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Ῥορίαπαιη «ΠΠΟ. 1864 πονας Ἠπῖας οὐ ]βοπίς ἸπΙάαπι 

{Γποίιπα θρέ, παπό ἀΘΙΠΙΙά απ πθηπΙο Ῥορί οοπ1ρῖί πί απαί- 

(που. οναησε]ῖα αὐβο]νογοιπ. Θπαο {αγάἴίας ποῦ. (απίαπι αὐ 

ορονῖς απα]α ας ἀἰβηοπ]αίο οχειβαἴοποπι. Ἠαβεγο νἰάθίιν, 

φαά οίϊαιπ ἆπας οα1ββας αας Παρα ᾠααπι ϱΠΙΤη Ἰηίγα Ίος 

αιήπάΠς αηπος. ρίγα. Ἰήπονα Ῥρμοίποσα»5 οβεππά1 «απδδα 

{ποϊππάα να] ροῦας τορείοπάα οναπί, ἵπ ΑπρΙαπι, Τανῖρίος, 

Ἠοππαπα οἱ Νοααροπ, ΕΓοίοροΠπ οἱ Μοβφπαπα, ἔππι Ῥ]αγος 

Π0νῖ, απος ππαζπγαγα ἀοῦεβαια, οἀσπαὶ ἑπγαπΙ Ῥρορδέθραπέ, τί 

ἀπο ΜοπιπΙσΠ{ίοΓΙΠΙ ΒαΟΥΟΥΙΠΑ ΙΠθςΙ{ογάπὰ νο]απήπα, Νοναπα 

Τορίαπιδηίιιπα Ὑαἰϊοππαη όππα Αρροπάϊσθ, Αρρεαπάϊς οοά1σττη 

εθ]οῦοαγγίπιογαπ ΟΙ 1οΙ Ψαϊσαπϊ ΑΙοχαπάτΙπϊ, ΑΡροζαΙγρδος 

αΡοστγρ]αθ ππαχίπιατη ρανίθιη Ἠπό ῥγήππη οαἴίας, Τ1]οποα, 

ἸπούΠία αἰίοτα, α]ίοτα ππό 46Η γοσίο οχ νοίοτο Ροπ]ρίατα 

ογαία, ΥΟΙΙΠΙΘΗ ΠΙΠΙΘΡΙΤΠΤΗ εο]]οσίΙοπ]5 ΒετΙρίοΓΠΙ Βηἑαπιῖ- 

οοτιπη Ταπο]μηίαπας, απο Ἰπβονραν: ΤΠο Νου Τορίαιηοηί: 

Όιο αιι]ονῖσος Ὦπςσ]ΙΡΗ νουγρίῖοη: χϊθ Ἱπίτοάπεβοη απιά να- 

τοις γοπςΊηος {Τοπ ἔο {Ἴγθυ πποβί οθ]οβγαίοᾷ ΜΑ». οἱ ένα 

οπ]σ]πα] (ἀτοσθῖς {οχί, Ὀνον]ς ἴ]]α οναπροΠογαπα ἀο[οπδίο (παπι 

Ππβον]ραϊ: ἨαΠΠ γνγάθῃ Ἱ1πήβογο Ἠναπρο]θ ναγίαβαί, απαίου 

οαία, {ον οοπβορία, απατία Ὑσίονῖρ Ῥορίαπιοπά 5δεππἆππι 

1,ΧΧ Ἱπίθιργοίος ο1έίο, αἶα.  Θπας ΙπίογΙΗΙΡΒΙΟἨΘΡ οἱβῖ Που] 

νὶκ ροπιθγαπέ απἵπ αὐ οροτῖς αοφιαΠίαίο ραδδήη ἀἰδοθάστοίτς, 

(ππιθα, ἷὰ απιοά νο]αιποπίου ραπάθο, αἆ αρραταίαπα ογΙ]6ια 

ΤηΠ]15. πποςῖς Ἰοοαρ]οίαπά πα ναἰαοναπέ., Υαϊσαππιδ απἱάθτη 

οσἆοχ, ταὲ Ἰὰ Ππρηϊπι]ς ἀῑσαπα, 1οηρο α]ῖα απο Απσοι Μα] 

ειιάῖα Παστίαδαί τί ταοπΙ οπάσας βαρῃογεί. Άθρταο Υθγο 
΄ Αα 



1ν 

Π]ιιά {ονος. απιοά ποἨ. βία πα αἲ ΠΙΟ οναπςοΙ 5ος τα 

Μαἰίλασιτη οπἆσια αρρανταίπα. σορῖα αἀογπαπά απ ἀπχ] τα 

οροτο ραπ] πα ργοςγοςΙθπία δις ΡΗΤΗ, 

Φαπη απίσπα σοησίοί ἁπα δις ρορρπα τούς οὐ 11ος 

Πνογαα ον Γοδίαπιοπί1 νἰγπίοπα ἑοπ ον], αρραναία 4 πθὰ 

νοσπης ογΠΙσο οἱ αγίο οπα. δογΙρΡίογΙΤΗ ΡασγογΙΙΙ. γ6γρα οοπρί]- 

απαπίαν, ἆσς πίασαο Ὀγον]ιίον ἀσσπάτπα ορ],  Εί αρραταα 

(π]άσπα ποἩ οκ οἀἴίοπο ογ]ῖσα ππαϊονα 5ορίππα, 4 πας Ιπδιία 

ἄΠΠΟ 15609 ρνοςΠίς αἀδ1ας ραβδῖπι 4 πας νο] απρογοπί νο] 60Υ- 

γ]σογοηί ἵπ απο (αΠβ{ογγο ρα(ῖς Ἰαριηας, 5ο 4ο Ἰπίοσγο 

(οίας. πορο(1ς διά 15 σοπ{οσίις οδί.. ΦπΙσ(Ιά απ π {οβίϊιο- 

ΠΙΟΥΗΙΑ αΠογοπάιπη ογαί, ναι οχ (αγασοῖς οοὔΙά δις νοι οχ 

πίονργοβῖδιις να] ον ροπρίο ας απθ]ς, ορονα ἀαία ορ τί 

ασοσιγαζαςδ Ύπατη απίο αᾱ- απορία [πο ορνοί ρεγβογῖρο- 

γοίαγ.  Ἠ]αά απϊάστα νΙαπα ΟΠΗΠΙΙΠΗ θά ΠΙΟ απ ογαπῃ, 

Ἠλ]οίβίοπ, ἀπιοςασμΙ, Ῥομα], ολο], οκ απο αποον]- 

ἰαΐορ ποπ. αἀροποβαπίς π]δὶ Ἰοσοπίριας α να]σαίο 4πθπι νο- 

οπηί (οχία ἀϊνοναῖς, απ ο Π1οπο Ί]]α: βορέπα, οογγοχ ης; 96 

Ρταθίου οοίονα Ἱπίογργοίπη οἱ βοπρίογατη αἁποίαζῖο ]αβοταβαί. 

Φιαθ το 61 60 6ομασγοί απιοά ραγά Ῥογβδροσίππη γα, 1 

νογα Ππάασαπόα αροδίο]ογαη ρορίατα απαπία αποοτῖίας ορροί 

απ αἱββιπποραπα. Ἰπίογργοίαπη,, ΙΠίοΥ. απο. απ Ὀγν Οορίά 

ΡΕΠΠ ΤΑ Ἰοσυπα (οποηί.  Φοά 4ο Ίας η Ιήδᾳπο τοῦιις ασσι- 

γαίας ἀϊόσππις Ἰπ Ῥτο]οροπισηϊῖς.  Τππ ῥγαθδθης ραϊς νιάσίτν 

πέ ἹπάΙσσίαν Ὀγον]ίου, ἔππη ο οο1σος {11ο πποῖα]ο5 νοξατΒ 

οκ αΠΠΟ 1509 αἆ αρραναίαπα ο Ποια αοσοββον]ηί, {ΠΠ 4108 

Ίαβογος οἴγοα ρηπάρα]ος απο(ογ]αίσς, αἱ σοπΠάθπίον α. μή ρογ] 

Ῥοββοπί, ΤΠ 1πο 5αβόθροΡΙΤΗ. 

Αεζθββογιπέ Ισ] απ οοἀϊόος απόῖα]ος Ἰαπ δορίπηαθ 

οὐ 11οπΙ αάλΙΡΙίος Ἱπ ονα σα]. ΜΙ 181: κν (ασσθδδῖί Ίοπρςα 

ππΦΙΟΥ Πογπη Γγασπηθπίογάπα ρα: [ομα οπῖτα 12 αῖ5 οὐ απεία 

βιϱ). (οἳς Ἰγπιπῖ οκ μρα]ίονο Ανγα]απ 4α Νονοβ) (α: ας- 

1. Ώε οπιπῖριις Ἠῖς σοὐἷοῖδας ασσαγα{ἶοτα ν]άο ΠΠ. 



εν 

ν 

οθββενιιηί εχίριαθ Ὕ 1ο απίο Ἰαθπογαπέ Γαρπποπίογαπα ρατίος) 

Ί (αοοθδεῖί Τιο 22, 20 -- 25, 290) τὸ τὸ τὰ γγὸ γνᾶ (νγ) Γ' (αοςθξ- 

5ογιπ{ ΠΠαΙογο5 οναηροΠογαπη Μαίίμασϊι οἱ Γομαπηῖς ρανίος) 

00 ϱς 94 5 θἱ 95 61 ΞΠ. Βεηποπίαν αἆ ασέαν κα (Ὁ, 44 ---ὂ, 

δ, ραος. ΥΠ), Ῥ (µαοο. ΥΤΠΙ νο] ΙΧ, ασίας ἔογο Ιπίοσγος 6011- 

ἀποί): αἆ ορϊδίτ]ας εαέ]ο]ῖσας εν (ογο Ιπίοσγας Παβοί): 

ε ορϊδία]αν Ῥαι]ί Ἡ (αἆ {ο]α 14 αοεθααπί αα τ οχ 

2 0ος. 4: 0ο]. ὃς 1 ες. 2 εἰ 4: Ἠοῦ. 1 οἱ 10) νΝ (ραος. ΨΠΙ 

νε] ΓΣ. οκ (α]. οἱ Ηεῦ.) ο (886ο. 1. ες 1 ο.) ϱ (ερ). 

ἴογο Ἰπίοστας) ῳ (ναρπιοπία ραργταύσα βαθοι] ἴογο Υ. οκ 

1 0ος.) π. (84ος. Υ1. Γπαρπιοπία οαρ]ῖς 41. ορϊκίι]αο αἆ Ερ].): 

πά αροζαἰγρδίη κν({ογο Ιπίοργα). Τα ο Ἱάπππις ον. ἐοίίας 

Νονί Γορίαππεπί! οοἵσιρας «ρό ίοια μᾶτ. κ οναπσοΙογΙΙΠη 

οοἑ1οῖριις των «ἴοα Ποιά. Να. Υπ.) οὐ ρῳκνν ννγθα, Τέονι 

ῥγαδρατανίτηας αᾱ εάσπάπα τὸ τὸ τά ν ϱῦ ο ΑΤΕΣ.  ΤῬοΐος 

ἐγαμβκογ]ροίππας ν οἱ Π. . Αοσπναίο οπή οο ή 1ρ5ῖ οπα]ππχιις 

Ραμκοδῦχ. Ιέοια ΡΑ. Πο] αος (ρ]αγοδ( ιο Ἰαπι απίο ος 1{08) 1ρ8ϊ 

οχαππΙπαν ης Ῥγαθίον 7 Μαίίμαθιιη Γ1Ηποβοπα ΟΠΊΠΟΡ.. Εχ 

γοἨφαῖς απίοπι Νον] Γοραπιοπ ρανίρας οάιά πας ϱ Ο]ατο- 

πποπίαππα. ορϊρίπ]αγαπα Ῥαπσ, ν΄ ᾖασπποπία ϱϱρ. Γαπ 

ἁσίαις, ορ]ρία]α», αροσα]γρδία, Ἡ αροσα]γραία ΒαβίΠαπαπα Ὑαί]- 

σαπαπας αἆ οἀσπάτπη οκ. αροσταρΗῖς ποβίνῖς ἀδρπανίπιις 

ἁοππη, α αἐμπππη, Ἡ ϱρρ. Ρα, Νοῳ. Ενασίο Ἡ αοὔππη, 

κ ορϊδπ]αγα, α, αοίπαπα οί ορικέπ]αγαπα, Παρα οίαπα 

ΦΑΠΙΦΘΥΠΙΔΠΘΗΡΟΙΗ αρϊρίπ]αναπα Ῥαπ] Ῥοίγορο αοσπτα ας Ἱ- 

γορίρανππιις. 

Ίαπι οκ 5 ρα αρρανοβίέ απαπίαπα ῥγοχ]πηίς Π]ς ἆο- 

στη οί αποά οχεσ1έ αππῖς αρραναίις οπέῖοις, Ἱππρογίοσίαο 

οοπ]α{1οπ]5 ν 15 ἵπ οὐ ΠΠοπῖρις Ἰλοίρίον (τ]οββασλΙ Φο]ο] 1], 

οἵαπα Εαἐπα], το[ογίας, οἱ οορία ρτο[οσοπέ οἱ Πἀο.. Οσορῖί 

«νθτο οἵιαπι αἷία Ἱποτοπιοπία απατά ον. οοΙοΙρας ππδοής 

(η ΤΠΑΧΊΠΠΘ οκ νογδίοπῖΡιας εί ραίτίριαδ: “πας ο π]άσπα ο ἲ 

ος 1Ιοπ ή. ογΙΠσαγΙΙα πβαπα Ἠαρεπί Πρτο ναι Ρον]αρίταπάο 

{αοῖ]ο απ]πιαάνονγίοπέ. ία ἰορπποπία οοἵσιπα Ταὔπογπῃ, οί 



γ1 

Τία]αο οί Υιμσαίαπο ταοπῖ», Ῥ]οπί15 παπι απίο α- απορίαπη 

αα]αία δαπές {απο ποπά πα αὖ πο ορονῖς οὔ1ο 1 οσά]οῖς 

Υναβρ]αντοπςῖς 1π ῥγοπηρία οναί, που ππασῖς οοᾷος Επ]ά οηρῖςὸ 

Ἱίοπι αἆ αἰίογαπι οογίο οναπσο]Ιογ ρατίοιι. οναπςοΠαγΙΤΗ 

Ἠιογοβο]γτηϊίαπαπα. οκ οὐ 1ήοπο Ὑογοπθηςί απο Πσσβραί; 

ΑΥΠΙΘΠΗΙΗ ΥΘΥΡΙΟΠΟΠΙ ΠΟΠ απίππ οκ οἳς αιαο (πιοςρασλῖις 

παπα δπα ππανσ]πΙ οὐ οπῖς ἸλοίδίομΙαπας αἀδογῖροίέ, 5εά 

οἵαπη οκ εοπ]αί]οπο α Οατο]ο τοι ή πδαπα Γγοσσ]]ορ Ππδί]- 

σπία. ΣΙπΙΡΡΙΠΣΣ Λομορίσοαςδ νογο Ἰοζομος απχογιπί «πγαθ 

Ἔ]ιοππαο Τε] Ῥ]αί. 1 Ῥο ρααῖρας νονο ἄναοσῖς ργασίου 

οοίογος Ἰτοπασι5, (Ἴσπποις, Ο9ἵδοπο», ΠΙρρο]γίαι», δήβερίας, 

Ῥαδία», Ερήρ]απίας, Οηγλοδίοπης, ΟΥ ]]ας Α]οχαπάνίπτις Ἱ- 

ἀο[θβρο έπά1ο οοπκα] δαπέ, 4ος Παβπ]ς Τον Παπας, ΟΥρτῖα- 

πας, Γπιοῖ{ου, αλ, ΟποππαποάιΙα. απίοπι Ἠαθό ἆ πο (οβΙπο- 

ΠΙΟΤΙΙΗ 6οπθγα Ἰηπ]ίο ἀΠΠσοπίας «πατη απίοα αἆ αρραναίαπα 

οσα αάληΙέα δαπί, Πα Ἰοης6 ΙΠαΙΟΓΟΙΏ 4παπά δα γοπ]ς Ἱπ 

γορβασπόα απ βδίπα, ογίραιγα αριιά πος πασία δαπί αποίο- 

Μίαίοπα. Φαοά. ποπ. 8116 Ιάσοποα ὀπιδνα Γαοίππα οϱί. Φα 

οπή. ρανπηϊς οχοιηρ]ῖ5 ρογροσίαπι οδί, απίϊ(πἱβίππος Ἱπίου- 

Ρνοίος οππα απ ἰρρπηῖς γασοῖς οοΙοῖρις ποδίνῖς ία 601- 

φοµί]γα, τί οκ οἴδάσπαι νο βΙπ]]ππῖς {οπίθις Πατβίδο 66Π- 

5οπα1 οἶπί. ια ΤΠ νο ΠΙ]Ι] ονανΊιις ορ πηῖγα Ἱ]]α ποσθρρῖ(τι- 

ἀἶπο “πας Ιπίου ῬιπαϊΙσαπαι οοᾷἴσσπα οἱ Γία]ος ἑορίος Ππίογεθά]ί, 

Ἰαιιά τατο 6οΠβΘηδίοπο γι Νποηρῖς ΟπτοίοπίαπΙ απεία. 

Ἄοφιο οπΊη ραϊόα. 4παο νο] ῬΙπαϊσπιη νο Ῥααπατη (Τία- 

Ιονπη 6), τἱ Ἠάπόο Ῥγασίος Πα]ος οθίονος αΠογαιτα, Ῥ6υ 51Π- 

σπ]αγοια Ποσπίίαπα (πο. βπβρίόαρανο, αἰίοτο α αἰίογαπα 

αοσθἀοπίο οχ απ ἶογο π{γΙππ(ο Γοπίο (γασου Ἰάβογα ᾖῬγο- 

Ὀαέπα ο8/. 

ϱτουπηβροσ (15 απίοπα οπηπΙρας ππάο Πηρίοτία {οχίτςδ 4ππθπη 

νουαπέ δαοπΙ ρογοῖρῖ ροίορὲ ἆπαο Ἱπρηϊηϊς το αά Πα ἁ ασ 

1 Αταβίσας οἱ Ῥ]ανοπίσαςδ Ἰοσβοπος ΡΙαογαδ(ιο Ῥτο απηρ]ρηίαίο Ύ τα 

Ιαβοταπί οἱ οχῖσιο απο Παβοπ{ ρταείῖο αῦ αρραγαία αγόετο πια ΗΙΠΙ5. 



ΥΤΙ 

Ρονάπείας δαπέ. τς οπή ἀπρίίανϊ πο φπἶ. Τρείς ῥεηι]ς 

γοί Οπή ήαπαο (οππρογίθις α- βπόθγα αροξίο]ογάπη δογρίιγα 

πη]Η[αγίαπη ἀἰδοθβριπη δἷέ, πα οαπΙάθπα Πα το ΙΙ Ἱππργοβί- 

(αἲῖς αι 4ο] αρεγαίς, Ἱία ῥρηπάσπίον ας δοϊίο αλ ΡΙ15 απί]- 

αρρϊπηῖς ος οσμή ραιάσιηις {οδίριις θα. ΠῬγογαπη 

αροβίοΠΙσογαπὴ ταίῖο, 4 πας βοοπΠςο βαοστ]ο νο] ππαχππο ΤΠ Ἠδιι 

ουαέ, ρ]θγιππατο ῥργοβαβΙΠίον τοβ(π ροΐοςί. παπα φπἱάθτη 

γα{Ιοπθ6Ιη αἆ ἵρδαιη βοηρίατας δαέταο Ἱπίοργϊαίοια πππ]{ο Ῥτο- 

ΡΙπ5 αὀσθἆστο (παπα ἨΏγοβ οο5 απ ροδί αππέτη {ογο Βασ ΟΤΙ 

Ρον εὐσ]ορίαπα Βγζαπέίπαπα οἰγοιπι[ογοβαπίν πποχατιο (αΠίτΠΙ 

ΟΠ βο] ῥτοραςαραπίας, ΟΠΊΠΟΡ ἀαία ορεγα Ππίο]]οσίπτον Ρριίο, 

πςί ο απί {αἷκα ἁπο ρ]είαίο οοηδιθίπάἵποτη α νοτῖίαίο ἆ]- 

ΡίΙπσιογο ἀοἹά]εσγαπέ, απί δἱδ 4ππαο (πίοβρασμίς Ηπαρσίις 

Βο]ο]αίας αΠ ἆσο τουθηρίοπ]ρας Ἡβργοραπα Νου 'Γοβίαπιοη[ή 

οοπηπηθη(ῇ βαπέ θἴαπΙΠΙΙη. σαρ {οποπίαν.  ᾠπογαά πίαο 

πί αἆ νογίογοτη δοπίσοηδίαπα, α Ππρίίοναπι 4ο το ογ]]όα οχ]ρί]- 

ΠΙπΙοΠθΙή αἀάποαπίαν, ἵπ Ῥτο]οσοπιοπ]5, πας (ογήάπα Πας 

οὔ1οπῖς νο]απιση ο Ποῖοπέ, ο αἰσφιίά Ίο να]οῦ οχρ]οαίο οἱ 

βίου. ρογίγασίατθ ἵηπ αΠΙΠΟ ορ... απο πάση α 608 

αἰίοπα1 νο]ῖπα 1ο6ο5, απΙβι5 αἆ οχῖσιιατη απιοογΙαίοπα (ΤαθόαΗΙ, 

οχίστιατη ἆ1σο (ΘβέΠΠ ΠΠΠΘΤΟ, ΠΙΑΧΠΠΑΙΗ Υ6ΥΟ Ῥοπάσγθ, αςθθ- 

ἀοπίο ρἰογιππατιο οκ Πας ἑοράπιοπίο, 5εγ]ρίαγατη αρορίοΙέαπη 

σοΠ{ογπηαν ης. Ἠος 6ΠΙπη βάθρο Ἱία [αοίιπῃ οδί τί Τηδ]ση]» 

αοοοἀθγεί ργοβαΡηέας οοπηππθπάσο, Ἀθφπθ {απιοπ. οΡ]]- 

νὶοσπα πα ο, ἵπ Ππακ ίππο 6ΥΡΟΥΟ ἴ]ος. νουδηνῖ απ αγΡΙ(ΠΠΙ 

βιπη απίθροπαπί αιιοογ](αξϊ ἐοβίτπῃ, ΠοἨ. ΠΠΙΘτΟ 56ος αΠί]- 

αιΠίαίο αοδππαπᾶαο 1 απ]άστα, 1505 Υθγο απΙΠΙΙΡΡΙΊος 

(ορίθς πορίτος, Ῥτο Αἰοχαπάνίπογιη οα]ΠσγαρΠογιπη ἆ9 5οΥ- 

ΠΠΟΠΘ (πγαθςο ΙΦΠογα{Ιοπ6, ΠΟΠ {ατα 5Π86 5ος πἵ αθία{15 60ΠΡΙΙΟ- 

πάπθπα, «πα Ίοηρο απί]ᾳπῖοτα οχοπηρ]α βάεβίου απατην1ς 

νΙίοβο τερείονο. 

Ἠρ»ί απἰάσπι, πέ γοροίαπιι5 ατιοᾷ ππρου α1βΙ ἀῑκπηιας ---- 

ἵπ οοπ]αί]οπθ ογ]έ]σα οοᾷ]οῖς ΒΙπαϊεῖοῖ δἷο. ραρ. Χ ΠΠ. ---ν ἆππα 

ΦΙπαΙΠ σπα Υ αάσαπΆΠ ΒΙΙΙΘΡ11ο (ΤαθςοΡ 81105 Ρα11608, 601” 



ΥΠ 

Βοη Ρίο ρ]ογπο ο πομπό Ππονργοίή. νοίογγπογατ, 

Ππρναϊς Πμαποτα πα αποίο», ΡαδΙΠ οσα ραύνπα (ο πποπ]ο, 

(απ Ἠ0ιΙ δο]ος α τορ πο αι οναπσοΠδίαταπι οἱ αροδίο]ο- 

γαπα ποπ ρίανγατα πα Πήοπά ος οοΠδοιπΣ, ροδμαδίίο Προ πιι- 

Ππογο. οοὔ]σπα Ρρορδίονίοραα Ὑπαπαν]5 ππϊνίβσο οοπσγπσπΙπη, 

πας πορογο Ἠ]ο]ανάϊ Ὀοπί]ο] δαβνγαρῖο ἀο]οσίαπν. Π]ο ομἶτη, 

ος γορβσης οσα απο» μασ παας Πηβιδίοδαί, ο πάπη 

απίο Ίος σουίτα οἱ απο παρέα ΠΙΟΣ ποπ απ415 νο] ροα5 

ος ποιζ1ς ποπΙρίογα η παστογη νογθῖς Πποππροβας, οππάθπα 

{ογο 61Η ποΡΙ5 νΙαα ΠπογοςΙοπόα πα πα Ισαν]ί, πο 1η ποσοίΙο 

οδί(απα Ῥοπί]ο]ις, ἁππον γανδας [μασ παπηας οπές ορί, 

οα γαίῖοπο αὐθπἱοροσπό πα σοηδαἰξ Ύπαο {οππρονο 6ο ΝΙ- 

οποπῖ. ρου οσο]οδίαια Ιορὶ δο]οραί, {οοῖροίπιο ῥνον]άοπίο ἆθο 

ονοπῖέ αἱ ποβῖς αά Ετοπασί εογίο (οπρογα γούῖτο Πσσαί. 

Φογ]μοβαια Πήρδίαο ἀἷο ἀἴδοσρδις Ομ] αἆ οπο]ος α. 

1560. 



ΝΟΤΑΝΤΌΗ ΙΝΤΕΠΙΜ 

ΩῦΌΑΕ ΑΡΡΑΚΑΤΟΜ ΟΜΙΤΙΟΟΜ ΕΥΑΝάΕΒΡΙΗΙΟΝΟΜ ΑΡΗΙΒΙΤΟΝΙΣ 

ΙΝΡΗΙΜΙΣ ΝΕΟΕΒΡΝΑΜΙΑ ΥΙΡΕΝΤΟΝ. 

κ οοᾷος ῬήπαΙήσας Ῥομοροίαπας 5αθσα ΤΥ. πποά!. Τοπ 

ον ΤῬορδίαπιθηίαιτα οοπ οί Ἱπίοργαπη. κα αοίαίο νὶκ [οτί 
αἩ 1ρ5ο εορίογος οἴπδάσπι οργίο δασθοΗ “παν ος οαπ]οφαῖά 

Ἰοσβοπαπα. ποία να ΠΠβΙσΠΙνΙηΙ5. κὖ 5αοσ]Ι Τογο ΥΤ. Παροπάιις 

οϱί. Εναείον Μαμαδαπα, οσα ργηπας ραρίπας οποίας γα σία- 

ν]έ, Ραπσο5 {αΠίά Ίο6ος πα ς]ζ. κό Ἱποιπς ογο 5αοσα ΥΠ. 
οδί, πε(ιο Ίοπσο Ιπ{ογνα]]ο α κόα (απὶ κό πορῖν ἀἰσιέαν π]δ] αΡΙ α 

60 κ.ν ἀΙδοθα 1) ἀῑρίαί κου, Ἠά1άΙ (οι οοάἵέοπα απαίζπον νοΙ]. 

ερ]οπαΙαϊδαῖπιϊς αππο 18602: Ίοπι Νονιπα Ῥοβαπποηίαπα Ῥπια]- 

Πσοππα ΤΠ 6ΟΠΙΠΊΠΘΠΙ ΠδάΠα αΠπΟ Ἰπδοσασμ.  ΟπΙας οκοπιρ]]5 

οπππίρας οο στη ΔΗΠΟ οχΠααςεῖς 5οςππέηα οδί ΑΠΟΒΙΠΙΙΟ. ΒΗΗΗΙ 

1864 (ἴπ Εέπ]ο οδὲ 1900) Νοναπα ΤΓορίαπιοπέηπα (σταεσο ος Ῥηια]- 
Πσο οοᾶ]όα οπιπῖατηα απ αἱδρίπο, Υ αίσαπα Ἱέοπιααο Ε]ζον]τίαπα 

Ιοσβοπο ποίαία. 3 
α. οοᾷοχ Αἰοχαπάνίπις Μιιςδοῖ Εν απῖοί. βαοσο]! Ὑ. οἴπεαπο ογο 

ακομη]. Πῖαί ἵπ οναπσθ]15 αἲ ΙΠΙΠο οναπροΙ 6οσππά πα Μαί- 
(παθαπα αδηιια 20, 6 Ἠιβλοσ - ονυµφιοσ, Ἰέοπι ΤΟΠ. 6, 00 αδαια 

8, 59 ἵνα - λεγει. ἨάΙάΙὲ 6ρ]επάιάο ϱ. 6. Ἠ/οιάςο 1186. Οπαπι 

ο ΠΠοπθπα ραββίτη οπιοπαίατη ἵπ πδάπη νπ]σαγοπα τοροξΗ{ Β. Η. 

6ονγροτ 1500. 
Β οοᾷες Υαβσαπας Παπ. 1909. βαοσοιΙ ΤΝ. Υὶκ ἀῑβοτί αείαίο α 

εοᾶῖος ῬΙπαΙέίσο.. Ἠναπρε]ία οοπποί Ἱπίοργα: ἀαΠοῖΙί νονο Ἰπάο 
αΏ ερ. αἆ Ηεῦν. 9, 14, ἀερενάϊέῖς απαίπος απ] ορϊδι]]ς 1 εί 2 
κα Τπα,, αά παπα, αἆ Ὦ]]οπιοπθπ) οἱ αροσαἱγρΣί.. Ἐντογος 

ού ΙΠοππα. Απσοι Μα (Ποπηπο 150 οἱ 150933) ρίας5 400 οου- 

” Ἠπῖο αἀϊμοπ] ποζθβδῖί ΠΊΘΗΡΕ Μα]ο Πας αππὶ Βπρρ]οπεπίαπῃ, 

ααοςά Ἱπρτίπιϊδ αἆ Ιαςίοποςδ Ψαἴϊσαπας Ροτποί. 

κ. Μαϊαδ απαο αγτανοταί {απίαπι ΠΟΠ οπηπῖα οἴἵαπῃ αἆ ο ΠΙοποαδ 

(πηβΙ6χο αἆ οχκοπρ]Ηπι Μαϊ εοπ[οτπιαία». ἹΠπίον Ἠα5δ πα]]α Ῥεῖοτ οδί 



γοκηπας Νονο Ῥορίαπιοπίο Υαϊσαπο, ααοά απο 1965 οαἱάἵπηιις, 
Φπαπη οὐ Ποποπα οχζσρ]{ πιοῖο απο 1505 ον οβ(αΠΙΟΠΑΙΠΗ 

Ποπηαο ΓΥΡΙ5 πηοῖς πα ΙΙσἳ5 οχκο]ρίσα.  Μἱάσγαπί αλ ρ](ῖς 

5ομοςῖς πηοῖς αππῖ 1560 Οατο]ας Ὑογσσ]]οπο οἱ Τοξορµας οσα. 
πο. νο]απηῖπο (ο Γοπῖς (ος οοαἷοῖς ρατίο απ]ηία). οχοιιδςο 

ἴονας ἀοά μπας Ἱποσπίο αηππο 19609 Αρροπάϊσσπι Νονί ΤοβίαπισΕί 

ΥαάσαπΙ, ποίαξὶς ἔαπα Ύπας ποδέτατη καρρ]ογοπί οὐ Ιίοπθπας πι 

4παο οοντ]ρογοηί οππαπατη.. πα μ” αοἰαίο νὶχ ἀπογί, πὸ 6 νο] 
Τ 5αθο]15. 

εοᾷες Ερ]νασπαϊ Ἀγτί γοδορέα5 Ῥατ]ριοηςῖς 5αοσοι] . [στο 

ΙπΘΙΠ. ο αθοι ΥΠ. νιάσίαιν, ο φαεοιΙ ΙΧ. Ἠάϊάπιας κα 

παπά Ἱποπα οος1σῖδ αἰσαίά Πρνοναπα Νονί ΓορίαππσπέΙ 6οπ- 

Εποί ΑΠΛΟ 1540... ἘναπροΠοταπα Γασποηία Ἠαπος. 6οπ(ποί: 

Με, 1--Ύ, 15.Υ11.6- ΧΥΠΟΘΣΧΥΠΙ 28 ΧΧΠ,20. ΧΧΠΙ, 
“ΙΤ-- «ΧΧΙΥ, 10. ΧΧΙΥ,4Ο- ΧΧΥ 90. ΧΣΧΥΙ 2. ΧΧΤΙΙ 11. 

41--«ἍδΥῆΠΙ 14. Με], 1- Υ1, 9ἱ. ΥΠ, Σ--ΧῃΠ, 90. ΧΠΠ, 
19 πδᾳαο Ππεπι. Το]. 1-- ΠΠ, ὅ. Π, 42- ΠΠ. 91. ΤΥ. ο6- ΥΙ. 4. 

ΥΙ, ὃτ-- 1, 16. ΥΠ, 28- «ΧΙ. ΧΙΚ 4. ΧΣΚ, οἱ Χχι, 
οΙ--ΧΧΠ, 19. ΧΧΙΠΗΙ, 2Ο- ΧΧΙΥ, τ. ΧΣΧΙΥ., 46 πδοιο ΠΟΠΗ. 

[ο] 1, 1-41. 111, 95--Ὑ, 16. ΥΙ. 99--Υ1, 5. ΤΙ. 94- ΓΣ. 11. 
ΧΙ; 8---46. ΧΙΠΙ, δ-- ΧΙΥ, τ. Ἁγί, 2Ι- ΧΥΙΙ, 96. ΧΣΧ, ου 
πδοπο Πποθπη.  ΤῬαβ8ίη Υνογο ἆο 5 ποπ] ρογΗς, τς ρε] 

νουδς5 οπ]αδν]ς Ην! πηΙπ]ο 5ο1ρ{1. 

εοᾷοκ Ῥοσζαο Οαπίαμτῖσ]οηςὶς ἄνασσις οἳ Τα ας βολονπθίγ]σο 

δο]ρίιΙ5, 5ασοσι {ογο ΥΠ. πιθᾶΙ. Μα]ας ορ ΜΕ 1-90. ΥΙ. 

20---1Ν, 2. ΧΧΥΙΙ, 2-19. 1ο 1, 16---δ. 26. δαρρ]οία διιηί 
Ρορί Χ. {εγο δαος. (Ρ5πβΡ! ναῖ»αρρ) ΜΙ ὃ, τ--16. (απο 2, 20---δ, 8 

δαρρ]οία ΕΝ. {ογο 5αοσ.) Νο 16, 10 πδαιο Ἀποπα. (]απο 16, 6 

πδοπο Πποιι δαρρ]εία τ{ απίθ) Το 18, 14 -- 20, 19. (1απο 18, 
2--»0, 1. δαρρ]εία τί απ{ο.). Υπάσπ απίσνη 5αρρ]οιποπία ἄτασσα 

(ποπ Πίστη αίίπα) οχ 1ρ5ῖ5 απο αἱββιπαῖς {015 Πχίρρο, ἱπργ]αϊς 

(πας α Τολαπ]ς ουσ ρογαποπ{, 

έοᾷοχ Ρα5οσηςῖς Ν ΤΥ. 90. βασοιί νιάσίαν ΥΠ. ππσάΠ. Ένα 

5ο]ία εοπέἶποί Ἱπίορτα οχθορΜῖ5 1,ο ὃ, 4-10. 24, 41 δα ΒΠθπη. 

Ενταθίογθα ἐτ]α Γο]ῖα πηπις Πονῖς 5αρρ]οία δαπί: Γιο 1, 09 ---, 4. 

Τ,οπάϊποηβῖ (ον ο/]οῖπα Τοπμπετίαπα Τρ5Ι6ΠΒΙ), απαο ν 15 ΙΠΠΙΙΠΘΤΙΒ 

ν{Πορβαίοιη ααχῖί οχοπιρ] Ποπιαπί αποά δοφππία ο5ί. 

δ ΟΦπαπα [α5ο]οι]Ι Πας ο Ποπῖς Τ. οἱ Π. οιπι ρατίο ΓεγηΙ (αβαᾳιιο 

Μο τ, 23) ῥταθςεβδβΙββοΠ{ ποβίναπι Ὑαίίοαηϊ εοἁ1οῖΒ ΕΧΕΙΠΘΠ (νετ απ] 

1866 ἹηδΗαππη), Ἠ15 ραρϊμΙ5 απαδ οναημο]ῖ5 ῥργαοροβιΙπΙΙδ ο8 48ο 

επιεπά κοπο Ππρτη]5 ορα5 Παβεραπί οπιεπάκία δαπ{..  ἵπ Ῥτο]ορρ. νοτο 

οππηῖα οσοι γαία ΠπάΙοα πέν. 



ΧΙ 

19. 08δ-- 19, 19. 10, 5-90. Φα ρας αρρ]επιοηέ15 οί 1ρ5ῖς πι 6ΟΠ1- 

ΙΠΕΠ{ΗΥΙΟ ποίατη ε ἀοά ας, 
σοᾷοκ Ῥογο6θ]., πιιπό Ἠλοπο-Τγαἰοοπας δαοόαΙ ΤΝ. Αοοανα- 

απα ΓΑσΙΠΘΗΟΥΙΙΗ ἆπαθ παρογδηέ σοπαΠοποπα αππο 1540 

Η. Ε. Υιπ]κο οὐ]αΙέ. Πορ Μί 9, 1. (5εᾷ τ, 0---δ, 4 ΥΝοἰδίοι] 

{ομαρογ6 ποπ ανα]δα οναπί)ς οχὶς Τος 10, 94. Ῥορδυπί ργαθ- 

ίογοα ἆθ οιηπ]Ῥς απαξδαον ονν. Ῥ]ανα 41Ο πο ΙΙΙ ΥΝοἰρίοπ]] 
(οπηροχ6 ποπ ἀορίάεναραίααν (πο ραβδῖπι αρά πος ορί ΕΝ γοι 
εννιδθ), 

μα οοᾷος ΟοΙβΗπίαπας Ῥατ]βίσηθῖς, Φδαπέ 5όπο]ία, ποπ] ην ΠΙΑΙ- 

α 

Ἡ 

το 

σἴπα οο81οίς 60918]. 1., απὶ Οσαίσπσμαπα σπα Ἡοριπη Πτῖς 601- 
Ὠποί, α ππο Ἱπνοπία. Ῥαθοπ νιάσπίαν Ιπουῖς ΥΠ. 

οοᾷοκ Απάν. Φοἱάσ]ῃ, πππο Ηατ]ο]απας 56054 Μδοῖ Ενα] ο], 
Φαθοι]] οδί ΙΧ ναι Χ. Οοπβποί οναπσο[ία, 5ο ]οσῖς παα]15 πη{]- 

ας ο8έ. Πποῖρῥῖε ΜΙ 6.6. ῴπαο ἵπ Μ{ Μο Το Το τούσπ{1οῦ ΠΙΔΠΙΙ5 

Πον]ς παπα κος δαρρ]ονΙέ, ἀδαΡρ ἀΙχΙ5. 

έοᾷονχ Αμάν, Φοϊάδ[], πππο Ηαπαραγροηδ]5 Ρ1ροί]οέαο ρρ]ῃΙσαο. 

Ἐλαδάσπι ο οοά]όθ αἆ αοἰαξῖς οἱ ταζϊοπῖς οδί.. Ππαρι Μ{ 10, 96 

ἃς ΗΡΙ ρογ 4 ανν. ἀο[οῖί. 
οσᾷοαχ ραπιρδοδίας ΕοίνοροΠίαπς, δορίοια Νονί ΤῬοβίαπποη{! 

οοἵσυπα τος ας 6ΟΠΠΠΟΠΡ. βαθο Υ. 5απ{ απαο ος Τοἱ «αρ). 

11. 12. 15. 16. 19. οχ Μί 14. 24. 25. 36. οχ Μο 9. 14. 5αρεγρυπέ, 
Ἀοχ{ί ν]άοπίαν απαο Μί Ττ--- 19. Το 15. Το 4. ὔ. Φ0. νινβιδη ιο 

Ίο τ. 24. ερεσίαπί. 

ἈΠαδοί Ὀναππ]οϊ παπα, 1.190. Ἠτασιπθηία ραπαρβδοδία οκ Το] 

σαβρ. 19 οἱ 16. Ῥαοσπ] εογίο Υ. ΕάῑάΙ ἵπ Μοπιπῃ. Νον. 0ο]. 
νοι, ΤΠ. ταγδαδ(πθ Προς οχορῖ οὔία αἆ ραπ οσοι (Τη 
οἆ. ΥΠ. ἀἴκογαπα νὺ.) 

εοᾷοςκ Ογρνίας5 Ρατ]θ]οηςῖς παπι. 69. ὨπαίίποΥ ονν. Ἱπίορτα 6011- 
ἀποί. Ῥαθσπῇ ΕΝ. 
Γατ1βδΙΘΗΡΙ5 πα, 62. Ἐνν. Ἱπίοργα οοπποί ρτασίον ΜΙ 4, 92 -- ὃ, 
14. 25, 1ζ πδαο ποια. Με 10, 16---90. 10, 2---20. Τοἱι 21, 10 πδαιιο 

Πποια. Ῥαθσπ ΥΠ. ἨάιάΙ 1846 ἵπ Μοπιισηέ]ς βαον, Ιπθά. 
Ρατ]διοηδῖς πΗ. 45 (οσα Ἠγαποῖδοι ἆθς (απιρς). Ῥοδί πιΘθάΠΠη 

ραοο. ΙΧ οχαταίπη ραίο.. Τοΐαπι ἀορδοτ]ραί 1541. 

δαπί οναησοΠογαη Εγαρπιοπία ἵπ πιοπαρταπ]5 ραγραγοῖδ αγβοπίο 

αατοςιιο δοηρία.. Εομα 4 Τιοπἱηϊ (οκ Μί οἱ Το), 2 Ν Ππάοβροπας 

(οκ 110), 6 Ἡοιημο (οχ Μ4), 95 ἵηπ Ραΐππο Ἰηδιι]α (οχ Νο) αἆδογναι- 

{απ.. Βασ ΥΤ. νιάσπίαν. ΓάΙάΙ ἵπ Μοπιπποπς 1546 ρναείον 
Ῥαἰιπῖα προ αΡ. ΤοΠ. Ῥακ]κοΠοπο Ἰπνοπία, απαο Μοπ. πογαο 

σοΠοσΠοπῖ5 νο]αιηῖπο ΤΝ. 5οαποπίς. 
{γαρπιοηία Μοδαποηδία οχ Το] αρ. { οἱ 20. βαοσι]! ΤΝ. Εάιαί 

Μα(ίλαείας 150 οἱ ἵρρο παρον οκ οοᾷἶσο ἀθβοτ]ρεί, 
08 οὗ οὐ ο ο8 οἳ: 115 πος Ἱηδιρηϊνπας ΠΥΠΙΠΟΡ Ματίαο, Ζα6]α- 



ΧΙΙ 

Ῥ 

κ 

1146, ΦΙΙΠΙΟΟΠΙ5. Το 1, 460 

Ἰπνοπίος. οἩ οί πο ον γίαπαις, οὗ Ῥος]οίαπς, οὐ Υ ογοπθηςῖς, 

5ο. 08---το. ο, 29 ---Ὁδ. ἵπ ρδα]{ονς 

οα. ΤῬαν1οσηςῖς, οὐ Ῥαπραοδῖς, οἳ Μοδαιοιςῖς.  Νοπὶ βαθοιι]1 

νιάσηίας οἳ οὗ ο οἳς δοχ{α οὗ, ορ] οἳ, 

σού οχ ποΠονὈγίαπιις ρα πηρεοδία5 αοσ, ΝΤ. Οοπάποί Γαρπησηία 

οκ Μί Μο Ίο Το. Εο5δί Ἱππρογ[οοΙρδιππα Νίο] Ἰαβογσπη 
ΠΡΟΣ οὐ]ά1 ιν ΝΤοπιμιομίογαι νο]. Υ 1. 

σοᾷοαχ (ποιον ργίαας ραπηρδοδίι5 δαοσ, Υ. απ Εαριηοπία 

Ίμισαο οἱ Τοανς. Ῥορς Απο (ν]άο αἲἲ ϱ) οὐ141 1800. πα 
Μοπαπποπίοταα νο]. ΤΠ. 

εοάονχ ραπ», Νππποιςῖς Μαδοῖ Ὀνα]σ. Ῥαη{ τοβα ας ογα]- 
561 5ος, Γµπόατη δοχίο ἔογο 5αθζπ]ο Ρα ρΙ. ΓάΙάΙ 180τ πι Μοπιι- 

ΠΙΘΗ{ΟΥ. νο]. Π. Ωπαο 4 π πα παρον αά 1ρβαπα νοίστοπι 5ΟΙΡΕΙΥΕΠΗ 

ἀσοπιο οχΙσόγοπη, ποππι]]α σαν Έτοσο]]ορίο σονῖροπία ο85ο ν1ά1, 

αἰῑα Ἱπν]ίο τος. οοπβτιπαία δαπέ. Αοζομεις νογο οἵαία βίάῖο 

(σα Πο]να τισ ποπ] (αΡΙΠΟΠΙΟΡΙΙΑ (οκ σαρρ. ΝΙ. ΥΠ. 

ΤΠ.) αποὰά απίοα ποπ παπα οχ Γο15 Ἀγτίασϊς ῥνο γα πη ογα{. 

σοάον πσαας παπα, 904. κο]ρίας αππο 949, Ἑνν. οπαίποτ 

Ππίορτα παρα. Ε1γοΙΙ οοπ]α{Ιοποπα Ἰρ5ο παρουν πας 1οοἳς αιιχὶ 

οἱ οοτγοχ!." 

οοᾷος Ῥονρίαπι5 Τ. σο]ορ σπα] ργο ῥγοραραπόα Πο, Ῥαπί 

{νασπιοηία Γολαππῖς (σγασσα, 46 νοΥΡΙΟΠΟΙΗ δα άἸσα πα πο Ισσίατα 

Ἰαβονί, ἨαάϊάΙί (οονρίας Ἠοπιας 1Τδ0: 6, 28-- θτ. τ 6-- 5, 91. 

δο6ς αεσαγαας ΑΔοιιμοηίον. νο]. ΤΝ. 1ρ5ο ἆαβο, Εομαπα αποά 

οχοορΙί σοονρῖαπα (αβαπο δ, 49) ποπ. πο η]δί οκ σοπ]α{1οπο 
ιά, νὰ απα οσα ἴς 12, 10-19, 99 Ππνομίπη οδέ, απο αριιᾶ 

πο το οαΙο αν. Ενασίσοτοα Πάρο αΠαπα ρατίοπι οἴπδάσα οος]- 

65, ππάο (ποονρ]ας δα Παιιδίές 151 Ποιπας ἀοδοτ]ρβηις, απάτη 

Ῥνα]ον Η. ΑΙονα ΟαπήαΡτΙΡ1οΡΙ5 ῥτ ας αππππάνοτίοναξ οἱ Ίπ 

ΠΡΙ ο]αγ]δςΙηΙ. Εναν Ποτό οοπα]ογαί. απ απο Ιδία, 
αποππαζιποά ση αριά Ἑτορο]ορίαη οχμΙροπίαν, οἱ Ἱπαπσα οἱ ν]- 

Πορα. Ερ51 ἵπ ΟΠΟΙΑ ΥΗ5 αροσταρ]απα ποβίναπα οσα βππα5, 

απο ῥτοροςΊοη Τα πόσα ρτοςΙΡ{. 

τὸ Γγαρηιοπία, δις ῬοτοροΠίαπα ονασοΠ οσα Το]άΠπσΠη 

οχ σαρρ. 1. 32.4. Εί οπρίανα οἱ πάο]ο α ΙΙ ιά Πποπα ΓΓΑΡΊΠΘΙ- 

{ογαπα Ρουρίαπογαα αοσθ απ, οἱδὶ ποπ απίο ραος, Υ1. δοτ]ρία ν]- 

ἀοπίαν. Ιάσονα ἴπ ος [γαρπποπία ονσΗ] κος, Μί (οκ «αρρ. 14 οἱ 10) 

απαάνταί απ 1ος ποπ τὸ ἀσοάἹπνας. κ 6οοσΠοπῖρας Παδίπις 
ορ]5οορί Εοτρηγ ντ, τὰ νονο βιρηϊβοας τοΠσυῖαδ. οναπσοΠδίαν 

(τασοὶ Βαλ 1όἳ ας 1ρ8ῖ 4θιΠΙΙ ον Εουρ]α 5 πο ΏγαΠῖ5 ΑΠΟ 
1506 ογΙ πας. πα οο]1 {ονο ΥΠ. Παδιπ{ Το 10, 2ὔ---οτ. 20, ὀ---ϱ1. 

Ποπι, απο ραγπα ά οοπηπΙσίατΙΟΣ. ποπ αάληστία δη 

”.Ἠτπο ποΠΙΗΙΗ Σπρρ]οπιοπίογπη αἆ Μίοί Μο ἀαβΙππΙΡ, ὙΥιάς 5Β4ΡΥΑ. 



ΧΙ 

566 Ἱπέγα οχσενροπίαν, ΜΙ{ 16. 15--- 20. Με 1. ὃ-- δ. 19, οὗ--- οτ. 
Ῥνουἱραί Ὀνονί ν Μοππο(]ς τὸ τὸ τα, 

5 εοεν οδί οτι Ναπίαπας, πιό Ὑοησίις ατοϊαπας, ναπρο]]α 

απα(αοΥ Ἰπίορτα ΡαθοπΠ ΤΝ. οχοπη{ς νε] Χ. 

ν οοἆρχ ΜΙοδαποιδῖς ῥαθσοα ΤΝ. Ἠναπσομα απασιος. σοπΏπαί 

πδοιις α 1οἱ. τ, ο. Ἱνοίφπα δαοσπ]ο ΧΠΙ. ραρρίσία. Ένγαα- 

ἴογαα ρογεγαηί Μ{ 0, 4-6, 19 οἱ 9, 15 ---10. 1. 

Ίνα {γαργησηία δαπέ Ρατϊδιοηδία οναπσοΠῖ 5ο6, Ἱωασατα, οαρίθαπη 9) 

οἱ 10, αἀά ία εοἷς 914. 5αοσ]Ι ἔογο ΥΠ. ΕάΙάΙ ἵπ Μοπαπισιι{ῖς 

ΠΟ 1540. 
κο οοᾶοχ ραπαρδοδίας5 ΝοαροΠίαπας δαοσι ΥΠ νοι ΤΝ. Τιορι 

ΠΟ 15660 οπές Γναρπποπίογπα Μα λασί (οχ σαρρ. 19. 90.91. 
26), Ματοῖ (19, 1-14, 09), 1ασαο (ὃ, 1 ---4, 90) βαρονοςί. 

κό (πα Τομα δαπ{ Ῥαπραλοηδία καοσα ποπ, Πηδαπί ο 2, ὃ--- 10. 

Ίιο 1, 20--- 53. 64-- το. Εάϊάϊ πας Ίεσοτο Ῥοίπσγαπι ΑΠΠΟ 15600 

απ Ἀοπυππομίογαπα νοἱαιπο ΤΠ. 
ἵνα δυπί Γγαρπιοπία παπα σαρίθαα (τ. δ. 9.) οναπρ ο] 5ος. ΝΤαΥΟΙΙΠΙ 

Ραεσι]ο {οτο ΤΝ δο]ρία, ἵπ σο]ερ]ίο δ. πας Οαματ]ς. ἃ 
νΙγο 6]ατΙ5ΡΙπΟ Ὀνγαάδ]λανν ἀείοσία. Ἡ 

νο δαπί Γγαριποπία ραπσα ἑαρῖας ΤΥ. οναπροΗΙ οσυπάπη Το]α- 

ἨθΙῃ (4.9 14). απας αππο 15600, απππα Οχομ νογδαβαν, ος Πονῖ5 

ἑοµορῃ αἲ ασάοπι Οδ ῥργπας ρτοσανΙς ἀοσβδοππας 5οσἵς 

οἵας ἑο]]οσ ΝπίομΙη. δαπ{ απζοπη Γογηλα ΣΙ] Ἴπλα σὔ ση ΓΓΑΘΊΠΘΙΙ- 

5 οἹπδάσιτη οναπσομΙ Μοδαποδίριις (ο): οἳ 1ρδα ο. 6ΟΠΙΠΘΙΙ- 

{αγ απ οναπρο Πα Τολαπῖς ραγίσοπα οβαποἹοραπξ, Ηπο αἆ 60Π]- 

ΠΠΘΗ{ΑΥΙΠΠΑ (πο αἆ σαρίία Απο) δροσίαπέ ππππθν! 19’ -λή’ 

βΙηπσα15 νουδῖριις (ϱ ---14) ρταοροδία, τἳ 

κ οοᾶοκ Ριροίπεσαο απ]νονδ]αΙς ΑΤοπασσδῖς.  Εταρπιοπία δη 

οναπροΠΠογαπὶ οππι σοιππηθη{α 5. Φαθσι ΤΝ οχοιῖς ναι Χ. 

Ππαρπιοπία οναρ ο] κος. Τομ. (160, ὃ---1. 41). Πίου Ἡργος Ρ10110- 

ὕποσαο ῥρτπόῖρα5 Ῥανροίπας ΠΠΙΠΟΥΟ 230 ποϊίαία. Ὑιάσπίατ 
οσίανΙ δαοσ. Γά141 νὰ Μοπαισς αππο 1540. 

Ζ οοάεχ ραµππρδοδίας ΏαρΗποηςὶς οο]]ορσῃ ὃ. πα έ1ς. Παιδί 

ρα λα, Εγαρηποπία οναπςοΙ 5ος. Μαι. νοχίο {ογο. δαεόι]ο 

κα]ρία. ἸάῑάΙΕ Τομ. Βαντέ αππο 1801... Ἀπαρον αοζοβδογαέ 

Βίπόῖα νίτογαπα οἱαγ]δδ ποσα Τους οἱ Έτορε]]ο». 

-ᾱ 

5 εοάοχ απαίίπον οναπβοΠογαπα οκ ογ]οπ{ό α 1πο αἁ]αίας απῖς 1500 
οἱ 190». Φπας ῥν]ις Ἱπνοπθγατη (1 απσΆπη {οίππα οἱ ΑΤαγοῖ ρ]εγασιια 

οσα Γαρπποπῖ5 Μαίθιασϊ οἱ Τομαππς), α ῬιρΠοίιεσαια Εος- 

Ἠ Νοπππ]]α ρε Ἱπουίαα πι σοπποπίατἶς οπιῖββα Ἱπίγα 5ΠΡρ]ο- 

Ῥπβ. 

"η πάς Ἱπῤα αρρ]οπιοπία απ Το] 4 9-14. 



ΧΙΥ 
Ν 

Ἰοϊαπατα (αμδίογος χο]σαα αά ΙΡ]. Πρ. ΕΓοποροΠίαπαππ. Ῥαασα 

4ο Μί ἀοξαπί (οκ σαρρ. Ὁ. 6, τ. 91. 92). 4ο Με ὃ, 90---.6. 20. δαυ- 

δοπρίαι5 ο5έ, 5ἱ οσο οοππρα{αξῖο πάΙόΙοπάη Γασία οδέ, απΠα5 

Οδ 544. | 

ᾱ σούον Φαπραοηδῖς ο νογδίοπο {ατα ΠπίογΗποατ] (9). Φπαί- 

σπ1οΥ. ουν. Ἰπίορτα οχζορεῖς Το 19, 1τ-- οὗ. Ἐάιας Ἱνοῖρ 

ΑΠΠΟ 1906. | 

οὰ σούος Τύμοπογβαπις Τ. ΡΙΡΙ. αμήνους, Τ1Ρ5. 5αοσι] ἴογο ΥΠ. 
Φιπ{ Εναριποηία οναηΡο1 5ος. Μαιασιιη (ος σαρρ. 19. 19. 14. 

10.) ἨάιάΙ π Μοπιποπ(]ς αΠΠΟ 1516, απας ραπσῖς βαρρ]οία βα{ 

α, 1850 πονας σο σσ ομ]ς νοἱαπη πο ΤΙ. 

ου ΓΓαρηιοπία ῬοοροΠίαπα οναπροοταπι 5ος. Μ{ (οαπρρ. 22. 29.) 

οἱ 56ο. Με (6αβρ. 4. ὅ) 5αεοι] ΥΤ νοι ΥΠΙ. 
οὐ Εραριηθηία οναπροΠ] 5ος. Μ{ (21. 19 ---24) Γοαοροµίαπα οἱ ναη- 

Ρ6ΙΙ 5ος. Τομ. (18. 29 ---ὂν) Ῥουρηγτίαπα. Ὀσασαςο ΥΠ. βαασι]Ι 

νιάσηαα 

ο {γαρπποπία ράσα σαρ]ᾶς ΝΤ. οναπροΠΙ 5οο. Ἱμπσαπη Εοἰτορο]]- 

ίαπα, Φαοσπ] ἴογο ΥΠ. 

Θ6 6πΠΙ ΓαπρπΙοΠίΟ ον. 5οο. Μί (26. Ὁ δ44.).. οἳ οππη Π'αΡΠΙΘΠ{Ι5 ουν. 
566, ΜΙ{ (6αρρ. 20, 25) οἱ 5ος, Μο (6αρρ. 1 αἲ 2), 9Ἡ σπα Εγαρποη{ο 

ον. 5ος, Το] (0, Τὸ 5αᾳ.) ον Ρουρ] «οσσ{οπ] τις αοζσβδθτιη{. 

Οπιπία αι οἹαράστα βαδσι ΥΤ. νιάσπίαν. Αάάσπαα βαπί Τομα 

Ώ]α (νασσα Αταβίσα βασσι ΤΝ ναι Χ. 4πας απ Μαἰμασί εαρ]ία 

14 οἱ 20 ροταποπί. Εἰκήπας 9ς. 
πας πο οὐ 4 ο Γρ] Ππριση]νίας, Μοπαπιοπίοναπη νοανηϊά ΤΝ. 

ἀορήπαία δα{, ῥγοἑανο ΠΠ αιΙάσπα α{ βρογαππάς απο 1551. 

Αα σοάοκ Οκχοπίοηςῖ5δ α ποβῖ αΠΠΟ 1950 ἵπ ονἰσπία ἀσοίοσίας, ποπ 

Ρο α5 παπα οὐἵανΙ βαοσ. Ὦνν. Πμιόπο οἱ Τοἰναππὶς σοπ{]οί 

Ιηίερτα, 

Σ δαπί {γαρπιοπία οναπσοΠ1 Τμισαο ραπιρβορία βαοσιΙ ἴοναο ΥΠ. 

οχ Ζπογηέλμο Ἱπδιι]α ἵπ ΡΙροίλοσαπα φοσἱσίαας Ῥἱρ]ῃίσπο Εοπα]- 

ποηςῖδ ροτ]αία.. ΕαϊάΙί 5. Ῥ. Ενορο]]ο» 1561. 

π οοᾷοςκ οναπροΠοναπα {ογο Ἰπίθρον βαοσι1 ΤΝ. Ππνοπίππη ΡΗΥΥΠΔΘ 

Γοαίτοροπ απ α. 18090. 

Αεσοθπέ ποπηπ]]α οναπροΓρέανία αποϊαΠρας Πεονίς 

εοηρία, Ἐκ 5 Ῥατρ ἀἰκππις Εαγρογήπαπα ρα πηρβοδίἁα 546- 

ο]! ΥΠ νου Ψοποίαπαι ρα Ηπιρβοδη βασσ]! οἱαδάσια, Γ αΠάδφο 

Γαρπιοπία οὐ ία δ{ ἵ Μοπαπιοπἶς πποῖς, πουαο οο]]οσ(ομ]ς νοι. 1. 

Οαγροπίογασίοπβο βαοσπ ΤΝ. ἀῑκίπιας σα1ρ., 46 απο ν]άσπάα, βι{ 

Αποοζηυία Ἱποα 5401. οἱ τοῦ, ρᾳρ.. 101 5αᾳ. 



ΡΕ ΑΝΤΙΩΟΌΙΣ ΥΕΗΡΙΟΝΗΣ0Ρ. 

Ἱία]ας (αποίας ἵπ Αέσα 5αδοι]ο 5οσππάο) οοᾷ1σος βαπί: α- Ὑου- 

6ε]]οηβῖς ραοο. ΤΝ. Ὦ Υονοποεπβίς ρασο, Υ. ὁ 0ο] ρογαπας καθςο. ΧΙ. 
4 οαπίαρτϊσΙοηςῖς ραθο, Υ. ο Ῥαἱαάνας Υ Ππάοροποηθ]ς ραος. Υ. 
Γ Ενικίαπας δαοο. ΥΠ. ΕΠ. ει ΠΣ. εοᾶῖσας οἶῖπι 0ογροα]οηςας (Η)1: 
ΠΟ οδί ΡογοροΠίαπας). ο]. οἱ ο οοᾷϊσθε 3αΠΡΘΥΠΙΑΠΕΠΡΟΣ 
Ἡ. Οαγοπιοπίαπας απο ασαας ραοσ, Υ. ἵ Υπάσροποηςϊς Υ. 
ναι ΥΠ. βαεο. Κ Βοββίσιδίς παπο Γααγπθηδῖς ράσο. Υ. 1. ἨΠοάι- 
5εταπς Υταβριαν]οηθ]ς δαοσ. ἔογο ΥΠ. πα βιρη]ῃοαί Ῥροσι]ί 

ᾳαποά Ααριαδάπο αἀδοτ]ρῖ 5ο]εί Ἰοσίοπος (8αος, ἴογο ΥΤ.) Ἡ Ῥαή- 

ρα]]οηβῖς 5ε6ο, Ὑ. (ο Παρππθηίαπα Ῥαπρασοηδο Με 16, 14 --- 20. 

ΥΠ. ἴογο εαθοπϊ, ῥ ἐπαρπιοηίαπα Ῥαηςασπδο Το 11, 14-44 
βαοο. ἴοτο ΠΠ.) α Μοπασεπδῖς ΥΙ. βαοσα 5 Απιῤγομιαμις ραος. 

κενο ὰ Ἡ 

Νοππ]]] οκ Πῖν ρατίος (απάτη οναπροΠογάτα σοππθπίς ταξ 1 ἰς πα 

Ἀ 8: Ἡ ρ6ν δναπροΠάπα ΝΤαίθιασὶ απύαπα ταίοπο Ἱέαία αθζαν, ρου 

τοΠαπαα πα, πας ουἷζα ποπ δαπί, να]ραία. Να]]ας Υογο ργασίου 

α εοᾷ16έΘΠΙ ΤΘΕΘΗΠΙΡΒΙΠΠΙΗ αά 105 Ἰπίορον ρονναπῖ{. Τά δαπί 

α Ὦ Έγροχ Βαπομίπαπα, ο ρεν Ῥαραίανίαπα, ἆ ρον ΜΙρΗπσίατη οἱ 

ῬογϊναπθγΗπη, Π1. ρεν Ματίαπαγ οἱ α1ῑος. Ἱ (ενας. Μαζί. οπι 
Ιασιπῖϐ) ρε Απο Μαϊαπι, 1 ρον Αἰοναπα (5ος Β]απο] πας. ΊαΠ1 

απίο Αιίθγάπα οοπία]σγαί, Ἰιο Ιαν), Ἰ ρον Ενασνίοαπι Πααξο, 

5 ρεν Οοτίαπαπ”, ο οἱ Ἱς ρου π1θ.. Ῥοίος οἀσπά] οπή 5βα ἀαρογ]ραὶ 

π (ο ϱ) α. Οοπ]α (απίαπι δαπέ 13. (α Βαραίατίο οἱ Β]απο]ίπο, 
Ἠϊπς ορ 3. 5αυ. Π5:Ρ]αν) σ- ϱἳ- (πζετο α Ῥαβαίανίο). 

γπ]ραίαο οοὔ]σος απθϊααἰβεπηῖ δαπ{ απι [απ δαἩ. Γον ρναρ τος ρε 
{ο8: Πσπη ραί αν] Ίπρ παπα παῖ {αι {ο].. Αοσζοάαπί Ἰεσβοπατία 
Που ιο Ἰακ τπαν ΠΙΟ. 

αθ{ᾗ 1, ο, ααθΠῖορῖσα οκ οὐ. Ποππ. οἱ ρο]γσ]οί» οί Ὁ. Ρ]α{έ αντι 
1. ο. αγπιοπῖσα οκ οᾱ. []ςσαπϊ (1666) οἱ ΖοβναΡϊ (1183. 1500) σορ 

1. 6. πιεπαρ]λ]σα οκ ο ᾱ. ΠΒ οἱ Ῥομιναν{Ζῖ 5αἩ 1. ο, βα]ά]σα 
Ῥαδπῃ 1. 6, Ῥαβιπνίσα (οξ δα] οἱ Ῥαδπα αα άρια Ῥομνγανγίζῖας, 5ος 

ΒΕ]. θΜἴαπη βάθρο οκ ΥγοΙάῖο εί ΝΜάπίογο απ ηΙς) Αγ τοα Ἱ. 6, 
ϱγτῖασα Οπταίοπῖ εκ ορ. ΝΙαΠεηδὶ ραοο. Ν. ΥΕΝ 1, 6. βγγῖασα 

ῬοδεμΙ(έ]ο οκ ει. ΒεμααΠΙ ΑΥΤ) Ἱ. ο. Αγτίασα ροβίογΙος οκ ος. 

1οβερβ!1 Πίο γ τὴς 1, 6, δγτίασα οκ οναπροΠαν]ο ΗΙογοβο]γτῖ- 
{απο σο Ἱ. ο. βοίλῖσα οκ ος. Τοες. οἱ. ἄαβο]οπίΣ Εν 1. ο. (αποῖσα 
(4 εναπρ. Μα(θ]ααῖ) οχ θὰ. Ῥομπιο[]ονϊ δακ Ι. 6. απρ]οβαχοπίσα 

(Πακῖς ος να]σαία Γαθα Ῥτορίογοασαο ο απ π1ονίρας οος]- 

α1Ρα5 οἵπς οοιπροπεπάα ο5ϐ) οκ ο. Βοπ]απαϊπϊ λουρα, Ἰατο {α- 

Ἄ Ἱάδια {Γασπιοηία Ἱίπ]ας ραπσα οχ νοίογα ἵπ Τ]σαπη οοπηπιοπ{ατῖο 

εϊάλί, 4παο ΑΠΙΡΤΕΡΟΡ αριά πο ἀῑσία βαπ{. 



ΧΥΙ 

σπα αλ λα5 αγαθ]σας Ἰοσβοπος (αγ αν), ρουρ]όας { Ρ6Υ5Ρ 

1.6, οχ ρο]Υρ]ο(1δ, ρου5 μα 1, ο, οχ ος. ΥΝο]οςῦ), βΙανοπῖσας (51, 

5113. οἱο). Ψπάσπίαν απίονα δγνγοα καοσν ΠΠ. ἴσγο πιοΙΙ, ΘΥΥΥΕΙ 

ρα6ς, ΠΠ. οχοι{ῖδ, 5ΥΥΗΝ ραθς. Υ., ΥΥΡ απΠΟτΙΙΑ 008 οἱ 016, 
ποργρίϊαςοϊ δαθο, ΤΠ., αἲπα ααί 5ο δαος, ΕΥ. 

Ρατ ποηια Ῥ]ογασαο ρου 5ο οἶανα οραμί, ου Ἱπ Ῥτο]σορο- 

πιθη]5 α1σπ]ά ραίσα αδάπη δροσίαἲ  ασσαγααρδίπιο Ἰαδίγα ρίζας, 

Ἀαας 191, ο, Νααβδαη] 1π 1 ΙΠ]ο5ορ]ι. ΗΙρρο]. ο. ροῖπς, Ποπ αἰ]α 
βΙη]Πα. Ἀανσίετι 1. ο, Μαγάον αρ. Γον]. Μανσορίρα Ἱ. ο, αρ. 

Ἐρίρμαν,, Ογεαε 1, ο, 015. ο οσᾱ, πο, ραος. ΥΤ. Ὦαπηρα εοά 
1. ο, Τοµ. λαππαδσσμΙ ραγα]]ο]α δαόγα οκ οοὰ. Παραβις. βαασιι]] 

ἴογο δ. Ἠδιαν 326 1, ο, Ε5. απαοςί, α Ματίππα αριᾶ Μα, Χου. 
ΡΕ. ΟΙ ΡΙοί. νο]. ΠΩ’. 

αἲ Ἱ ο. αΙ αἩς 1. ο, αλοποί νοὶ αΠαποίος. 6. οἱ όσα πἰσπ]ασαπ{ 

αποίογαίο.. ία (αν 6, κ 1, ο. άΤΙΟΡΡ. οπα νι ααπσοοταίο 
εοά1σῖδ Αα. αη 1, ο. ΙΙΙ ῥριας Ῥοηα 1. ο. Ρόνι Ρίου 1. ο. 

ρ]ογίαις ραιςῖ5ς 1, ο. ραιοΙδηΙ οἱ. (οσα. ραπσ{ο) 1. ο, οἵαπι 

ενρς νε] ενρ]] 1. ο. εναπρε]δίατία τε] 1. ο. τοσα 49εν εἰς Ἱ. ϱ. 

ονρ]δίαν. αν. 49. οἵς, πα 1. ο, ΠΗΙΠΙΡΟΙΗ αρ 1. 6, ΙΠΑΥΡΟ. από 

1. 6, ἨποΙα]ος γνδος οἱἷο, δαπῖ οσᾷᾱ. α 1. Η. Ῥόοΐνοπον εοπ]α{Ι. 
Ὃνο οἵς, 5ί «ο. ΡογοροΠίαπΙ αὖ Ἐά. 4ο Μαντα]ί σοπ]α.. εαί 

1. 6. 6ΛΤεη8 

ς 1. ο. ος. Επον. απ 1024. ππασιο ο. Ίου. Ῥίερμ. 1900. Φπαε 

αΡί ἀβοναπί, ς οδί Πο), δίορΗ., σὲ 1917. 

Ίμι 1. ο, ΓαζμπιαπΙ οἆ, τα]. 1542. 1900. Τωα ἸποσΙΙ 6οΠΡΘΜΕΙ{Γ 8ἱ 

ΠΟΠ ΠΟΠΙΙΠΑ ΓΙ, 
»ῇ, Ἱ. ο, Φο]μο]ζῇ ο. 1550. 1506. 

ΤΙ 1. ο. ο. Τ15οἩ. απη! 1869. 
σμ1.ο, 6τΙο5Ρ, οἳ. ονν. 1821 (όυγα Ταν. Ῥοα] 211). 60 οἱ Ρο β]ρη]- 

Πσαπί οιηϊρδΙοποπα (σγ]ορρασμῖο ρτοβραβί]οια οί να]άο ρτοραδί]θπα 

νΙβαπης Ίο (α΄ οἱ αρ” Ἱοασίσοποια α (απο ρασμῖο σοππποπάα{απα 

οἱ να]άσ οοπηπποπααίαπη; 08 -- αλαιίά α Ονιοβρασμῖο σαπα ασια 

ἀαριαίίοπο απ {οχίιπα τοσοραα. Ῥόομας 1. ο, Ίαν. Ῥο]ά]ή. πι ος. 

δνν. ἀτΙοδυ, 1503. αὐ οί 92 οοπδοπΠαη{ 6ά1ά ς, 8 1ΟΊΙ ΠΟΙΑΠΕ1Ι- 

σαν. ς(Ξ 6) 2) 1, 6. ς εχοερίῖδ 6) 7. 

ΕΜΕΝΡΑΝΡΑ ΕΤ ΑΡΡΕΝΓΗΟΑ. 

Με 1, 15 αά τῷ χῦ οἱ ανηστευήύεισησ 1οσ5 ΕρίρῃαΙ ορ4”ὁ βἶνο 

μαοχσυο, ΤΙ 6ΟΠΗΥΙΠάί γενγησισ οί 1, 33 οἵ ολον οοπβγπιαίαιιό 

υπο 8ΙΠ6 του, δρεσίαί οί πά 1. 24 οἱ οὗ 1, 20 Ἱερο ποπ Μίὁ,1 εξ 

Ίο ὃ, 1 αδὶ Πηαπι ον] Εριοπανγάση ποίαίασα οί, ὃ, 16 μπ. 2 



ΧΥΤΙ 

50196 65 Ρ5ΠΡΡ Ῥϱγο ΡΣΟδΙΡΡ, Ίμοσα5 ΗΙΡΡ ο5ειμεοραδ (πο) Ὁ, 19 

Β6οΥΙ ΕΥ 9. τ. αλα ὃ, 22 Ίουις ΟΥ ο5ε78ομ 168 Ι{6Ίη α νυν. Ὃτ 

εί 25. ὅ, 2τ. 9Ι. 95. 98. 45. ουπΗνιπας μἘ εροεθη, Ἡὶ ερρηόθη Ὁ, 9ἱ 
Ἠπ. 4 βοτ]ρο Ῥγαθίῃ οτι Ὁ, 45 ΠΠ. ὃ Β6ΙΡος ο έν τοισ 6,4. Π. 

Ῥοπι]έ Ῥο5δί (ο 5ρα[ο) αάάθ νι αἱ ρίον.  οασβοποπι ἡ σοῦ ἐἔλεημ. 

οοπβνπλαξ οίαπη 1)απηρατ 11 σοῦ (ΟΥ νοτο οἵαπι αί δη ροδί -νη). Ὦ 

ΥΘ6ΙΟ ή σου η ελε. Ἰαβαί. ϐ, 94 η” Παβοαί αυτησ, Β5 εαυτησ ὃ, 2 αἀάς 

ς απίο ελύων ὃ, ὃ αἀάο ς Τμ απίο εκαύαρισθ. ὃ, ϐ κυριε οΠα αἳ. 

Ἠποι ὃ, οἱ π. ὃ ἀοἱο οἱ 9, Ἡ οοπβγπιαῖ εγειρα (10 -ρε) 
9, ὀ0 Ππ. 2 Ίερο οἳ ρτος. 10, δ ΙΙπ. ὃ Ίοσο ἐορ ρτο αρ 10,96 α” 

οικιακοι. Βὃ οικειαχοι 1, 4 ϱἳ πωαγει, Εὸτωανη 11. Ὁ Ππ. 1 ἀοῑο 

απίο π; π. 9 ροδί Ομνσαε αἀάο 48115. Η, ὃ οἀοπάαπα ενα 

(απο(ομ(α{ο οοαἰσῖς κ) ἵπ ἔοχέι εξηλθατε; ανύρωπον τδειν οἳς σοπίνη 
ςΤωι Τί εξηλό.. τδειν; ανδρωπον δἵο οππι {οδήρας ται] (Ον πο 

Ίοσυμπα πον αΠογθ) τ: οἳ αα 11. 9. 11. 9 ϱἳ κοπρίατής ογαί δει απο 

προφητ. 56 59 βατ οογτεχίς 11. 25 πὸ νο]εραί η (το 1) οἳ 

υψωθεισα 19,4 ρεὶ προσύεσεωσ 19, 22 Επ. 11 ἀθῑε ανα 19, 40 
ΒἜ (στηχ. Τοπ 19, 2. 19, 5 π" επεσεν εισ, 58ὰ 15ο” βαρεαΠί επ. 

επι 19, 24 η Ἁνιά ελαλησεν Ρτο παρεύηκεν 19, 0 απ {οχία 5οτ1ρθι- 

άππι ογαί ια ησαΐου του πφοφητου, Ἀου οχάπα 19. 90 ἨἘ κατα. 

αυτασ 19, 40 πι, ὃ Ίοσο Ονμίδ.510 19, 40 Ηπ. 1 αᾱ Ὁ οἵο αἀᾶο 
λαμψουσιν 14, ὂ--- 11 εοπιραταπάΙ5 οναί οὐ, 56 15 βίας οτι 

ς {αοἳ{, ΠΙδΙ αποά ν. 11 απίθ ήνεγκεν αάά το κορασιον ρατ]ΐαν ας 999. 

αἱ ραας Ὦ ο ΕΠ. ϱἳ- ἃ 1ου ϱἳ- 1 ᾳ νρ) ντα 60ο. 14, 16 Ππ. 9 ρορί 

θπ αἀάο αἱ Ρἱεν οίο 16, 13 ΠΠ. ὃ Ίερο των αρτω» 10,2ἱ Ἠπ. 4 Ίερο 
Ἱν ρτο Π εί ν. 22 Ιπ. τ Ίερο αἱ οπι ρτο απ ο. 10, 26 εἴαπι ϱ" 
ανταλαγµα 11, { ΠΠ. 1 ρορί Ἱέρ]ο αἀάενρ 1τ, 11 ἠλειασ, ς 1 Τι 

ηλιασ: αἱ αἲ 1τ, 10 18. 11 Ιπ. 19 Ἱερε Τις 19. 10. 18, 15 πια]ε πὺανί 

18. 19 5 οοπΗτπιαί συμφωγησωσι} (10 -σουσιν) 18. 90 ΗΠ. τ ροςί 
απο” αθάο αἱ ρ]ε; 19,6 Ἰπ. 2 Ίερο οἱ αἆ Μο 19. 14 Ἠπ. ϐ ροβί 

ππο]ύ αάάο αἱ οπηπνία 291. 1 πὶ εισβηθανια 91. 9ὓ αἨ εξεδετε 5ἱς 

21, 45 ϱῦ ΟΠΠ οτι 21,44 Μπ. ὃ Ἱερο συνθλασθήσεται 29, 1 111, 9 
Ίεσο Με 10.4 35. 10 οἴἵαπι π" ουσ Ρτο οσουσ (ία ἆαιπαπα μ3), Ἱέα αί 

ουσ ἵπ {οχίαπα τασΙρίοπά πα ν]άθαίαν 232.91 µπ. 10 αάά Ώποια αἀάς 

οτι 20, 48 ΠΠ. Ἱ. ἀεΙεοχ 22, 90 Μπ. 19 ἀείθτ, απίθ τα 22, 99 πμ. τ 

Ρτο ΠΠΟΙΙ Ίσσα πο. 99,44 Ἠπ, 4 ἀοῑο ροδένς 394, 10 Μπ. ὅ ροςί 

σο (α» Φᾷ αάάθ εστωσ 36, 10 οἴῖαπα πηογασατο 320, 14 πἳ αρχιῖε- 
ρεισ 20, 41 ἰοχίαπη Ππίοτραπρο 5ἷο: προσευχεσόε, ινα οἳ Ιριάθιι 
Ῥτο 298 5οτῖρο 295, Ἱζεπα αἆ ν. 42 5οτῖρο 295 Ῥτο 299 26, ὖ5 Ίορο 
απο ρτο απο οθ, 09 ΠΠ. 2 Ροδί π αἆᾶο απο το 2τ, 109 π. ὁ 

βοτΙροπά σπα: ν]άς αἆ 25.2 οτ, οὗ πμ. 19 απίο ἵνα Ἰπέον πας ὁτ, 

49 Ἠπ. 32 ναγβα και κατακεντ. ἵὰ Βαν ΟΠ Ν.  Ἠαβραί οπῖπα χαι 

εξουενησαµεν (1ρ5ε” 5αΡΡ! και) εαπτυσαντεσ το να]ρα({ῖς εξουενη- 

σαντεσ και κατακεγτησαντεσ και εµπαιζξαντεσ 258, 10 οἵαπα η" οηχτα. 

ν 



ΧΥΤΠΙ 

Μγασίοτοα ρ]εγαπηαο (αππσα ποπ απβ](ι1ϱ) Ῥργο η ΒΟΥΙΡΘΠΟΠΗ 

οδὲ ὸ (πες ΑΙαϊις που ας οοπ]αίοταπα απήδαπατη ν]άσγαί μ” οἱ πὸ 

ἀἰξαπρισπάο» 9556). ἨΗις οδί ατύαιον ἵπ ΙΠΡΟΥΙΡΙΙΟΠΟ οναπρε]!] 

οἱ 9, 9 τεσσαρακοντα 4,2 γαζαρετ 4, 19 τι τ, 14 προεφητ. τ, 99 

εκαθαρισύη δ,  εγεβοιμησατο 9, 90 οἵἴε. ΑΠαιποίίος οσα π]]α 

οογγοσίον]ς μὸ γαζῖο Παβία οδέ, αποππαάππούα 1, 5 δᾳ οὕναν' οὕιασ 

εξ 1. 10 54 τωσιαν Ἱτωσιασ 1, 10 πατύαν Ὁ, 90 εροικαενγοι οἵο. 

Φπας οπηπ]ία αι Ετοιςςρ. Πάσα Ραπίαις. 

Ἐν ποδίτο οοᾷ]οῖς 5 οχαππθ αά αρρανααπα οναπροΠῖ ος. ΝΕ 

μαθς ασοθοἀαπέ: 5 3.9 οἱ 10 ειδον 3, 2ὁ οἱ 4. 10 ναζαρεύ ὃ. 10.415 ος 91 

ειδεν Ὁ, 19 διδάξει Ὁ. 90 υ.ων η δικαιοσυγη Ὁ, 99 και εχει ὁ, τ. 51. 

99. 98, 45. ερρηθη Ὁ. 1 ΟΠ αυτου Ὁ, 40 εν τοισ ουρ. 6. ϐ ταμίειον 

ϐ, 94 δυσι 6ί µαμωγα 0, 2 προσύειγαι θ, 91 5’ περιβαλομεύθα Ὁ, 4 

αλλα οἳ πµωυσησ ὃ. 12 ειδεν ὃ, 20 κλινει 9. 9 ειδεν 9, 19 αλλα 9. 10 οπ1 

οι οί δε Ὁ, 1 οἱ αλλα βαλλουσιν δια συγτηρουνται Ὁ, 98 ελθοντι 

δε αυτω Ὁ, ὀθ εριµµεγοι 11. 14 ἠλιασ 11, 21 χωραζειν 11, 95 εωσ 

ουρανου 19, 29 διαρπαση 132, 93 οσ εαν 19, 41 νινευΐται 13, 46 ειστη- 

χεισαν 19. Ὁ ειστηκει 19. ὃ σπειραι 19, 19 συνιοῦσιν 19. 14 οτι η 

απία λεγουσα, Ἰριάσνα Παβεί ακουσητε εί βλεψητε 10, 19 επιστρε- 
Ψουσιν 19, 1τ ειδον 19. 20 συνιῶν 19, 24 σπειραντι 10, 35 συλ- 

λεξοµεν 19. 0 ταυτ. παντ. 14, 14 ειδεν 10, Ὁλ νηστεισ 10, 99 

ενεβη 16. 3 οί ὃ πυραζει 16. 4 καταλειπων 10. 132 αλλα 10. 19 καισα- 

ρειασ 1Τ, Ὁ οἵ 4 µωυσησ εἴ µωυσει 1, 13 αλλα 15. Ὁ παιδ. τοιουτο 

εν 18. 19 5 ενεα 18, 90 αλλα 15, οἱ εαυτων 19. τ οἵἳ 5 μµωυσησ 19. 9 

γαμησει 19, 95 καθησεσθε 20, ὃ ειδεν 90, 4 και εκεινοισ 20, Ὁ ενατην 

91, 11 ναζαρεύ 91, 12 το 21, 1 καταλιπων 21, 20 0Ἠ1 Και 22, 9 εαν 

99, 1 ειδεν 92. 34 µωυσησ 232, 2: εν ολη καρδια 6ἵ εν ολη Ψυχή 20. 3 

µωυσεωσ 30, ὃ οσα ἔαν 20, τ ραββι 30, 90 εκχυνοµενον 30, 0 παντ. 

ταυτ. 24, 3 ταυτ. παντ. 24, ὃ εἶπον 24. 10 βδελλυγμα 24, 91 ουδε µη 

94, 90 ταµιειοισ 34, ὁδ εκφυη 94, 90 Και ωρασ 33, 39 εσύιει δε και 

πιγει 90, ὃ λαμπ. αυτων 20, ὃτ. 05. 99. 44 ειδοµεν 90, 10 και εγω 

90, 90 ραββι 90, 93 γενηµματοσ 320, 9ἱ Φιασκορπισφησονται 30, 90 

απαργησωµαι οἳἵ οµοιωσ δε και 30, 9θ προσευξοµαι 30, 45 εαν 30, 

49 ραῤβι 20. Όδ ΟΠ1 απο 20, τ1 ειδεν 21, 9 ευρον 323, 43 πιστευσω- 

μεν 9, 40 54 ενατ. 25, 46 εγκατελιπεσ 28, ὃ ειδεα 35. 9 τς 

Μο1. ὃ-- 5: αἲ Ἰ 1. αἀάσπάας ορ τὰ. Οοπβτπαί 1, αυτου 

1 4 ο βαπτιζων 1, Ὁ εξεπορευετο, τεροσολυµιται, παγτεσ απίθ χαι 

εβαπτ., υπ αυτου ἈπΠίθ ΕΝ τω ορ. ποδαµω (516, ποδαµω) 1, 6 και 

ην ο ιωαγγήσ οἳ εσθιων 1. δ εγω 5116 μεν, Ιζεπα εν υδατι εἳ εν πγευ- 

ματι |, 65 οιωανν. 1, ὃ ΠΠ. τ Ῥοδί πο αἀάο αἱ Ρίου 1,56 5 

σοπΗχπηαί χατεδιωξεν 1, 9δ Ἡ εχοµενα. Ιρίάθπι 6 και εχει 1, 42 

μπ. 9 Ίορο Ίρρα Ρεῖ Ἱπαπα. 1, 44 5 αλλα 6ἵ µωυσησ 2, 4. Ὁ. 1. 12 ν” 

πίτα χραβαττον, 5 κραββατον. ΕΙΒΠΙ 5 νν. 9). 11. 12 κραβαττογ, 

ν. 4 κραββατον, 564 6ογγθέίΗΠΙ Σραῤῥαττον ({εγαπι β γιάδίι οχ Ἱῃ- 

Γι) μυ] 
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οπγῖα Ἱπίασίαπα πιαπβῖς5θ) 9, 9 Ππ. 19 Ῥο5ῦ οἵηπι Ίερε 6οΡ Ῥτο 5ο 

9 11 οἱ 19 ν χραβακτον (αἱ απιίς) Ὁ, 12 Ἠπ. 3 ροδί αποῦ αάάο αἱ ρ]ει 

ϱ, 14 οίαια κ λευῖ 9.9ἱ ΠΠ. 19 ροβί εγτν (ϐ) αἀάς απ αυτου το πλη- 

ρωμ. 3, 96 ποπί οιχαί ὃ, ὃ η" χείραν 4, ὃ εἰ 20 εἴῖαπι 5 {εν ἐν 
4, 19 5 ακουσωσιν 4, 21 Ἡ κηκυνηται, ὃ εγειρεται εἳ µηκυγεται 4, 90 

« εδυναντο. Ἰΐθια ὃ, ὃ εδυνατο Ὁ, 1 Ἠπ. 5 αἀάε κο απίο εν ὅ, 

ος 5 απ Ρχο υπ ὅ, 10 Ἡ ΠΟΠ λεγίωγα 5δεὰ λεγεωνα Ὁ, 16 5 διη- 

γησ. δε ὅ, 95 Ππ. Ἱτ ρο5ὲ τιοῦ αάάο αἱ ρ]ον. ὅ, 4 Ἠπ. 3 5ά1Ρρ6 
(τπες ΜΟ ὅ,. 40 οἵαια 6 παντασ ϐ,0 Ππ. 1 Ίαρε πἜο ρτο πο”: Πῖ- 

ἀοπα εὖ ρτο μἲ. Εδίαπη 5 εδυν. ϐ, 1ὸ 9 εξεβαλον ϐ, 14 οἴαπι 5 αά 

την ακοην ὐ ϐθ, 3298 εωσ ημισεος ϐ, 51 5 αναπαυσασύε οἳ ηυκαιρ. 

Τ. ὃ οίϊατη νά γιψονται , ὃ νὰ οοπβνιης ῥαπτισμουσ είς ᾖἹ, 9 

πυοπά γα ἵ, 105 µωυσησ ᾖ, 2ὔ ΠΠ. 1 Ίθρο 95 νο δὺ 8, 33 

πι, 4 ροδένληιαείον δ. 25 Μπ. 12 ἀθῑο .οτῖν. που Ἰπά]σαξ 60Υ- 

ΤΘΟΦΙΟΠΟΘΙΗ Ας Ἰθνογα οπΙη Ἰπαῖσαί Ὁ, 2{ χαισαριασ (είαπι Μέ 10, 

19) οπ4 οι ααοογαίο αθίαν σπα ἰη]]ο5 Γογπιας απαδ τοξθρΙηΙΒ 

5. 99 Ἠπ. ὁ ρορδίέ τπ αᾶάθ απο τα]. 9, τ νά µου ο αγαπητ. ΟΥ εξελε- 

ζαμην, ακουετε αυτου 9, ὃ οἴἶαπα νά ευφεωσ. Ιρίάςπι ὦν ει µη 

ιησουν ΟΝΟΝ, ΟΠ58ῖ5 μεθ εαυτων 9, 12 Ἠπ. 15 5 5ο1ρο βἷό: 
εξουθε- πα κκ 69, οοπίτα ς Τι εξουδε- 6ππη Αποῦακ ππο1” αἱ ΡΙ6Υ. 

1ΐθπα -γωθη οπΤη ΝΑοχ ΓΑ πποῦ αἱ Ρίου, εοπίτα ωι -γηθη ΕΠΗ ΗΡΙΝ 

Όρο 9, 16 πι. 9 απία ο1πΙ αἀάο τουσ γραμµατεισ. Πρίάστα ΗΠ. ὃ 

Ίεσο προσ εαυτουσ (Ρτο αυτ.) 9. 18 Μπ. ὃ Ίορο από το. Ὁ, 26 Ἠπ, ὃ 

Ρορέ αποῦ α.άο αἱ οπιπσίά 9, 95 ΗΠ, πα. Ίοσο ουχ ρτο αυ 9, 49 

ΠΠ. 4 ροςδίὲ 5ΥΙ56ὰ αάάθ τουτ. των µικο. 9, 19 Ιπ. 5 Ίορος Γϊ ειστ. 

ζω. εισελὀ. Ὁ, 49 Ππ. 10 Ῥοδέ αποῦ αἀάο αἱ Ῥριον 10, 29 Μη. ὃ αἲ 

ΠπΠοΟ Ρροβί απ αἆᾶο απο γε]. 10, 52 πι. 6 Ίοσο ἠκολουθησεν 19. 90 

ἨΠ. Τ ηλειαν οσα ν 16. Ὁ-- 20 αρποβδοῖί οὕίατη βΥτητ ο» Ῥαρ. 40τ 

μπ. 10 6ο1ρο αδίδ5ο. 

Τιο 1. 69 ΠΠ. 4 ἀθὶο αυτον ὃ, 19 π. τ Ρτο ως αἀά« Ί6ρες (--αΡρ 

27) Ῥτασπι 2, 09 Ηπ. 1. Ῥο5ί οἵατ αάθ ηλικ. και σοφ. ὃ, 20 Ππ. ὃ 

Ρορί φυλακη) αᾶάθδ... ς μι Τϊ και κατεκλει. ΕΠΗ ΝΟλο, οίς, τί 1άΠι 

Ρας” ΙπαΙσαίαπα οϱς ὃ, 90 του ιωσηφ εοπΒνπιαί απ Ἠθβροτί]ιος δ6 

(αρ Πας 5,390) 4. 90 Ἠπ.  Ίθρο -λιασ Ῥτο -λειασ Ὁ, 2ἱ ΠΠ. 6 απίο 
«ορ αἀάσνο ϐ, 25 Ιπ. 14 Ἱερο Γογαπανο 1ο ϐ, 54 π. ὁ αἆ δανει- 
αάάς εἶ οί 5ογῖρα.,εοιπα] ο. εἴξα ϐθ,9τ ΠΠ. ὃ ἀεΙαλ τ,ὸδ ΠΠ. 2 πα) ἴππο 

4εἷε να, οἱ Ππ. 4 ρο»ί ο: αἀάονς δ. 54 Ππ. 4 ρο5ί ο 1]. Ρρ. αάο: 

61η λοπρδξτΑπ απο αἱ ρ]οΥ Εα ετη 54 6οΡ (οί, ο0οΡ οἵἱη εξω) βυταίν 

οίνς ΥΠ 5ο. ϐ, 25 Ἠπ. 6 5ο]ρο (Ῥεμα 9, 90 ἆοῑο, μου ο υιοσ”, 
εοπβνππαί Ί]]ο ΘΠΊΠ1 ο υ. µου 9. ὂτ πι ὁ ἀ6ἱε Ὁ απίο τοπ 10, 10 

Μπ. 11 Ἱερα λαῦτ ρτο αμὸτ, 10,21 Μπ. 6 Ίσα τι Ρο ΔΣ 14.25 ΠΠ. 4 

αἩ ΙΠπ1ο ἀοῑο π ροβὲ τν. 14, 9ἱ Ππ, ὃ αἲ Ίππο απ{ε Ρηχ αἀάθ αι, 1,4 

ΠΠ, 6 αὉ Ίππο Ργο ΓΑ βΦΊρα τδα 1Τ, 90 1, ὃ Ρτο αὐ 5ογ]ρο αἆ. 18,16 

πι, 4 Ῥγο ποῖ βοτῖρο απο 18, 20 Ιπ. ὃ αἲ Ίππο αἆ διελΦειν αάάε 
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Ἱα Ἰ 18.2 Επ. ὃ Ῥοδί γαλλπ αἀάς αποῦ 19, 9 Ππ, ὁ αἲ Ίπιο Ῥτο 

χαι ουτοῦ 8ΕΥΙΡ6 και αυτοσ. 19, 45 π. δ Ῥτο (Α) 5ο1ρο (Αϱ). 320, ὃ 
μπ. Ὁ αΏ Ίππο αἆ ΡΥΟΥΒΙΙΒ ΟΠΙ εγα αάάς λογον 391. 99 Ππ. 9 βοτῖρα 

ΤΑΑΠ 99, 40. 44 Επ. ὃ τ' 0Ρ6]ο8 ΠΟ μαρος, απο. βροσίαί είΐαπι αἆ 
ρ. 600 π. 16 (19). 35, 44 π. ὃ Ρτο απλο” 56196 κλοῦ. 

Το] 1, 15 Ρας. 15 ΠΠ, 11 αἱ Ππο απίο Π]πί αἆᾷο Φεοσ (Τ15γπομ5), 

Ποπ 1, 20 Επ. 4 Ροδί ουτε αάάο ο 3, ὃ ΗΠ. ὃ Ῥχο ποῦ βογ]ρε 

πηςδ 2, 11 ΠΠ. 2. ϱὲΟ Αχε βογ]ρθ νχν 4, τ 11η. ὅ οσο τοῦ 4, 9---19 

Ίνὸ πρῖφιιο 6πη ς Εαοῖί εχεθρίῖ5 Πῖ5: ν.  6οπΗνλαΐ 2εγει 5ἴπο «ορα]α, 
Π6πῃ σαµαριτισ, σαµαριτιδοσ, σαµαριταισ. εί ν. 19 εοπβνιαί ες | 4, 

40 . ϐ ἀεῑο Α απίαε πο 4, 01 Ιπ.  απίο ανηγγ. αάάθ και ὃν, 14 

ΠΠ. 4 απίο αἱ ρ]α αἀάο απο τε]. ὅ, 90 π αγαλλιαβηναι 6, 90 π ἰοχία 

ΥΘΡΟΠΟ εὐχαοιστήσαντοσ ᾖτ, 4 ΠΠ. τ βοτ]ρο κυβῖΣ τπτ 6 π. 1 ἀε]ο” 

ροδέ ϱ5ὲ ραρ. 5ύ3 Ῥγτοςςς ΥΘΡΟΠ6ΡΟΡΟΡ ὃ, τ. οίίαπι η" εορα-. 

10, ὃ Ἠπ. Ὁ βέτ]Ῥο τλλα 15, 11 πι. ὃ Ἴσσθ ς ΟΠ ο 16, ὃ πι, 9 
Ίθρ6 ΓΔ ῥχο τα. 10, τ ΙΙΠ. ὃ Ίορε (α) -ἕ 

Ῥαρϊπαε ]---ὸ. 10---16 Επδοϊσι] ργ]παῖ ποππι]]15 ]οσἳς ρδυρογα 1 

οχδοΙρί15 (Μή 1, Ὁ «Ραρὲσ ρτο Ιούδαν) Ίαπαι ἐπ παπα {αβόϊσα]ας 

{ογα ας ἴοτας ἀαραίαν ἀποβιας Γο15 οπιοπζ ας οοπιρθηδαίας 5411, 

Φῴπαος το ῥτορίονοα 1. 1. Ἱπάϊσππᾶάα οταξ οαπος {ο]α οπποπάαία πο 

ενά ΟΊΗΠ65 ροχνοπ]55θ6 νΙάδη Μις. 

Οοίογιπα Ῥογργααπα ΙΙΙ Γοσθνῖς 5ἳ απῖδ αποά ν1Ἴοδο {γρῖδ 

οχδορέατη νιάστ]ξ Ιπάϊσέατο νο]πσν]{. 1 

Του Ἰας οσζαβίοπ6 α Ἱπάϊέαπάα ἆπο νἰία 1π ο. π]θι ορ]ὶδιίαε 

ΟΙ επισης Ποπιαπ]. Ῥτο διακονιαν Αρροεπά. εοἆά. 6α]εβετγ. 41, 9. 95 

5οτ]ροπάπη ογαί ὁὀκανοιαν, αἵ 49. 2, τ εοηδυ]ία ταγβδ15 Ἱππασίπο Ῥ]οίο- 

σταρ]μῖον τασ τε Ρτγο τασ δε Ιεραπάιπι ν]άδίαν. Ῥταθίεχοα ραρ. ΧΙΥ. 1 

ἀε]ο απο ἆο απαντων εί παντων ἀῑσίαπα οδί. Οοπίτα ορὶ5ί. ΠΠ, ϐ νενανα 

οοἆοχ παντεσ το 6ο αιποᾷ οἆῖ εοπδαεν]ί απαντεσ ρταερεῖ. 



ΝΟΤΊΑΝΤΟΌΗ ΙΝΤΕΒΙΜ 

ΩῦΑΕ ΑΡ ΡΙΑΝΑ ΑΡΡΑΝΑΤΟΡ ΟΒΙΤΙΟΙ ΙΝ ΕΥΑΝάαΕΤΗΙΣ 

ΙΝΤΕΙΤΙΕΑΕΝΡΑ ΙΝΡΗΙΜΙΣ5/ ΝΕΟΕΒΡΡΑΒΙΑ ΥΙΡΕΝΤΟΕ. 

κ σοᾷ. ΒΙπαϊ{. Ῥείχορ. βαος. ΤΥ πια. 

Α οσο. Α]οασ. Τ,οπά. 5αθο. Υ. 

Β σο. Υαῑῑο. Ἠοπῃ. δαθς. ΤΥ. 

6 οοᾱ. Πρητασιπϊ Ρ8ΙΠΠΡΡ. Ρατ. Υ. 

Ῥ οοᾷ Ῥεζαα Οαπίαῦτ. ΥΠ. 

Ε εοἆ. Ῥαβ. ΥΠΙ. 

Ἐ ο. Βοτοε]1 Ὦ]επο-Ττα]οςί. ΙΧ. 

Ε8 ΊΠάΥ5ο Οσἰαίαοιο]μΙ Οοἵς]. ΥΠ. 

α ο. Ῥεϊάσα]ῖ Τιοπά. ΤΧ---Χ. 

Ἡ οοᾱ. Φεϊάθ]Ι Ηαπιρ. ΓΧ---Χ. 

Ι ορ. Ῥοΐτορ. Ρα1ΙΠΙΡ5. Ὑ. ΥΠ. 

Τὸ (απίθα κ’) ρα1ππρς. 1,οπιά. }. 

κ οοᾷ. ΟΥΡΙΠά5 Ρατ. ΙΧ. 

Ἱ, αοά Ἐαν. ΥΠ. 

Μ οοᾶ. ἀεξ Οαπιρς Ρατ. ΤΝ. 

κ Τιοπᾶ. ({ο]11. 4) Υἱπα. (2) ναι. (6) 
(Βαήπ. 5) Υ[. 

9 οοᾷ. Μοβᾳα. ΓΣ. 

ο σος. ἀπθΙρΗ. ΙΧ. 

ο. οοᾶ. Βοά]. 11. 

οἑ σοᾷ. Ὑεγοι, ΥΤ. 

οἳ οοᾱ. Ῥατίο, ΥΠ. 

ο6 «ο. βαπς. ΤΝ. 

οἳ οοἆ. Νοτοβ, Ῥοΐτορ. ΙΧ. 

Ρ οοἆ. ἄποαΙρῃ. ρα1πρς. ΥΙ. 

ᾳ «ο. ἀπαρῃ. ρα[πιρς. Υ. 

π «ος. ΔΙΣ. ρα]11παρς. Τιοπά. ΥΠ. 

5 οοἆ. Υαἲ. Ἀοπ]. α. 949. 

τὰ οοὰ. Βοχρβ. Ἀοπι. Υ. 

τὸ ο. Ῥείτορ. ΥΠ. 

τὸ οοᾱ. Ῥοτρῃ. Ῥείτορ. ΥΙ. 

τ οοᾱ. Ναπ. Ὑαεποῦ. Χ. 

Υγ οο. Μοβς. ΙΧ. 

ὧΥἃ οο. Ρατ. ΥΠΠΙ. 

ννῦ ο0ᾱ. ΡαΠΙΠΙΡΕ. Νααρ. ΥΠ. 

ὧν «ο. βαπρ. ΙΧ. 

νά οοᾱ. Οαπίαῦν. ΤΝ. 

κ σος. ΤαπΠ61Ι5Η. ἈΤοπαος. ΓΧ---Χ. 

Υ οοᾶ. Βατβ. Ἠοπι. ΠΠ. 

Ἄ οοᾱ. Ώαβ]. ραππρς. ΝΤ. 

τ εοἆ. Οχοπ. εἰ Ρείτορ. ΙΧ. 

Δ σος, βαηρα]]. ΤΝ. 

98 σοᾷ. ΤΙ5οΠ. Τ1ρ8. ΥΠ. 

9) οο. Ῥείτορ. ΥΤ. 

96 ο. Ῥείτορ, ΥΠ. 

θὰ «ο. Ῥεϊίτορ. ΥΠΠ. 

986 σοἆ. Ῥοτρ]μ. Ῥεΐν. ΥΠ. 

ϱἳ οοᾱ. Ῥουρ]μ. Ῥεΐτ. ΥΙ. 

Θ5 «ο. Ῥοχρῃ. Ρεΐτ. ΥΤ. 

Θ4. σοᾷ. Ῥοτρ]. Ῥοαίχ. ΓΧ. 

Α σοᾷ. Οχοῃ. ΙΝ. 

Ξ οοἆ. Τοπά. ΥΠΠ. 

Π «ο. Ῥείτορ. ΙΧ. 

ΙΤΔΓ ΔΕ; (εαες. Π.) 60ΡΡ. 
Π ΡΕΕΕΙΩΟΌΕ 8ΑΕΟ. ν. Ὦτ τι.) 

α Ψοισθ]]. Ὦ Ὑστοπ. ο Ο0οἱΡ. Ρανς. ἆ 

Οαπίαῦν. ο Ρα]αί. Υἱπά, ΕΒικ. 

Η1: Οοτβροα]. ΕΣ: 6οτβρα]. ϱ1: βαπ- 

βοτπι. ϱ” ΡαΠΡΟΥΠΙ. 1 Ο]Υοπη, Υ αἲ. 

1 γἱπά. Ἱς Βοῦβ. Τααν. 1 Ελεςῖς. 

γτα(αδ]. πι Υαΐο. ῃ απρα]]. ο 

Φαηρ 1]. ρ Ῥαπσα]]. ᾳ Μοπας. 

γΌ].α. (5αες. ΙΥ.) 00Ρ). 
(8δπο. ντ. τη. 111.) 

Πα ΥΤ. Όοςἱ ἀαπιῖά οπι αν] {ον ΥΙ. 

{05 ἴα ΥΠ. σαΐ Πατ] 116 Τη πηῖ 

ρα ρίαρ ΥΙ. τερ δα ΥΠ. ἵαι Το] 



Ώοχ σιο Ἰακ παν: 5απὲ ]οο οπαν]α 

Τα πα. 

ΥΕΒΡΙΟΝΕΣΡ ΠΕΙΙΩΌΑΕ: 

αοϊΏ Ἱ. ο. αθίΏἹορῖέα οκ οἆᾷ. Ἰοπῃ. 

οἵ Ρρο]γρ]. εί Ῥ. ΡΙα!1. 

ΓΩ 1. 6. αγπηθηῖθα 

αἲΥ 1. 6. αταβῖέαθ 

6οΡ 1. ο. πιεππρ]μέῖσα 

«αἨ 1. 6, δαμ]αΐσα 

Ἐααπῃ 1. 6. Ὀπβδπιγίσα, 

δντοι 1, ο. ΑγΊασα Οπγείοπί ο οσο. 

ΝΙ{γ. 5αθο. ὃ. 

»ΥνδΕΝ 1, ο, βγτῖασα οκ ο. Βομααβί 

«ντ» 1. ο, αγγῖασα οχ ος. ΥΠΗΙ{. 

γτὴσ 1, ο, 5ΥΤ. 6 σοᾱ. Ηἱογοξβο]γπῃ. 

Ροτ5Ρ 1.6. Ρεγβῖς. 6 ΡοΙΥΡΙ. 

Ρογβ" 119 1,6. Ροχρίο, Ἰἡ]ιε]οςί 

ο. 1, 6, σοέμῖσα, 

ἐν 1, ο. (απΠ6ῖ σα 

δαχ 1. ο. απρ]οβαχοπίσα 

5] 1. ο. 5]Ιανοηπῖσα 

Ῥλτπί Ν ποπηῖπα Ρ]Ι6γα(1ε ρε 56 

οἶατα οτ.{. 

Χαας 109 1.6. Νααβδαη! 1π ΡΜΙΙΟΞΟΡΗ. 

Ἠ]ρρο]. εᾱ. ρτῖπο. Παπι αἰ1α βἰπηῖ- 

Πα. Νατονετί],ς, Ματοῖοη αρ. Του- 

οι]. Ματοξρίρῃ 1, ο. αρ. Ερίρηα. 

ΟἩνριο 1.6. Ο0µ195. ο οοᾱ. ιιαί{. 

μι 

αἱ 1. 6. αἲϊ 

αῖα 1. ο. αΠθ οί νε] ααποίτε 

ο, Ίο, οππι 5. αποοχϊαΐο, Τία αὐῦ 

6, Α 1ο, ατΙεβῦ. οπαϊ 1 να] αἲι- 

οἴογ]ίαίε οοἆ. Α. 

1η Ἱ. 6, πια {1 

μπι 1, 6. Ῥο6υπηιι1Η1 

ρίοχ 1. ο. ρ]ετῖατιε 

ῥαιοῖδς 1. 6. Ῥαιιο]ββΙ πι] 

εἰ. (σαπι Ριποίο) 1. 6. θ]απῃ 

ονος να] ενρ]Ι] 1.ο. οναπρε]ἰδίατ]α 

τα]] 1. ο. ᾳο]]α 1 

49εν εἰο. 1.6. ονρ]δίαν. ην. 49. εἴο. 

Ῥατὴὸ 1.6. ενρ]δί. ΒατΏογ]Ἡ. ΡΑΠΙΠΗΡΝ. 

8αθ6ο. ΥΠ. 

σατρ 1.6. ενϱ]50. Οαγροπίος, βαθο.ΓΧ. 

νο 1.6.6νϱ]5{.Ν οδοί. Ρα1ΙΠΙΡ5. 8466. 

νΠ. 

ΠΠ 1. 6. πιΙπιδοα]] 

ΠΡ Ἱ. 6. ΠΝΙ5Ο 

απο 1.6, Ιποῖα]ες 

Υ5ΟΧ οἱς. 5απΐ «ος. α Ἐ. Η. Βογϊνο- 

«ποχ σοπ]α{]. 

9 Ρο ϱ{0 βιιπί εοᾶᾱ. Ῥοίγορο](απῖ α 

14. 4ο ατα] οοπ]αἴ]. 

οαί 1. α. οαίθηα 

ς 1.ο. 9. Ε]σεν. 16094. ππαφαο ε{. 

Κοῦὺ, Βίαρῃ, 1050. Φπαας αδ1 αἲί- 

ἵδγιπί, ς ο5ί ου. Ρίερη., ςὲ ΕΙ2. 

Τη 1. ο. ΠαςἨπιαππϊ ο. πιαῖ. 1849. 

1950. Τμ πιθοΙΠΙ οοηΠδθεη{1{ 8ἳ ΠΟΠ 

ἴρ8α ποππϊπα{αγ. 

ὦᾖ 1. ο. οὐ. Ῥο]μο]σῖ ο. 1850. 

ΤΙ 1. ο. οᾱ. Τϊ5δεΙ. αππί 15509. 

συ 1.ο. ἄτῖοδῦ. ο. Ενν. 182τ. αρ 

οι αρθῦ βΙσπ]ήσαπί οΙΠΙΡΒΙΟΠΕΠΙ 

αντίοφβας]]ο ρτοβαβί]οπῃ οἱ να]- 

46 Ρργοβαβ/]οπα νίδαπη. Τέοπι Ν΄ 

οἱ αγ Ιοσίίοποπι α ἀγίοβΌασλμίο 

οοπιηιοπαίαπῃ δἱἳ να]άο οοΠΙΠΊΘΙΙ- 

ἀαίαπις 68 ΓαΠαπιά α ἀτίοβρα- 

εμῖο ουσ ααπα ἀαβταίίοπς 1 

{οχίαπι γαοδρίατη, θέβα: 1.6. 1)αν. 

Φομιι]7. ἵπ ο. απΙοδς. 152τ. αὐ 

οἱ 97 οοπβδοπ{(ππί οἵπι ς, 85Ι ΠΟΠ 

1ρ8ῖ ποπηϊπαπίαν. ς (-- αὖ 1) 1.6. 

-ς οχζορ5 68 Ν1. 



ΚΑΤΑ ΜΑΟΟΘΑΙΤΟΝ. 

Ἑ 

1. 3. Βίβλοσ γενέσεωσ Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ «Ίαυεῖδ υἱοῦ 

"Αβραάμ. 3 Αβοαὰμ εγέννησεν τὸν Ισαάκ, Ισαὰκ δὲ ἐγέννῃσεν 
τὸν Ιακώβ, Ιακὼβ δὲ εγέννησεν τὺν Ιούδαν καὶ τοὺσ ἀδελφοὺσ 

αὐτοῦ, Ὁ Ιούδας δὲ ἐγέννησεν τὸν Φαρὲσ καὶ τὸν Ζαρὰ ἐκ τῇσ 

Θάμαρ, «ΦὈαρὲσ δὲ ἐγέννῃσεν τὸν Εσρώμ, Εσρὼμ δὲ ἐγέννησεν τὸν 

ράμ, 4 4ρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾽4μιναδάβ, {μιναδὰρ δὲ ἐγέν- 

ὃ κα. μαθ8. ο: ν5 (-00-- οίῖαπι Ὦ 511). Ἑαπάσπι ΕΟΥΠΙΑΠΙ επ αἰςεἵπιαπα 
οοπβππαπ{ οἀ ἆἷν αίνξ ποπιι]]1, α{ 6 αἆ Βποαπη Μί Παβραί δἐσιώιάιπι πιαί- 

«Ππιειιπι εαρ[ίοῖέ ὑποιρί δεοιιάπι Το]ιατήνεπι (84 Βπεπι Το ευαπφεἴήηπι εαία 

Τοἡ. εωρ. ὑπο. οαΐέα ζποαπ) α αἆ Ώπ Το] 8εο. 1ο]. εωρί. απιοπι ἴπο. 8έο. [πια 

Ἐβαπα Ὁ (αἱ ΝΕ) αρίααο Ίπ βπΊπια Ῥαρίπα πὶ] π]βὶ κατα μαύθθαιον 

Ἠαρεξ, Ίίεπῃ α Ὁ ο α αἱ {ου αἱ βστεα ... αυ σ Ἱπ ΤΙ ευαγγελιον κα. 

µατθαιον (Ίμπ ΤΙ µαῦθ.) οπη ΟΕΚΜΒΌΥΣΓ (αἀἆ αγιου ευαγγελιου το 

αναγνωσμα) Α (π ρετέ ΕΜ11β) 8] Ρ1 (1 οπι, 564 Ρταθοθά1{ ευαγγελιου 

κα. µατθ. τα κεφφ.); Ἰέειη «441 οἰνξ ϱΡ] σορ βΥτζᾶά. Οείεγαπι οἱ βα)- 

ΒοΥΙρΡ{ΙΟΠΘΡ ΘΥΡΗΟΤΗΤΩ εί ΙΠβοΙρΙοΠΘΒ τε]] ευρ]ογαπ] ... ς το κατα 

µατύῦ. αγιον (58 911) ευαγγ. εππὶ πΙΠΙΒΟ ΡΙ 

1, δαυειὸ αλίαπο: Ἱία αὈὶ Ρ]εμο βοτρίαπι Παρεπί ΝΑΒΟΡΗΙΤΤΑΔΘΟΣ Ραῇ, 

ΏΘΡΡ Ἠδοί (α Τιο ὃ, 8ἱ δαειδ)... αὐ ὃσᾳ δαυιὸ, παπί ραββῖπι Ῥ]οηο βοχ]- 

Ῥιπί ΕΦΕΗΜΥΓΑ ΡΕΡΡ 4ΘΡΡ αἱ απο αἱ πηῖπ ... οοἆάἆ ππο ΟΠΙΠ Ρ]ΙεγΙΙΠ( ο 

δαδ, Ἱέα 86πιρετ Εκνρωκῦσῃ, ρα.ἵ ϱΡΡ αρ; Ἰξεπι απο αἱ οἱ πῖη ΡΙ... ς 

(6) δαβιὸδ πι ΠΩΙΠ ΡΠὰ 

9. ἀβρ.: Ἱία ΡΟΡΡΟΕΚΜΌΟΠ αἳ Ρτη (η οἱ ᾱ- οἱ ἆ-); 1. αἱ Ρ! ἄθρ. | ισαακ (εἰ. 
κὈ, ἕαας ας ΗΝ ϱἳ ᾳ νΕ; {ἐδααςι): κἲ Κ νσαι 8. ΟΕ αἲ 22, 95 Μο 

19, 96 Τιο ὃ, 84 Ῥο 9, ἵ είο | δε ρε: κ (0 βαρρ]) ο 1’ ρ1ἳ κα οπι, 
ϱ1”Ά Ἱς οπη 6ἳ. 566; ΒΥΥέὰ οἱ Ἱ]ο αἱ ἵπ β6(ᾳ οπι; Ἱ ἴηπ Βᾳα πβίαπο οί (εί 

ὕιάας ο οτι Ταγεδ εἰ Γαγεδ φεπιέ εἴο), 1ΙΙΡΗΒ ΥεΤο ΟΠ ν. 4 ροβί αθαµ, 

ν. 19 Παλροί ἐεο]οπίας ατέεπι (οΠι µετα δε τ. µετ. βαβ.) εἰ ν. 19 εἰ αδζμθ 

αμίεηι | κ αἱ α]ῑᾳ τον νουδα λεω. 

8. τον 86ο: Υ οπι | ζαρα: Β ζαρε (απι φαταᾶ, {ο φαγεῖ, 5οὰ {ὰ οπὴ {οἱ α { 

Π1: ρ1-πιἜ ᾳ κατα, ο νρεᾶ αγαπ). Νειθα και τ. ζαρ. εκτ. θαμ. Ε1’ Ἱκ 

οι | εσρωμ: Ἱα οἳ. {8 (1: 5εο 1900) ᾳ απα ζα οπι 81 ο (1: Ρτῖ 196) 

Ις (5οὰ εἴγοπ Ρ18) νσεᾶ εδτον (οξ Τι) 

Δ. αμιναὺ-- Ἠϊ5 ο. ΝΟΕΚΙΜΒΌΥΓΠ αἱ Ρ]ες (Ίἴεπι υακοᾶ οίνα): Τί αμειναδ-- 
ουσ ΒΔ δα] (Ίέθπη 1ιΧκ ραδβίπι ος οὐ ἆ νοίοττίπι). Ο{ αά Ίμο. Ίιεπῃ -δαρ 

οσα Ν(ρτῖ ἑαπίαπι 1ος) ΒΟΕΚΙΜΒΌΥΔΠ αἱ Ρ] ... Ν(δεο ἑαπίαπα 1ο6)ς αἱ 

πια -δαμ (Ἰΐέοπι ΕρῖρΗΗΠΟ 59): 1, αἱ βοπιαΙ --δαμ 5επιο] -δαβ 

ΤΙΒΟΒΕΝΡΟΗΕ, Ν. Τ. 64, 8. ἳ 1 

1 55 

Τιο 8, 29-38 

2---6 
1091-15 

9 --6 
πα 4, 18 88 

απ 98, 1655 



1ος 5,1 
Βιι 4,19 

98. 19,94 

π---1 
10οτ 5, 10 55 

2 σε ΚΑΤΑ ΜΛΘΘΛΙΟΝ 

γησεν τὸν Ναασσών, Ναασσὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν 2αλιών, ρ αν 

μὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ροὲσ ἐκ τησ Ῥι ον δε ο. το 

Ἰωβὴδ ἐκτῆσ Ρούθ, 1ωῤὴδ δὲ ἐγέννησεν. τὸν σας 60 Ἰεσσαί δὲ 

ἐγέννησεν τὸν «{αυεὶδ τὺν βασιλέα. Φανειὸ δε να ωμ τον 2φη: 

μῶνα ἐκ τῇσ τοῦ Οὐρίου, δολομὼν δὲ ο ον τὸν Ῥοβοδμ, 

᾿Ρυβοὰμ δὲ ἐγέννησεν τὺν 4βιά, -ἄβιὰ δὲ ἐγέννησον εὖν “σαφ, 

α ᾽4σὰφ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσαφάτ, ᾿Ιωσαφὰτ δὲ ἐ]άννησον εὖν 

Ἰωράμ, ]ωρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Οξεία», 9 Οζείασ δε πες ών 

Ἰωάθαμ, Ἰωάθαμ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿4χαξ, χαζ δὲ ἐγέννησεν τὸν 

Ἐζεκίαν, 10 ᾿Εξεκίασ δὲ ἐγέννησεν τὸν Μανασση, Μανασσῆσ δὲ 

ἐγέννησεν τὸν ἁμώσ, «ἡμὼσ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσείαν, 1 ]ωσείασ 

δὲ ἐγέννησεν τὸν εχοφίαν χαὶ τωὺσ ἀδελφοὺσ αὐτοῦ ἐπι τησ μετοικὲ- 
ἓν 

πο τχεν ωι.. 

3 οί Τις 
Δ. ΤΔ 6ορ Ζασσω» | σαλµων (1. ο τ. σα. σα. δε εγ.): 8γχεα δες. ος 

δ. βοεσ ου ΝΒ κ 84Ἡ «ΟΡ... ΠΠ ῥουσ σπα 6 ὃδ.... ς Τϊ βοοζ οή αι 

ΜΘΏΝΓΑ (οπι τον) Π αἱ ρ]εν α ο { Β1: ϱΙ ν]ά ᾳ νρ οίο | δ” α οπι εκτ. 
ραχ. | τα] Κ. ραχαμ (ἷς ραε]ιαπι) | τωῤηδ εππῃ ΝΕΟ” (ΟΠ του) αἰδ (95. 
-βηλ) 54] «ορ αθίῃ ασπι (οί. Ερίρ]ῃᾶπο 50 ἨΤεγποπα οὖν. Πίθνη χα Α)... 
ς ωβηδ «. οΕ("οβηὸ ρτῖ Ιοο)κι(οβηθδ)κπβύνγῃ αἱ ρ]εν; έ νρ οδεί]ι, οὐεᾶ 

ϐ. δαυειὸ: οί αἆ 1.1 | δαυ. δε οππι ΝΕ 1. τ1. ρἳςἳ ϱ1: (οπι δε) 3. Ἱ {ον 

βα]ι ο0Ρ ΑΥΤΟἨ δίδΕΆ ΑΥΠΙ Ρ6ΙΡΡ... ς α4ἀᾷ ο ῥασιλευσ ΕΠΙ ΟΒΕΚΤΜΒΟΥΔΠ 

αἱ Ρρ]ετα ο Γη ᾳ νο ΒΥΤΡ αεί] | σολοµωνα ο. ΒΟΕΚΙΜΡΌΤΥΠ αἲ ρ1, αἲ 

1, σαλοµων, ἈὈ σαλώµωνα, 9δ. σαλοµωνα ... ς μή -μωντα ΟΝΤΑ αἱ 
νίκ πια, ΠΡΙ6 νρ βαΙοπιοπεπι; ϱ1’ 4 8οἴοπιοπεπι | Ἡ ουρειου 

7. κὉ σαλωµων, 1. ὃδ. σαλοµμων | ΡΙα688 ΘΥΤΡ ης αβιουὸ, αὐίμᾶ ο ϱ”' ᾳ, 
αὐίωέ]ι ρ1”, αὐύι κ |” 191. Η11νς (5ο απι 61η 3] αὐία αμέεπι) 88] αβιασ δε 

Τ 5ᾳ ασαφ «ΠΠ ΝΒΟΡΙπό86 1, 209, ο ϱ1: 3: Ἱ ᾳ 8.1 6ορ ΦΥΥΡ ΠΒ ΑΥΤ αθί] 

Ρ6Γ5Ρ (ΕρΙρ]αης 58, πομΏβο1,1)... ς Τϊ ασα ου ἘκΙιΜΣυνγί(ίασσα 85ος 

1ος)δῃ αἱ] Ρ]οτα {ΗΒ νρ βστοι ο{5οἳ οἱ Ρ ἴχι 

8. ο" νωσαφα (Ρ115  φαδ) ]τωραμ δε εγεννησεν: ΒΥΥΟΗ αθίΠ8 (Ἰΐέοπα ϱ1π6αϐ) 

πάὰ Οσ]ομίαπι, Οοε]ιομία» φεπιΐ {οαβ, 1Ίοα8δ φεπιαί ἁπιαπίαπι, πιαγίαν 

σεπιώί. Ποπι ΕΡΙΡΗ 11 οἰδης 58 

8 βᾳ οζεια»' οζειασ (Ν -νασ) οπτη ΝΕ Ρ]1όν δαἩ. ... ς οζναν" οζιασ οπι 

οΕΚΙΜΒΟΥΓΠ α] οππὖ 14 
3, αχαζ: ορ]πό Ἱς ᾳ αχασ, Ἰΐθπι κ 5ος Ίοσο, πα νο] ὃ οίαπι ργῖ Ίου 
954 εζεκιαν' εζεκιασ ο. ΝΕΟΕΚΤΙΜΒΌΝΓΔΗ Αα] οπηηΣ{ᾶ (6{ΙβΛΠ) ... Ρα5 εζεκεια 

10. δ 4] ππα µαγασσην (41 --νν-, ἴαπη δ µαννασσησ) | ΑΡΗ µανασση δε 
(Ἰς εἰ πιαπακθεπι) | αµωσ Ρβ οἳΠΙ ΝΠΟΡΙΠΕΜΓΑΠ” αἱ πια ο Η1: ο1:3. κα 

β8] σοΡ αγΠΙ αεί (Ἠρίρηβαε 1, ΤρίἈπς6θ),,,ς αμων οΙπΙ ΕΚΙΜΡΌΥΗΣ 4] 

ΡΙ α Ενρ ΒΥΤΟΠΙΗ 

10 βᾳ κὠσειαν" κὠσειασ οΤΏ ΝΕΡΙ1ΟΔ ΒΑἩ ... ς (49) -σιαν (εί. κῦ) -σιασ 
οΝΠΙ (ΝΌ)ΟΕΚΙΜΒΌΥΓΠ 3] ΟΠΙΠΥΙ4 

11. τον τεχονιαν 6ἳΠΙ ΝΒΟΕΚΤΒΥΓΔΠ α] ϱ] 1 νρ βα]ι 6ο) ΑΥΤΟΣ ΑΥΓΣΟΝ ΑΥΠΙ 

«οί Εβδίορ 245 (διατί τὸν ἰωακεὶμ ἰεχογίαν ὀναμαάζει; Πεπισαΐ 4ε 
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σίασ Βαῤυλῶνοσ. 12 μετὰ δὲ τὴν µετοικεσίαν Βαβυλῶνοσ ᾿Ιεχονίασ νι 5,» 
ἐγέννῃσεν τὸν Σαλαθιήλ, Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ζοροβάβελ, 
19 Ζοροβάρελ δὲ ἐγέννησεν τὸν “4βιούδ, "4βιοὺὸ δὲ ἐγέννησεν τὸν 

Ελιακείμ, Ελιακεὶμ δὲ ἐγέννησεν τὺν ζώρ, 14 4{ζὼρ δὲ ἐγέννησεν 

τὸν Σαδώκ, Σαδὼκ δὲ ἐγέννησεν τὺν ᾿χείμ, χεὶμ δὲ ἐγέννῃσεν 

τὸν Ελιούδ, 15 Ἰλιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ελεάζαρ, Πλεάζαρ δὲ 

ἐγέννησεν τὺν Μαθθάν, Μαῦ θ ἂν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ιακώβ, 10 ᾿Ια- 
κὠῤ δὲ ἐγέννησεν τὺν ᾿Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ᾗσ ἐγεννγθη 

᾿Ιησοῦς ὁ λεγόμενοσ Χριστός. 1" Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὺ 

᾿4βοαὰμ ἕωσ «1αυεὶδ γενεαὶ δεκατέσσαρεσ, καὶ ἀπὸ «Ίαυεὶδ ἕωσ 
τῆσ µετοικεσίασ Βαβυλῶνοσ γενεαὶ δεκατέσσαρεσ, καὶ ἀπὺ τ]σ 
µετοικεσίασ Βαβυλῶνοσ ἕωσ τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρεσ. 

1ος]. οἱ Τοα]ς. εἶσ δὲ ἦν καὺ ὁ αὐτόσ, διωνυµίᾳ χρώμενοσ) Ηϊογπιδίιι 
(Δοἴαπιιις ἐφίη" {εολοπίαπι ΏΥΤΟΓΕΊΙ Τβδιπι 6356 «ιιοπι εἰ Ιοαλμύπι, δεοιηι- 

ἄπιπι αιέεπι Πζύμπι, ποπι ραέγεπι, φπογιΠι ϱΥΤΟΥ Φε ᾗ εξ πι, 5ε(Ίιεης ΕΥ ο]ι 

οἱ πι βοτζίξιιγ, φμοᾶ δογτρίογιπι υζζο εἰ Ιοπφέιάῦιε {επιρογιίπι αγιιζ ἄγαε- 

608 Γιαξποδφτιε οοπ/πιδΗήη εδ. Θπο τεβρίοῖθης Ἱπ][ίο 6ΟΠΠΗ, 1π Τ)αΠ, Ῥου- 

ΡΗγτΊαπι οαγρ1ὲ ϱαπθεγαΜίοΏοπι αριᾶ Μί ἀεθβδο οα]ππίαπ{απι) είς... 

μῦ αἱ ρ1β50 ϱγτΏῦ ΑγτΡ ο," τον νωακειμ" τὠακειµ (αἱ νακειµ Ὦἱβ νο] 5ε- 
πιο]) δε εγεννησε τον υεχονια». Ἑθάσπι «οπβτπια! Πτι ὃν 319 (Ποδερήι 
Ιοαοῦπι εξ Πεσλοπίαε Πζήις οδέεπαίη”, φπιεπιαάπιοᾶιπι εἰ Μέ φεπεγαξοπεπι 

εἶπς επροπίθ). ΕΠῑαπα ΕΡίρΗ 5 να] ὑπὸ τινῶν ἆμαθῶν τῶν ἐν τῷ εὐαγγ. 

εἰσ ἀμφιβολίαν ὧσ κατὰ διόρθωσιν ἀφανισθὲν ῥητόν, ἵπαιο αγαξἰδη 
6ογαπι απά τὰ ἀκριβῆ τῶν ἀντιγράφων καταλαμβάνειν νο]απί ποίαῖ 
Ιοσ]οπίαπι, απὶ εί σελοὺμ εἰ ἁμασίασ ἀῑσθιοίας, Τοςλοπίαπι τὸν κα-- 
λούμενον σεδεκίαν καὶ ἰωακεὶμ βεπιὶ58ε. Ὑἱάθηίας οπίπι αἱ {π ἰοχία 

να]ραίο εχοίάϊβδο νογΡρα ἰεχονίασ δὲ ἐγέννησεν τὸν ἰεχονίαν. 

1154 Ἐκμυνπ αἱ πα µετοικησιασ (Ώ -κισιασ) εἴ µετοικησια». Πεπη ν. 1Τ 

19. εγεννησεν Ὀἱ8 ο. ΝΟΕΚΙΜΡΒΌΥΓΔΑΠ οἵο ... Β γεννα” | 8 Κ (δγτεα δεαῖ- 

Ε{ε]) σελαθιηλ | δ ζορομβαβαβελ αἳ ν. 5ᾳ ζορομβαβ 

19. Ὦ γεννα τ. αβι. | κ τον αβιουτ, ἹίαΙα ἆ αὐίω | πγῃ αἱ οΟΡ ελιακιµ 

14. ν” ο {7 ϱ1”3- σαδωχ Ρἱ8... Ὁ αἱ σαδας | αχειμ ο. ΝΤΒΟΕΕΡΟΓΠ οἱο ... 
ΑΡΙά6 α] αχειν (αἱ νν α]ῑα αχιν, αχην) ... ΝΌΙΜΟΝ αἱ αχιμ | αἲ ελιουτ, 
ΕΞ ελειουὸ 

15. νἲ ελιουτ, Ε ελειουὸ, Ε εἴδη]ι Ὦ18, ὮὉ (ᾳ 85ο 196) εἴώιπι Ὀἱ5 | µαθθαν ο. 

Β.ρ]αό,,.ς µατθαν ο. ΔΟΕΚΙΜΡΒΌΥΓΔΠ οίς 

16. τον (ΔΑ οπι) ανδρα δα εγεννηθη: α ϱ1 Ἱς ᾳ οι ἀεβροπβαία υύ'φο (4 

οπα) ππαγία οεπιάέ, βΙπηϊΗίον Ὦ ο ἆ Αγτεὰ αππι αἱ 6αιιά ΟΡ | 1. 64. οπι 

τησ. | 64. Ὁ ἆ (ρερενῖέ οιγίκέ. {εδιπι) ΒΥΥΟΣ οπι ο λεγομ. 

1Τ. δαυειδ: οξ αἲ 1, 1 | Δά ἄπεπι νεγβαβ Ὁ ο αθδίἩ αάᾷ οπΊπεΒ {έαφιιε ΦΕπε- 

}αέζοπιες αὖὐ αὔγα]απο Ἱδηιε ἴπ (ο αἄ) αἀνεπίηπι ἔεδι ο]ιγ{έὲ φεπεγαξίοτιεΒ 

εωπέ ΧΙΠΤ. 
1 
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4 1 18. ΚΑΤΑ ΜΛΘΘΑΙΟΝ 

” ΜΕ) -- ” « ’ σ ῃ 

18 Του δὲ Ιησου Χριστου ἡ ένεσισ οὕτως ἦν. Ἱὁ µνηστευθεί- 
- Γ .] -”. πγ -- Ν 9 - Δ 

σησ τησ μητρὺσ αυτου Ἠαρίας τῷ Ιωσήφ, πρὶν ἡ συνελθεῖν αὐτοὺς 
εἰ 0Η ῇ , λα ” Ἡ ϕ 1ραν ν 19 4. 10 η ΑΝ δὲ ς 

υρεύη; ε’ γαστρι ἔχουσα ἐκ πγεύµατοσ ἁγίου. ωσηῳ δε ὁ 
3. 3 κό / Ἂ λ Ν / ΜΕ ’ ν΄ / 

αγηρ αυτῃσ, δίκαιοσ ὦν και μὴ θέλων αὐτὴν δειγµατίσαι, βουλή θη; 
’ 2 ” » ’ - Δ ) ” 

λάδρα ἄπολυσαι αὐτί. 20 ταυτα δὲ αὐτου ἐνθυμῃθέντοα, ἰδοὺ 
/ , ορ αν, ὃν. , ο Ν εν / 
αρ μυρίου ματ ὄναρ εφάνη αυτφ λέγω» Ιωσὴφ υἱὸς «1ανειδ, 

μὴ ΦΟβΙΘῇσ πο αρα Μαριὰμ τὴν γυγαϊκά σου᾿ τὺ γὰρ ἐν αὐτ 

εν ἐν ἐκ πνεύματύσ ἐστιν ἁγίου. 21 τέξεται δὲ υἱόν, καὶ καλέ- 

18. Ην μαρ ροποαϊορία πισπδ( πε, ὑποῖρᾶ ευ. 8εο. πι | τὸ χὺ ο. ΝΟΕΚΙΜ 

ΡΒΓΥΖΓΔΠ αἱ ἔθγθ ΟΠΠ δα] 60 ΒΥΥΗΙΓ αγπά αθἰ] ΟΥὔ 505 (ο 5ε]ιαᾶ15 αταὺ. 
οἱ ΟοπιΡ.) Ἐπκάεπι 930 Τα (τῖ 157 ΏΡΙρΙ 3, 15 οίο; Ἡ Οτ]πί ὃν στο... 
τῃ γ΄ χῦ ο. (0 Ρογέ 5οᾷ ν]άείαν απἷα 4) Τ1. Τε να βας { βγτοὰ ροΥΡΝ 

Πηαὲ 5 (ρ. 904 κα σείονµπι γοέιεγαί ἀἶσεγε ΛΜέ: Ίεδα νοτο ϱοπθταίῖο 
βίο εταί, δεᾷ ϱγαευίέπς ερῦ'. δα. ἄεμγαναίογεν εἰ ϱγαεπιιωιίεπς οοπίέγα 

{παιζιζεπέίαπι εογηπι ρε ΔΙ αἲ: Ολτῖςέί απίεπι Ρ6ΠΘΥ. βἵο οχα{. Τία ο. 

Ρ.191, 5εἀ Εῖ αρ ἄοτπῃ τν χ0) Ρ5-Α {659 Τμρηεοᾶ Ας αἱ]; Τ4. Ρα:5) οἰσσᾶ 
Μαχκαἶα] τὸ ] γενεσισ (39) ο. ΝΒΟΡΒΖΔ αἱ 5ΥτΡ Ἠιθάθηι Ρ5-Α {1 Μακαἶαὶ 151 

(ἡ γένεσισ εἶπεν, οὐχὶ ἡ γένγησισ. ἓν ν, οὐχὶ δύο. πρῶτον γένεσιν ἄκου- 
συν τοῦ ναοῦ καὶ τότε γέννησιν.) ... ς (8’) γεννησισ ς. ΕΚΗΜΌΥΓΠ αἱ 

Ῥ]αχ 8ύτ (νν Ῥρ]εγ ποἩ δαί1ς Πα αεί αγαπη οχργοβδετ]π{, Τα 1 οἱ νρ Ἰ. ]. 

σεπεγαξίο Ῥατ]ίεν ας 1, 1 [δεν φεπεγαοπίε Παῦοπί: οοπίτα Το 1, 14 

π παυδαίο Ἱερί]ίατ) Ὀιά 1 15 α] | µνηστευθ. ο. ΝΒΟ”7 1. 3093 Τά ] 
Ερ1ρΙι; 1, 5 ΟἨ 105 Μαχαῖα] 1{ νρ 88) «ορ ΑΥΤΟΙ ΑΥΠΙ α] Πήπό,,,ς ΤΙ 
αἀἆ γαρ ο. ΟΕΚΙΜΡΒΌΥΓΔΗ αἱ Ῥ]εχ ἆ Εδάεπι Ώαβ5 δὐΤ α] | ἆ ΟΡ1 οπι 
τησ µη. αυτου, 449ν ΠΠΠί οπΙ µαριασ 

19. δειγµατ. (0’) ο. Νανα! η 1. Βπβδίερα 231 (εὖ γοῦν καὶ τὸ μὴ 9έ- 

λων αὐτὴν δειγματίσαι εἰρῆσθαι φομεῖ ὑπὸ τοῦ εὐαγγελιστοῦ" οὐ 
γαρ ἴφησε μὴ θέλων αὐτὴν παραδειγκατίσαι, ἄλλα μὴ δειγματίσαι 

Θέλων, πολλῆσ οὔσησ ἐν τούτοισ διαφορᾶσ -- --τὸ μὲν γὰρ παραδειγµ. 

τὴν ἐπὶ κακώσ ποάξαντι εἰσ πάντασ φανέρωσίν τε καὶ διαβολὴν ὕπο-- 

βάλλει νοεῖν, τὸ δὲ δευγμ. τὸ φανερὸν ἁπλῶσ ποιῆσαι. Ἠπάεπι ἔεγο 1η 
βο]ο]118 Ἱαριπίέαν, 5ο ἵηπ οπίεπα ἵπ οοπίγαγίαπα Ἰ6ασίΙοποπῃ «ΟΠνοΥβα 

νε] Ρροµαβ οοτταρία βΗΠ{. Α]πά ΒοΠο]ΙοἩ νῖὰς ροδί); ἆ ϱγαεραίαγέ, 

Κ εί Αιρ ἀἴυιίφαγε, Νϊρ ἄείεμετε... ς παραδειγµατ. ο. Νεἰζ ΟΕΚΙΝ 

ΡΒΌΥΓΑΠ α] [ογο ΟΙΗΝ: ΠΡΙ νς ἔγαάμοεγε (56ΠοΙ μὴ Φδέλων αὐτὴν καται- 

σχῖναι ἤ καὶ κιγδυγεῦσαι" τοῦτο γάρ ἐστι τὸ παραδειγµατίσαι. δειγ- 
µατ. μὲν γάρ ἐστι τὸ ἁπλῶσ ἀπολῦσαι, παραδειγµ. δὲ τὸ ἐπὶ κακῷ 

φανερῶσαι καὶ παραδοῦναι εἰσ θάνατον ὡὧσ μοιχαλίδα) Εαδᾶθια αἱ 

20, ϱ αἱ απο ενθυμουμενου | µαριαμ ο. ΔΟΡΕΚΜΡΒΟΥ2ΓΔΗ αἱ ρ]εν ΟΥ195Ι 
Ἐιδάεπι ΟἩν ῬΑ-ΑΙδοῦ. 845 α].... πτ, 1. Ββ65 ΟἨχΙΠο 1 ΟΥγχ βαἩ «ορ µα- 

ριαν | ΚΑ γενηθεν | εστ. αγι. ο. ΔΒΟΕΚΜΡΒΟΥΖΓΔΗ αἱ ἔθτο οπηἩ (εί. 
Ῥτοίσεάά 4) Ειβ5ίεΡΗ ἆθπι ὁ5 Ρ1ά 0 είο... 91, ΥΣ0Υ (εἰ, Ῥτοι 44 5) Ον 1551 
1 νρ Ππί αγ. εστ. ' 

91. καλεσεισ: 1” 4] 1 (-ση) ϱ]- Απιῦ -σει | κ” οπιν]ά αυτου ῥ [τ.λα. αὐτ.: 
βΥτέα πάτε 
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- . 9” 3 - . 
σεισ τὸ ὄνομα αὐτου Πησοῦν' αὐτὺσ γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ 

” ᾽ -” { -” ) ” 20 - λ ο , ο - 

απο των αµαρτιων αυτων. 3234 τουτο δὲ ὀλον γέγονεν ὤΨα πληρωθῃ 
Ν δα / Ν - α ε 

τὸ ῥηθεν υπὺ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντοσ᾽ 25 ἰδοὺ ἡ παρθε- 
ν 0 Δ / ν) ώ 

νοσ ἓν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
2 / ΣΙ ’ { -- ε 

Εμμανουήλ, ὁ εστιν μεθερμηνευόµενον μεθ᾽ ἡμῶν ὁ Θεόσ. 24 ἐγερ- 
Δ 2. Ν ὦ Δ ” σα ) ’ « / ῶ ο ε 

Φεισ δὲ ΊΙωσηφ ἀπὸ του Όπνου ἐποίμσεν ὧσ προσέταξεν αὐτῷ ὁ 
” , 1 ) 8 ἃ 
ἄγγελοσ κυρίου, καὶ παρέλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ 96 καὶ οὐκ 
3 }λ α λ ρ 2 - 
Εγίνωσχεν αὐτὴμ ἕωσ οὗ ἔτεκεν υἱόν, καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ 

᾿Ιησοῦ». πΠ 

1 Του δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντοσ ἐν Βηθλεὶμ τῇσ Ιουδαίασ ἐν 
ολα” ο ος ἴ) ” { / σον ολ / κ να 5 . , 
Ἴμεραισ Ηρώδου του ῥασιλέωσ, (δοὺ μάγοι ἀπὺ ανατολῶν παρεγέ- 

 ς ; , ς εκ δεί Ν λ 
γοντο εἰσ Περοσόλυμα 3 λέγοντεσ᾽ ποὺ ἐστὶν ὁ τεχθεὶσ βασιλεὺσ 

τῶν Ιουδαίων : εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ, καὶ 

29. ολον: 8γτου Τπί Ρἱ5 ἘριρΗΗΟ οπι | υπο ο. ΝΒΟΡΖΑ 1. δδ. 121Η...ς 

(609) αἀά του ο. ΕΚΗΜΒΌΥΓΠ αἱ ρ]ετ Ἐτδάςπ αἱ] [τ. προφητ. (εἰ. 
Επδᾶσπι Τγ]ηί Ρἱ5δ Λας οίο): Ὁ αἱ 19Ρὶ βγτοι οἱρ οἱῶτ αἱ Ππίπί216 Ῥγασπι 
ησαιου | λεγοντοσ (Ππί 259): α13 ΕΦΥΥΣΟΝ αγπι αἱ Π ηί Ρἱ5 οπι 

99. καλεσουσιν ο. ΔΒΟΗΕΚΙΜΒΌΥΖΓΔΠ οαίᾳ (ος, Βαδάεπιὐδ Απίευ [εἱηΐ {ευ 

ἨιοεγθδαϊἹ γγο νοςαΡίς 24 νουαβιπθ): ϱ (43 υοσαδίέ, 43 -δί) γδοῖ αἱ 3 

Επβᾶεπι ὔ2ο Ἠρ]ρ] 515 Ηυ γϊο (αΠ1 ρρὶαῖ υοσαθίέ, -Οήέΐς, -ὀέιη) καλε- 
σεισ (8ΐο αχ) | αυτου: κ” Υἱά οπη | Τωη οπι ὁ ο. Β οκ εγγογθβίτοµ 

24. εγερθ. ο. ΝΒο”α 1. 909. ΕρΙρΗΗΟ,., ς Τί διεγερθ. ε. οὑρεκινδύνγδπ 
είο (ἱ νο εαδιγφεηΒ) | ιωσηφ ο. ΝΚΊΓΔΠ αἱ ῥπι...ς Ἰωπ ΤΙ ο ἱωα. ο. Β 

ΟΡΕΙΜΡΘΌΥ αἱ ΡΙ | την (Δ58 ΟµτΠ1ο 1 ρτασπι µαριαμ, 1ἴεπα 58Ἡ οορ ΟΠΥΠΙΟ 5 
παριαν) γυ. αυτου (Α07 εαῦτ., πεἰίἩ αάά ΛΙαγίαπι): Άγτοα ΦΙαγίαπι 

95, εγινωσκεν (8Υγ15, νς Απο οορποδοεδαί): Ὁ ΑΥΙΣΟΝ 16 ἨΠ] αἱ εγνω (οο- 

φπουῖέ) (Άγτοι εἰ οαδέο οπίπι εα υῖσεῦαί ἄοπεο) | Β οπι ου | υιονΥ ο. ΝΕ7 1. 
99, αγίᾶ Ῥ ο ϱ]- Ἱς 5α]ι (τον υι. αυτησ) 9οΡ (τον υι.) Άγτοα Απιρηοϊδα]... 
ς τον υιον αυτησ (92 1, ἆ α ΟΠ1) τον πρωτοτοκον (63 υπφεπίέωπι) ο, 

ΟΕΡΕΚΙΜΒΘΌΥΓΑΠ αἱ ρίεν ΕΕ1- σὖ- ᾳ βγταῦ αγπΙ αθίὮ αἱ Α:ῑ 115-760. Ῥμ- 
ΑΣ Ἐρίρῃ αἱ Λας αἱ (Ἠϊοντοί 6 ᾖι. ζ. φιάάαπι ρεγνεγκἰδδίπιε διδρίσαπ- 

η οἱ αἰίος Πζίον Παδιμίβδε ἠαγίαπαε, ἀἰσεπίες η ζπιοςεπύιπι Ίο. αϊοι πῖςτ 

φμζ ᾖαδεαί εἰ Γγαύγες):: οκ Το 2 Τ. πῬῖ παπιο Ιεοξίοποαπα παίαν1ί 

Π. 1. δε: μἘ αἱ Ἰέοπι εναδς οπη (1ὲ νρ οι εΥΦΟ, εἰ οι) | τὸ... 8ἱ 5 αάά 
χῦ | εν: τεμ | τ.ιουδαιασ (Π8ρ]οῦ απη ΓοΥ, 5ΥΤΡ): νρθᾶ αγτοα οἱδεΠ ζμάα, 
Η1. σἳ- επι αἱ ΟΥΡ αἱ ππα ἔμάαα. Βἰπαλ]του ν. ὅ. (αθΙ οἱ. ΚΚ ἡιάα) Ἠιονπιί 
3, 5 ὕμάασαε, αἆᾶθης: Γήδγαγίογιιπι Ἰνίο ΕΥΥΟΥ εδέ ; Ῥμίαπαις επῖπι αὖ ευρἰδία 

τόπο εα δα, αἱ ἴπ ἴρδο Πεῦγαίσο ζερύπιιδ, Ἱπᾶβθ, ποπ Ἱπάπεαα. Τέθια 

αΠδ. | εντ. ημ. ἠρ.του (80 οπι, κό τοβ() βασ: αἲ { οπι | ιεροσολυμα ο. 

5 Τ, 14 

1ο ὰ, Ἰ οί 921 

(Νπι 24, 17) 

κΒΟΖΡΜΑΖΓ αἱ ΡΙ Επβάσπι τά, ο Ἐκιῦγδπ Επβάεπι ΙΈΡΙρΗ νερουσαληµε 

2. ειδοµεν ο. ΝὈ ΒΡΙΟΓΔ αἱ ΡΙ ... Νεξ ϱΕΚΝΥΖΠ αἱ πα τδομ. | αὐτω: ΓΑ 
Ἀ] αυτον 



Μ15, 1 
1ο Τ, 43 

6 2, ὃ. ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΔΙΟΝ 

” ω 2 ” . Ν { { 

ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ. Ὁ ἀκούσασ δὲ ὁ βασιλεὺσ ᾿Ηρώδησ 
. - ε ” - Ν . 

ἐταράχθη, καὶ πᾶσα Ἱεροσύλυμα µετ αὐτοῦ, 4 καὶ συναγαγὼν 
Λ 3 - λ ες ω Ἔ - 

πώντασ τοὺσ ἀρχιερεῖσ καὶ γραμματεῖσ τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο παρ 
.] - - ε -- ᾽ - 5 [4 Ν πτ 3 εαν. ΄ 

αὐτῶν ποὺ ὁ Χριστὸς γεννᾶται. Ὁ οἱ δὲ εἶπαν αὐτφ' ἐν Βιῦ- 
Ν ω. Ἀ / ο 4 Ν ’ Δ ” / - Ν 

λεὲμ τῇσ᾽ Ιουδαίασ᾽ οὕτωσ γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου᾽ ϐ καὶ 
Δ φν ϱ) .) κ. ’ τ .) - 4 ’ 

σὺ Βηθλεέμ, γή Ιούδα, οὐδαμῶσ ελαχίστι εἰ ἐν τοῖς ἠγεμόσιν 
; . - . ; « / Γ΄ κών 

᾿Ιούδα᾽ ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἠγούμενοσ, ὅστισ ποιμανεῖ τὸν λαόν 
2 / ” 6. « ᾽ 

µου τὸν Ισραήλ. τ ''' τότε Ηρώδησλάθρα καλέσασ τοὺς µάγουσ 
7 ’ - / ” . 5 3 

ἠκρίβωσεν παρ αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέροσ, ὃ καὶ 

πέµψασ αιτοὺσ εἰσ Βηθλεὲὶμ εἶπεν ' πορευθέντεσ ἐξετάσατὲ ἄκρι- 
 - λ - , σὶ α΄ 2 ς/ 
βῶσ περὶ τοῖ παιδίου: ἐπὰν δὲ εὕρητε, ἀπαγγείλατέ µοι, Όπωσ 

2 Ν 3 Δ ’ ῴ - ε ν ” ’ σα ’ 

κάγω ἐλθὼν προσκυρήσω αὐτῳ. 9) οἱ δὲ ἀπούσαντεσ τοῦ βασιλέωσ 
2 / . νο] ο μά 2 ’ νι) τ α] άν - -- 

ἐπορευθησαν' και (δου ο αστηρ, ΟΥ εἶδον ἐν τῇ ἄνατολῃ, προήγεν 
3 . [ὁ Ν / τε 3 / Δ 

αυτοὺσ ἕωσ ἑλθων ἐστάθῃ ἐπάνω οὗ Ἰ τὸ παιδίον. 10 ἰδόντεσ δὲ 
Ὁ 2 [ ο, π ; η 4 η 5 

τὸν ἀστέρα ἐχάρισαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα. 11 καὶ ἑἐλὼόντεσ εἰσ 

ὃ.ο βα. ηρω. ο. ΝΗΡΖ 1. 124. 191. 151. Ὁ ο Ἱ «ορ Επδάθηι 3, ς ἠρω. 
ο βα. ο. ΟΕΚΙΜΒΌΥΓΔΗΠ αἱ Ρ]ετ 1ΜΠὰ Υνρ βα) αἱ τηα {/ πασα (7 αἱ Ες 

αάὰ η): Ὦ οπι 

4. Διερεισ | ΡΓ 15 Βακ οπι παρ αυτων 

ὕ. ειπαν ο. ΝΒ .... ς 1μΠ ειπον ο, ΟΡΕΚΙΜΒΗΟΥΖΓΔΠ οἱο | αὐτω: κὉ ΟΗΥπιο 5 

οπι|τ α1156Ι εµ | τ.ιουδαίασ: οἱ αᾱ 9, 1 | γαρ: 1, 415 οπι | ὃ. τ. 
προφ.: 4. αἀᾶ µιχαιου λεγογτοσ, Ίΐεπι ΑΥΥΡ 11Ρ οοὰ ΠΗἱο]ια 

6. γή (που εχρτῖ βγτέὰ ϱ{5δ6Β) τουδα (νς ΗΙετ αἱ (εα ἰπάα)... Ὁ 61. Ε 

Ρ' 4 τησ ιουδαιασ, ἨΗΙ] ἴμᾶαε, Ὦ ἴἔάαεα, 1- ἱεγγα ὕιάεογιπα | ουδα-- 

µωσ (ΥΕ πέφπαφµαπι): Ὁ µη, 1. οἱ πιά, ΠΕΡΙ Τουί ΠΠ] α] πο 

({επη θΥτέὰ ο{5οἩ α|) | ει εν: Ἑἲ" εὖ, ᾗ ἐν (ουδαμ. δα τουδα 5αβρ!Ι Ἑἲ) 
Γεκσου: ΝΤΟ) αἱ εξ (9 εκ) ου (η” σου) / γαρ (ΝἨ οσα; ΟἨΥΙΠο ὅ οτι ε. σ.): 

οκγ αἱ) πηὰ αγά Τμάτί Ῥτοίεαά 3 α”ά µοι | Ὦ ποιµενει (ὰ γεαῖ) 

Τ. ηκριβωσεν (Ἠ ηκρειῤ.): Ὦ ηκρειβασεν. Πεπῃ ν. 16. 

8.Ρ εν βηθλ. | υ (ν. 16. ϱ” βεθλεαιμι) βεθλεεμ, 1, αἲ (Ἰΐίοπα ΕΙ, αἱ ν. ὅ) 
βιθλεεμ., Ίτεπα αΠΡί | ειπεν (πηα]ο Ὦσ ἆθ ν): Ὦ αἱ βγτει ϱ{5ΕΣ αάά αυ- 
τοισ | εξετ. ακριβ. (α9/) ο, πΏο”ϱ 1. 58. 194. 909. 4] 1 νρ 8] οορ ΒΥΣΡ 
(6ΥΣΣΕἨ οίζα ακριῷ. Ροβί παιδιου) Ειβᾶετα 46 Αιρ α] (Ίέοπῃ Ῥτοίθ 1 ανα-- 

ζητησατε ασφαλωσ) ... ς αχρ. (6, οπιϊ ΕΜ) εξετ. ο, ΟΡΕΒΚΙΜΒΌΥΓΔΙ 
8] ρ]6ι ΟΥ 5 591.195 (οἱ Ῥτοίσά 1) | επαν (εί. Ῥτοίζᾶᾶ 3): Ὦ οταν, Ῥτοιθᾶά 8 
εαν | ϱ" επαγγειλατε (αί. αναγγ. Ἱερῖιτ) 

9. 1, α] ππα οτη ὁ | ειδον ο, ΝὈ ΒΡΕΙΜΟΓΗΣ αἱ ΡΙ ... Νοκνδα” αἶπια εδον | 
εσταθη (419) ο. Νπου 1. 98. 209. 05, Ειδάσπια1δ,,, ς εστη ο. ΕΚΙΝΜ 
ΒΌΥΓΔΠ αἱ Ρ]ετ Ἐβάοπη 45 (Ῥχοίσᾶα οτηπ) | ου ήν το παιὸ. (αἱ. Οἵ Επβ) : 
ΡὉ ορ] Καᾳτουπαιδιου. ΑΠίον Ῥτοί 

10. ν”ο αστεραν (Πέεπι κ” υἱά ν, 2 Ρτο αστ. εν) 



ΚΑΤΑ ΜΛΑΘΘΑΙΟΝ 2, 18. Π 

Δ 4 σγ. Δ / Ν / ρου: Ν 2 - Δ 

τὴν οικίαν εἴδον τὸ παιδίον µετὰα Ἡαρίασ τησ µητροσ αὐτοῦ, και 
σ] ος Ν 2 κ. Ἀ 

πεσύντεσ προσεκύνησαν αὐτῷ, καὶ ἄνοίξαντεσ τοὺσ Θησαυροὺσ 
- λαις: - λ Ν / 

αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῳ δῶρα, χρυσὺν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν. 
Ν ’ η ὁ { 

19 καὶ χρηματισθέντεσ κατ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὺσ Ηρώδη», 
ον ε) { ” 2 ΄ ” - 

δι᾽ ἄλλησ ὁδου ἀνεχώρησαν εἰσ τρ χώραν αὐτῶν. 
Π 2 ῥ ΔΝ κ εν 3 Δ κά / / 

19 ᾽4ναχωρισάντων δὲ αὐτῶν, ἰδου ἄγγελοσ κυρίου φαίνεται 
3 ον] λ / 3 3 λ / Δ / λ 

κατ ὄναρ τῷ Ιωσηφ λέγων᾽ ἐγερθεισ παράλαρε τὸ παιδίον και 
-- ον -- 1 Αν » 6 υ 

τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ φεῦγὲ εἰσ «4ἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕωσ ἂν 
/ ς -- Ν ν - ; 

εἴπω σοι" μέλλει γὰρ ᾿ Ηρώδησ ζητεῖν τὺ παιδίον τοῦ ἄπολέσαι 
/ { Ἀ Ν Ν Ν Ν 

αὐτό. 14 ὁ δὲ ἐγερθεὶσ παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα 
2 - / 5» / 3 /’ 1 ο αν το 

αὐτοῦ νυκτύσ, καὶ ἀνεχώρησεν εἰσ .4ἰγυπτον, 19 καὶ ἢν ἐκεῖ ἕωσ 
» ”. « ως ΄ ο ελι τς πο ον Ν - 

τῇσ τελευτησ Ηρώδου ἵνα πλγρωῦῃ τὸ ῥμὼὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ 
/ ο .. 3 ο. 

προφήτου λέγοντοσ᾽ εξ Αιγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν µου. 
ω ε « -- ; 

16 Τότε Ηρώδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθῃ ὑπὺ τῶν μάγων», ἐθυ- 
΄ / Αν 9 / 2 κ / Ν -- λ Ε) 

µώδῃ λίαν, καὶ ἀποστείλασ ἀγεῖλεν πάντασ τοὺσ παῖδασ τοὺσ ἐν 
λ ᾽ - Ὃ ο ο) ” - π 

Ρηδλεὲὶμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖσ ὁρίοισ αὐτῆς ἀπὸ διετοῦσ καὶ κατωτέρω, 
[η 3 , ωά / / .] 

κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσεν παρὰ τῶν μάγων. 1 { τότε ἔπλη- 
, Ν Π Ν απ. ς , ο / / . Δ 3 

ρώθη τὺ ῥηθὲν διὰ ἱἹἹερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντοσ᾽ 19 φωνὴ ἐν 

11, ειδον ο. ΝΌΒΡΙΙΜΌΓΔΠΣ αἱ ΡΙ, Ἱέοπι κ οεκγπ” αἱ πια τδον, 8 {κα »Υτόα 

οί ϱαἩ 6ορ αππι αθίῃ αἱ ΟΥ5, Ειβάσπα Ρἱ5 1 ΟΡ αΙ...ς(-- αὐ ᾳ) ευ- 
ϱον ο. πιῖη Ρ] Ὁ ο 1.1. νς Ῥτοιπίςς Ψἱρ | Ὁ τον παιδα | αυτω: τ αἱ 
αυτο, αἱ αυτον | Ὦ θηνσαυρουσ (ίθπι α Ὁ Ε]ς ἆ {ου εἰς {λεπδαιγ.) οί 

ἵμυρναν | γτέα είδΕΣ αεἲ]ᾗ σµυρν. κ. λιβ. 
19. κἲ 1. 15Τ. ε.τ. εαυτων χωρα) 

18. αναχ. ὃε αυτων (οὔρὸ αἱ Ἱέεπι ενν ρ]ει των µαγων, Ὦ αάά εισ την 
χωφραν αυτων)... Ὁ αυτ. δε αναχ. (1891 να φαξ φηπι γεσεβδίδδεπ{) | φαι- 

νεται ο. ΝΟΡΕΚΙΜΒΌΥΓΔΑΠ οἱς ... Ἡ αἲ1 1 νο Πήπί ρρ]αίεφανη (μη) 1: οἳ 

1, 30. | κατ οναρ Ἠ. 1. 6. ΑΡΕΙΗΜΒΟΝΥΓΔ αἱ Ρρ]ον 1{ νρ οίε... Ώοκῃ αἱ 0 
{ογο ΤΗΡΙΗ απο φαί. (εφανη) ΡοἩ (49. Τωη)1: εξ 1, 20. | ο τον παιδα 
Ρἱ5 εί τ. απολ. αυτον | Ὁ αἱ σοι ειπω | 1 ο ηρωὸ. 

14. ο δε (Ε κε ῖε αιέεπι, ἆ φιά αμέεπι, 81: να φιῇ): Αγτέα εἰδΟΒ «οδερ]ι αιι- 
{επι Ἰοπα α Ὁ ο ϱ]- ᾳ 51ΥΦΕΠΟ αμίεπι {οβερ]ι | εγερθεισ (1151 δγρέπς, 83” 
νο οοπδιΥΦεπΒ) ... Ὁ 8] διεγερθεισ (ἆ Ἱς επδιήᾳ.) | Ὁ τον παιδα 

10. υπο κυρ. (40) ο, ΝΒΟΡΖΓΔΗ 4]...ς υπ. του κυρ. ο. ΕΚΙΜΡΒΌΥ αἱ Ρ]οτ | 

Δ ΟΠ του 
16. απο διετουσ (εί. ΟτΡΙ5): ϱΆ α. διετειασ (1ἱ νρ α ὀὑπιαίι) | κατωτερω 

(εξ. Ον0Ι5): Ὦ κατω (ἱ νο ὑπ[γα) 
1Τ. δια (Ρ’) ο. ΝΗΟΡΣ αἲ 19 {ογο 1{ νρ βγταΐτ αἱ (Παβ017Τ) ΟἨχπποῦ, βεᾷ ϱ 

915 ΡΓαε6ΠΙ υπο (41 αάᾶ του) κυριου... ς υπο ο. ΕΚΙΜΒὗΥΓΔΠ(Π" αάά 

του) αἱ Ρ]εχ, ΒΥΣΡ ΠΕ ΕΕ |. ερεμιου (ϱΎ ήρεμιου, ϱ"Π" ιήρεµιου. Τίεπι 16, 
14.  ιήρεµειαν εἰ 31, 9. οἳ”ῦ ιήρεµιου): αἱ Ἱ οδ]αἲ (αρ Ὑ{5) οπι 

(Ώ5 60, ϐ) 

πο σα 

1εν ο1, 15 



(Εκ 4, 19) 

(Ἡ5 1, 1) 

8 9.19 ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΛΙΟΝ 

{ ος ὁ-] { 

Ρβαμὰ ἠκούσθη, κλαυῦ μὺσ καὶ ὀδυρμὸσ πολύσ, Ραχὴλ κλαίουσα τὰ 
” 2 ” νι .» 3/ έ ” ιά .) ὢ, τι τέκνα αὐτῃσ, καὶ οὐκ {θελεν παρακληθηῆναι, ὅτι οὐκ εἰσίν. 

, Ν ν« ῃ Γ , 
19 Τελευτ/σαντοσ δὲ του  Πρώδου, ἰδοὺ ἄγγελοσ κυρίου φαί- 

»” - Ν 3 ῥ 3 ες 3 ῃ 
νεται κατ ὄναρ τῷ Ἰωσηφ ἐν «4ἰγύπτῳ 320 λέγων ' ἐγερθεὶσ παρά- 

λ Δ ’ 2 ῳ Ν / Ὦ) ” ο 

λαβε τὸ παιδίον και τὴν μητέρα αυτοῦ, καὶ πορεύου εἰσ γῆν Ισραηλ. 
’ Λ ιο -- Δ Ν - , ς « Ν 

τεῦν/κασι γὰρ οἱ ζητουντεσ τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου. 2ἱ ὁ δὲ 
) λ / Δ ’ Ν ΔΝ ’ 2 ” λ » ” 

ἐγερθεῖσ παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ εἰσηλθεν 
- , ς , ν.δ / ῃ κὴν 3 

εἰσ γην Ισραήλ. 33 ἀκούσασ δὲ ὅτι “ρχέλαοσ βασιλεύει τῇσ Ίου- 
Ν ” λ -ε ’ κο ος 

δαίασ ἅἄντι τοῦ πατρὺσ αὐτοῦ Ηρώδου, ἐφοβῃδῃ; ἐκεῖ ἀπελθεῖν 
Δ ι - ” / 5 λ / » , 

χθηµατισῦεισ δὲ κατ ὄναρ ἄνεχωρησεν εἰσ τὰ µέρη τησ {Γαλιλαίασ. 
ι , κα 

29 και ἐλθὼν κατῴκήσεν εἰσ πύλιω λεγομένην Ναζαρέθ" ὅπωσ 
υ ᾽ Ν Φ ν σά κ. / 

πληρωδῇῃ τὸ ῥη6ὲν διὰ τῶν προφητῶν ὅτι Ναζωραῖοσ κλι/θήσεται. 

18. εν ῥαμα (-ὰ ο. ΗΡΠ, ΚΜΥ 1. -ᾱ): 1 ἐρρεμὰ. Οτεαί ῥαμὰ σηµαίνευ 
τόπον ὑψηλόν, ὅθεν ἔν τισι τῶν ἀντιγράφων τοῦ προφήτου γέγρα- 
πται' φωνὴ ἐν τῇ ὑψηλῃ ἠκούσθη (8εΙοµπο5ο διὸ καὶ ἐν ἄλλοισ ἄντι- 
γράφοισ φω. ἐν ὑψ. κεῖται) | κλαυθµοσ (89”’) ο. ΝΕ7 1. 23. Ἱε νο ρρ]αί 
φαΐ «ορ ΥΕΝ ΑΥΤΗΓ αἱ ΠαδιΤτ (καὺ τοῦτο ἐπεπροφήτευτο μέλλειν 
Σίνεσθαι διὰ ἱερεμίου, εἰπόντοσ δι αὐτοῦ τοῦ ἆγ. πν. οὕτωσ' φωνὴ 
ἐν πξαπο ὅτι οὐκ εἰσίν: Ἱην]ῖς Ἱχκ Ῥ]απο Γποῖς οπή Μέ, ἆθ απο Ἠίϊαν 
πεο ἕπαία Πεὐγαίσιηπ πες ἠμαία Ἰχχ)... ς Όρηνοσ και κλαυθµ. (Ε αἱ πι 
κλαθμ.) ο. ΟΡΕΚΙΜΒΌΝΥΓΔΠ αἱ Ρρ]εν »γτζὰ οἱΡ αὖπη (υχχοἆ Πέοα κΑ Όρη- 

νου κ. κλαυθµου εἰς) | οδυρμοσ: 7 βρυγμοσ | ηθελεν ο. ΝΒΟΕΚΙΜΕὉΌ 
ΥΓΔΠ α] ἔετο οἵΏη Ταδί Νας 1 οίο... 97 αἱ σα ηθελησεν (11). Ταιπὶ 

οπ1Ώ ποζιῖέ 
19. φαιν. (1 νρ είς αρραγιᾶ() κ. οναρ ο, ΝΒΡΖ αἱ 10 (σος ορ]. Κκανρ(ρ 

Γ 011: ϱ” απη 8ΥΥΣΕΊ αργα. απιφεῖ. ἀοπιϊπέ ὧν δοπιπίθ) 5αἩ α]... ς κ. 0Υ. 
φαιν. 6. ΟΕΚΙΜΒΌΥΓΑΠ αἱ Ρ]οετ 5Υτῦ 

20. Ὦ τον παιδα, αἱ 8αρτα Ιάεπ[]άθπι. Παπ ν. 21. 

21. εγερθεισ (18ΡΙ97 γα 6Υᾷ6Π8 νο] οοπδηῃ.) ... Ὦ αἱ διεγερθεισ (ἷς επθ- 

τεσέ, ἵέεπι ν. 90. επθιγ(ε) | εισηλ/). ο. ΝΒΟ 6ορ...ς Τί ἠλθεν ο. ΡΕΚΙΝΜ 

ΒΌΥΓΔΗ αἱ οιηησΊά 1 νρ Β41 ΑΥΤΟΠΙΠ οίς | γην: Ὁ την (ἀπεεΘΗΣ {ογγαπι) 

23. Ὁ αρχιλαοσ (Ίίοπι ὃ αγολίἸαιθ, «ορ αρχηλ.), ἩΔ αρχαιλ. | τησ (69’) 
ο, ΝΕ 1. 19. 95, 124. 191. αἱ 30 (οτο ατπι Ειδάεπιδθό.., ς ΤΙ ΡΙβΘΠΙ επι 
ε, ΟΡΕΚΙΜΒΌΥΓΑΠ αἱ Ρ] οἰο (1 νε τεφπαγεί ὕι ἵπάαεα):: βασ. επι Ἱπι 

υκκ [γοιποεπιΙδδηα του πα. αυ. ἠρωδ. ο ΝΒΟ"...ς ΤΙ ηρ. τ. πα. 
αυ. ο, ΟΞΡΕΚΙΗΜΒΌΥΓΔΑΠ είς 

25, ΒΡΕΠ καθωκησεν | ναζαρεθ ο. ΕΡΕΠΟΕΚΜΟΥΓΙ αἱ ρ]β50 (21, 11 οἱ. 
ΝΗΡ) Ι8Ρ]εΣ (κ πακαγεύι) να δα]ι 60Ρ 411 Δ 1. /αζαραθ... ς ναζαρετ ο. 

ΝΗΠΠΑΓΡ15 οίο | ὅνα (9ῦο 413 αἱ υπο) των προφητων (αἱ. ϱ].-. 4 νβ)... 
ΠΡ] Πατ!” δαχ ΒΥΤΓΠΘΙ5ΟΝ ΑΥΥΡ οοἆ ΑΥΠΙΖΟἨ αθί] αἱ δια του προφητου | 
;αζωφραιοσ (κ αἱ γαζορ.): Εαδάστι 45 ὁ δε σωτὴρ καὶ κύριοσ ἡμῶν κατὰ 
φύσιν ἔχων τὸ ἅγιον καὶ τὸ ἄθικτον καὶ τὸ ἀφωρισμένον, οὗ δεόμενόσ 



ΚΑΤΑ ΜΛΘΘΑΙΟΝ , τ. 9 

1 ο αἱ 2 λ κ ς ; 3 / ; 2 , Πω 
Ἡν δὲ ταῖσ ἡμέραισ εκείναισ παραγίνεται Ιωάννησ ὁ 

η Δ / ) ο πλοθος ο , 

βαπτιστὴσ κηρύσσων εν τῇ ἐρήμῳ τῇσ Ἰουδαίασ, 3 λέγων µετα- 
8.1 τς / 

ουτοσ 7αρ 
ν . ο” Ν ς - » - 

νοεῖτε' Ίγγικεν γὰρ ἤ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. ὃ 
ϱ) κ, ς λ ἂν ς .Λ. ” / ῥ ο Δ ος 
ἐστιν ο ῥηθεισ διὰ ΠΗσαῖου του προφήτου λεγοντοσ" φωνή βοῶν- 

Ἔπ - ; εν κ ω 

τοσ ἐν τῇ ἐρήμῳ' ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὺν κυρίου, εὐθείασ ποιεῖτε τὰς 
/. .) ον 9,6 9 λ νο.) / αι δν 28 3 ” 

τρίβουσ αὐτοῦ. 4 Ι'" αὐτὸσ δὲ ὁ [ωάννησ εἶχεν τὸ ἔνδυμα αυτου 
3 ” Δ ’ κ 3 α 

απὸ τριχῶν καμήλου καὶ ζωνην δερµατίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτου᾽ 
« ν π -- ” ες. ΔΝ 2 / / 

ᾗ δὲ τροφὴ ἦν αὐτοῦ ἀκρίδεσ καὶ μέλι ἄγριον. Ὁ τότε ἐξεπορεύετο 
ς Ν - ε , Ν -- η 

πρὸσ αὐτὸν ᾿Ἱεροσόλυμα καὶ πᾶσα ἡ Ιουδαία καὶ πᾶσα ἡ περίχω- 
ές , {. 5) ) 2 » 3 ῃ μα ας 

ροσ του Ιορδάνου, ϐ και εβαπτίζοντο εν τῷ [ορδάνῃ ποταμφ υπ 
το ε -- Ξ 

αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰσ ἁμαρτίασ αὐτῶν. τ ''"' ἰδὼν δὲ πολλοὺσ 

τε χοίσµατοσ ἀνθρωπίνου, ὅμωσ τῆσ τοῦ ναξιραίου προσηγορίασ 
παρ ἀνθρώποισ ἔτυχεν, οὐκ ἀπὸ τοῦ καλουμένου ναζὲρ ἐλαίου ναζι- 
ραῖοσ γεγονώσ, ἀλλ ὢν μὲν τῇ φύσει τοιοῦτος, κληθεὶσ δὲ καὶ παρ 
ἄνθρώποισ ναζιραῖοσ ἀπὸ τῆσ ναζαρέθ. Τη 1ρβο νογο ἐοχία ΜΗ να- 
ζωραῖοσ (Απίθα οδ {απ ναζαραῖοσ, αἱ 1244 νρ παναγειθ) βοτ]βῖζ. 

ΠΠ. 1. δε ο, πποῦτ 1. 98. αἱ ΡΙ 19Ι νρ 5αἩ εορσᾶά  ογταίγ (Αγτέὰ και εν) 
οίο ... ΡΕΚΙΗΜΡΒΥΔΠ αἱ Ῥ]α550 Ὦ β1:σῖ- ᾳ {ο]ὶ εορσᾶ 1 οἱο ΟἨππιοῦ Ἠ]] 

οπι (499) | π νωανησ 

9. λεγων ο. 8Β Β4Ἠ «ορ ϱ--α ααίἩ Η1]...ς ΤΙ και λεγ. ο. ΟΡΕΚΙΜΒΌΥΓΑΠ οίο 

ὃ. δια (4}Ρ’) ο, ΝΕΟΡ 1. 19. 98. 124. 1ὅτ 209. αἱ Τένο αἱ (Πτπί 184 α ζοππίπο 
Ῥεγ)...ς υπο ο. ΕΚΙΜΒΌΥΓΔΙΙ οἱς | λεγοντοσ: 360. 3 ΑγΙ5Ο ϱΗπὲ αγπιεᾶα 
Τπίπέ οπι | αυτου (0 βγνζα Ογτίουσ1: Ππῖπί ἄεὶ πορἰγί): α Ῥ ο ϱ”' ᾳαῖ Ππί 
Αγπ α.ά οπιῖς υαἰζίς ὑπιρίεθτέιη εἰ οπιπί πιοπς εί οοἴ[ὲ ΠπυπιΠαδίίη: εί 

εγιπέ (α. αἀᾶ οπιιία) ργανα (11 ἑογίποδα) ὕπ ἀϊγεοία (1 -οέιπι) εἰ αδρεγα Ὅι 

φία» ρίαπας (-απι -παπι ϱ), εί υἱάεδίὲξ οπιπῖδ σατο δαἰμίατε (-γεηι α) ἄεί (Ραΐ 

οπ1 εέ υιζεδτέ οίο):: εκ Το Ὁ, ὅ 58 

4. ὁ... Ὁ 8] ΡΙ1810 οπι | Β ιωανήσ | ήν αυτου ο. ΝΒΟΡ 1. 209....5ς αυ- 

του ήν ο. ΕΚΙΜΒΌΥΓΔΗ εἰς (1{ νρ οίο) | αχριδ. κ. µε. αγριον: ἘρίρΗδο 5 
εκ ου. ΕΡίοπ. Ίαες »ίο πιαίηία αῇεχέ: καὶ τὸ ῥρύμα αὐτοῦ μέλι ἄγριου, 
οὗ ἡ γεῦσισ ἦν τοῦ μάννα, ὧσ ἐγκρὶσ ἐν ἐλαίῳ (Ίορο ροβ5 ἐν μέλιτι) 
αῬίαποία Ἠαο οεΠβατα: ἵνα δῇθεν µεταστρέψωσι τὸν τῇσ ἄληθείασ 
λόγον εἰσ ψεῦδοσ καὺ ἀντὶ ἀκρίδων ποιήσωσιν ἐγκρίδασ ἓν µέλιτι. 

δ. ιεροσολυµα: 1. 15 α1 α 1 αεί Ον5επιο] 137 Ῥγαεπι πασα (1. αάά η) 

[τη Ῥτ ο. ΝΒΟΡΕΚΡΒΌΥΠ οἱο ... ΠΜΓΔ αἱ ΡΙ1820 οσα 

6, εβαπτιζοντο: οὗ 55. ΗΙ] αάά παντεσ, Ἰωη [πα.]|:: οἵ αἆ Μο 1, δ. | πο- 
ταµω ο. ΝΒΟ”ΜΔ αἱ Ρ]Ια550 βαἩ σορ βγτοα αµπί α(μὲ αγπι αεί Οµ 1, 130. 129 
8]... ς Τί οπι ε, ΟΡΕκΙβύνΓΠ αἱ ΡΙ ενα ΟΥ 5 127 Ηθοτο αἱ | ν” οτι 
υπ αὐτ. 

1---15 
Γιο ὃ, 1-18 
Μο 1, 1--5 
Ίο 1,65ε 

9 40, 8 
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Μο 1. Ὁ--11 

1ιο 8, 192 5 

10 8, 8. ΚΑΤΑ ΜΛΘΘΑΔΙΟΝ 

- , . ο , 3 , αλ αν 
των Φαρισαίω» και «Σαδδουκαίων ἑρχομένουσ επι το βάπτισμα 

2 ο ῃ - « , κκ 9 
εἶπεν αὐτοῖσ' γεγήµατα ἐχιδνῶν, τίσ υπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὺ 

- ’ » ” / π λ ” ” 
τῇσ μελλούσησ ὀργῆσ: Ὁ ποιῄσατε οὐν καρπὸὺν ἄξιον τῇσ µετα- 

’ ) Ν Ν νο ὃς λε’ ) ς ες ’ 9 ς Δ λ4{ 

γοίασ, 9) καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἓν ἑαυτοῖσ" πατέρα ἔχομεν τὸν Ίβρα- 
/ τ- ’ 3 ο πενν σα ’ ς Λ 3 - ο, ’ 2 -- 

ἁμ᾽ λέγω γὰρ ὑμῖν οτί δύναται ὁ Θεὸσ ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖ- 
5 , ης ο. - 

ραι τέκνα τῷ 4βραάμ. 10 ἤδη δὲ ἡ αξίη πρὺσ τὴν ῥίζαν τῶν δέν- 
Ν -- -- ” Σ Δ - η 
δρων κεῖται' πᾶν οὐν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὺν καλὸν ἐκκόπτεται 

Ν -- / Ἅ ο αἱ πλ Ν δν νό : .. σᾳ 

καὶ εἰσ πῦρ βάλλεται. 11 ἐγὼ μὲν ὑμᾶσ βαπτίζω ἐν ύδατι εἰσ 
’ .. 56 πα] / / ’ τ 

µετώγοιαν᾿ ὁ δὲ Οπίσω µου ἐρχόμενοσ ἰσχυρύτερόσ µου εστίν, οὗ 
.] Ν 4 Ν { ’ ’ . [ιά - 

οὐκ εἰμὶ ἱκανὺσ τὰ ὑποδήματα ῥβαστάσαι" αὐτὺσ υμᾶσ ῥαπτίσει εν 
/ « ΔΝ ς 9, 5 τ Δ , -- λ ο - 

πνεύµατι ἁγίῳ καὶ πυρί. 132 ''' οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αυτου, 
λ σσ. α΄ » - η / - 2 - 

καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτου, καὶ συνάδει τὸν σῖτον αυτου 
. . ’ ᾿ 3 ’ Ἆ ] , 

εἰσ τὴν ἀποθήκιῃ, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρι ἀσβέστῳ. 
. 9, / ς - 2 - Άντι 

19 1319 Τότε παραγύεται ὃ Ἰησους απὺ τησ 1 ̓αλιλαίασ ἐπι 

Τ. των: Δ οπι | βαπτισμα ο. νἩ δα ΟΥ 134: 130.181 ἨΠ...ς ΤΙ αάᾶᾷ αυτου 
ο. ΝΡΟΡΕΚΙΜΒΌΥΓΑΠ εἰς | δ γε)ήµατα 

8, καρπον αξιον (49 Β2) ο. ΝΒΟΡΣΗΡΡΙΕΚΜΕΝΙΔΠ αἱ Ῥ]ες 19] νρ βα] «0Ρ 
ΒΥΤΡ αἲ ππα Ογ3 135 (εἴρηται ἑνικῶσ καρπὸν ἄξιον) αἱ ΠΠ α1.... 
ς καρπουσ αξιουσ ο. 1 αἱ πα α α” πι Αγτόα οίδεἩ ρα] ετ οί :: ο 

ιο ὃ, δ | ΡΣΙΡΡΙ οπι τησ 

9, εν εαυτοισ (18 αυτ.): ΟἨτΊπο ὃ 0η 

10. ήδη δε (40) ο. ΝΒΟΡΔΙΡΡΙΝΜΑ α16 ἆ Ρα «ορ Αγτέα οἱδο αἱ Ον 1131 
11514 8ν ο(]αΐ α], {έπη (ἶαπι επῖπι) 1ὲ νο ρρὶαῖ...ς ἠὸ. δε και ο. ΕΚΗΡΟΝΤΠ 

3] ρ]οχ ΒΥ1Ρ:: οΕ Τμο ὃ, 9. | δ οτι ή 

11. µεν: ἃ αἀᾶ γαο | υµασ βαπτ. ο. Ἁ(κὺ Ο53, 151.153 εν υὸ, βα.) Ἡ 1. 58. 
209. 1. ϱᾶ- τη απ {ος Πας 15 (ἐγὼ μὲν ἐμ. βαπτ. ἐν. ὕδ. εἰσ μετ. ἠξευ 
δὲ ὁ ἰσχ. µου, οἳ οὐκ εἰμὶ πδᾳπο πυρὶ ἀσβέστ. απ νου ραπι οομβοπ{ἶοις 
π]βῖ αποᾶ Ἠαῦοί καὶ τὸν σῖτον συνάξει εἰστ. ἀποῦ.) Ο1οπιθο] 95 (υμ. 

υὁ, βα.) ΟτὈῖ5 Ογν αἱ ΟΥΡ αἲ...ς βα.υµ. ο. ΟΡΣΗΡΡΙΕΚΙΝΜΒΟΝΥΔΗ αἱ ρ]6Υ 
1191 (εξ. 4) νσεᾶ βα1ι «ορ αἱ Μαχ] 15 ΗΠΙ αἲ:: ο Τιο οἱ Μο | και πυρι ο. 

ΝΒΟΡΞΙΡΡΙΚΙΜΌΟΓΔΠ αἱ ΡΙ 1{ νρ βα] «ορ Αγτόα οὐπί αἱ Ταβέ Οτῦ, 658. 1, 191 
Ειβοβῦτα ΟΥΥ 3” 506. 0,349. 939 ϱ] ΟΥΡ αἱ ... ἘΒΥ α] {ογο 100 πι ΑΥΤΗΣ Αἱ 

(Βαάσαα ναχ) Τρ] ἘιίμάΙ5 οπι 

19. τ.σιτ. αυτου ο. ΝΒΟΡΒΞΙΡΡΙΚΜΒΥΓΔ α] ϱΡΙ οἆ Γπινρ 541 «ορ αἱ ΠΠ... 

Εμ αἱ ρ]ας α Ὁ Γ1. σἳ. ᾳ Ἱατ]” Αγτοα (πο) αγ 3] Τα5Η0ἳ 01οπαθοῖ Ογε 
Πήπ{ 279 Απηῦ αἱ οππ αυτου (499) | αποθηκην ο. ΔΟΡΣΗΡΡΙΚΜΒΥΓΑ αἱ Ρ] 
ας ἆ {ᾳ νς 5αἩ οορ αἱ Ταδίτ Ο0]οπιεςὶ Πνπί ΗΠ ... πβυῦ αν (ο Ρ 
α11. μ]- τα παν] Αγτέα οἰαίτ αγ] αἱ ΟΥ ΑΠΡ αἱ αὖά αυτου (111) 

19. Β τωανηήν. Δά Ἰ. 1. 8ροοίαί ἰορίο ἨΙει (αἀν. Ῥε]ας. ὃ, 1) ου αἀἀτία- 

ΠΠΘΩ{ΠΙΑ ονἱ ἨεΡτ: εοσε πιαίον ἁἀοπιπί εἰ /Γαίγοδ εἴμν ἀἰσεῦαπέ εἰ: 1ο]ι. 

Ραρεϊδία Φαρείμαί ἴπι γεπιἰφδίοπεπι ψεοξαίογιπε, ἑαππις 6ί Φαρίϊπεπιιι αὖ εο. 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ ὃ, 1τ. 11 

τὸν Ιορδάνην πρὸσ τὸν Ιωάννην τοῦ βαπτισθήναι ὑπ᾿ αὐτοῦ. 14 ὁ 

δὲ διεκώλυεν αὐτὸν λέγων ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὺ σοῦ βαπτισθηναι, 

καὶ σὺ ἔρχῃ πρὺσ µέ; 15 ἀποκριθεὶσ δὲ ὁ Ιησοῦς εἶπεν πρὺσ 

αὐτόν ὤφεσ ἄρτι' οὕτωσ γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶ- 

σαν δικαιοσύνη». τότε ἀφίμσιν αὐτόν. 190" βαπτισθεὶσ δὲ ὁ 

ησους εὐθὺσ ἀνέβῃ ἀπὺ τοῦ ὕδατοσ' καὶ ἰδοὺ ἀνεῴχθησαν οἱ 

οὐρανοί, καὶ εἶδεν πνευμα Όεου καταβαϊῖνον ὡσεὶ περιστερά», ερ- 

χόμενον επ αὐτόν. 1τ καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα᾿ 
οὑτόσ ἐστιν ὁ υἱόσ µου ὁ ἀγαπητύσ, ἐν ᾧ ἠὐδόκησα. 

πι 

Πίατέ αιέεπι εἰ: ()ωίᾶ ῃεοοαυὶ πιέ φαᾶαπι εἰ δαρέίνεν αὖ εοξ ΝΙΕί Γογέε 

Ίιου ἔρδιπι φιοᾷ αἰωῖ ἴφπογαπέία ἐδύ. 

14. ο δε ο. ΑΒ δα ἘΘΡΣ 405... ς ΤΙ αάἁ ιωαννησ ο πΌορΣδαΡρρΙΕακιμΡΒύν{ὰ 

αἱ τί ναί οπιἩ νν {6γο ΟΠΠ (ἆ σφι αμίεπι ϱγολίδεθαί ειπι ἴομ., α Ὁ ο ἆ 

ϱ]- ᾳ οἱ Ργο]ιἰθεῦαί ει Το]ν.) 

15. πρ. αυτ. ο. ΝΟΡΞΠΡΡ ἘΚΙΗΜΡΘΌΥΓΑ είς... Β α15 1 νς (ϱ”- οπι) 6οΡ (8α]ι 

οπι) ΕΙΒΡ αυτω (ΤΠ). Οἱ αἆ ιο 94, 44. ὅ, 22. 8, 91. 9, 69. | νἲ ου-- 
τω | ην: νἲ ηµασ | αυτον: Αγτεα αάά μέ δαρπαγεέιν, εἰ ὀαρίίκαδαί 

Πεδωπι. Τίοπι α 5]. αᾶ εὖ ο θαρεμαγείιη" (01. αάᾶ Πεδιβ) ζωππιειι πιεις 

(61. πιαφπιπ) οἴνοισπ]ι[εῦί (51. Γμφεζαί) ο αφιια Ίία ιέ ἐἴπιεγοπί ΟΠΙΊΙΕΒ 

φαῦ αὔνεπεγαπί (51- φιά οοπᾳγεφαέέ εγαπέ). Υἱάε αἆ ν. 1Τ. 

16. βαπτ. δε ο. ΝΕΟ” αἱ” 81. 1 νς 581 «ορ ΒΥΙΣΕΒ ΟΡ... ς ΤΙ και βαπτ. 

ο. ΡΖΟ5ΙΠΡΡ ΗΚΙΜΡΡΘΟΥΤ αἱ ρ]οτ ΠΡΙ (αἱ. 4) βγτοι οἱΡ αἱ ἨΙρρίπεοραδ ΟΥ 
ΗΙΙ 41... δ οπι [ο 6: 485. 1 απι {ου 8γγόα οπι | ευδ., αγεβ. ο. ΝΒΡΞΗΡΡ 
αἱ { ΠΡΙ νο βα] «ορ βγτέα αἱδΕΣ ααί]ι ἨΙρρίβεορα Ον ἨΙΙ ΟΡ αἱ... 
ς ανεβ. ευθ. ο. ΟΕΚΙΜΡΘΏΌΥΓΑ αἲ ρ]εν ἆ Τι πι ΑΥΓΡ ΠΠ | αγεωχὺ.. (Β 

ΗΙρρίΛοοΡΗ νεωγθ.: Ἱέα Τη) ο. ΝΕ {01 βαἩ βγτοι Γ]αί 154 σᾷἆ ({ ν1ά 1η) 
ΗΠΡΙ γρ... ς Τϊ αἀά αυτω, Ἰμπ [αυ.] ο. ΝΌΟΡΣΗΡΡ ΕΕΙΝΜΡΒΟΥΓΑ αἱ 
οπΙΠΥ14 ννρ]οῖ Ἠϊρρίλεορῃ Εκει 4ὔ ΟΥ Π]πί εἆ Αιρ αἱ | ειδεν ο. 
ΝΒΕΜΟΓ αἱ ΡΙ ... ΟΡΣΗΡΡΚΙΡΥΔ αἱ πια δεν | πνευμ. (εί. «ορ) Φεου ο. 

ΔΒ ων ς Ίμπ ΤΙ το πν.του θε. ο. ΟΡΣΙΠΡΡ ΕΚΙΜΒΌΝΓΑ αἱ οπιπνῖᾶ ΗΙρρ 

ΓἩΘοΡΗ Ἐακάθια ϱ{ρ5 409 α] | καταβαιγον (Ὁ --νοντα, Πας οι): Ὦ 189] σαΐ 
ΠΠ Η]] 4] αάά εκτου ουραγου | ωσει (οἱ. Ἐπαδάσιι): Ὦ ΕΙΙΒΦΡ5 405 ωσ] 
έρχομ. ο. Ν πα ορ” Ἡ απ {οἱ Πατ]" οορ (84Π οπι ερχομ.) ΗΊ....ς 
Τί και ἐρχ. ο. ΝΕΟΡΕΚΙΜΡΒΟΥΓΔ αἱ οπιηνΊά { Η1: πι υς (1ου εἰ οἶσιέ 60- 
ἴπωπδα υεπῖεπίεπι) οἴο (οί. ΕΙδῦ5) | επ ο. ΝΡοῦΡΡΕΞΚΙΜΡΕὉΥΝΑ οἱο . 

ϱ ΕΙΡ εισ, ο” Ε" αἱ 19 {ρτο προσ. Ἑν. ΕΡΙοπ. ἰδβίο ΕΡΙΡΙ: καὶ ὧσ 
ἄνηλθεν ἀπὸ τοῦ ὕδατοσ, ἠνοίγησαν οἱ οὐρ. καὶ εἶδε τὸ πν. τοῦ 9ε. 
τὸ ἅγιον ἐν εἴδει περιστερᾶσ κατελθούσησ καὶ εἰσελθούσησ εἰσ αὐτόν. 

17. φωνη: Ὦ (ρορί ουρ.) 5γτέα αάά αιιαϊα εθί | λεγουσα: Ὁ α Ὁ ϱ]- Ἡ βγτόυ 
αάά (61. Ρταεπι) προσ αυτον | ουτ. εστ. (αξ. ΟΥΡΙ5 Ἐιβδαερο α] Πνίπί 
ΗΠ3 9) πηι)... δα δγτέὰ ΑιρίοΒ 1 συ ει | ηυδοκησα ο. κ αἰδοιρ αἱ 
Ῥπι (14θπι ο Ἱίαπα ἵπ ΟχΡΙ5 πια). .ς ]ωμι Τἱ ευδ. ο, ΝΡΒΡΕΚΜΡΟΥΓΑ 

Ῥς 2, Ἱ 

Έ5 45. 1 
απ, 5 
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Τι 4, 1--ἶδ 

Μο 1, 1956 

9 ντ, ΚΑΤΑ ΜΛΘΘΛΙΟΝ 

νι 
1 τη ς ὸ ” κό: .) Δ ας. ΕΝΑ -- , 

οτε ο /ήσους ανηχῦη εισ την ἑρ]μον υπο του πνευµα- 
- ες ” / 16.5 Ν ΄ ε : 

τος, πειρασθήναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου. 2 καὶ νηστεύσασ ἡμέρας 
’ Ν ’ [ή / Ν 

τεσσεράκοντα καὶ τεσσεράκοντα γύκτασ, ὕστερον ἐπείνασεν. Ὁ καὶ 
Γ { .. στ ” -, υ [αἳ ο] ι -- ο τς 

προσελύων ὁ πειράζων εἶπεν αυτ ει υἱοσ εἰ του Ψεου, ειπε ἵνα 
εκ. τ / η ς ΑΥ9 ΔΝ 2 . ’ . 

Ῥοι 5,5 Οἱ λ/Φοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται. 4 ὁ δὲ ἀποκριθεισ εἶπεν γέγραπται 
” να , φορ [ιό ” ) » σον αΑγκό Α 

ουκ ἐπ ἁἄρτῳ µονῳ ζήσεται ο ἄνθρωποσ, ἆλλ επι παντι ῥήματι 

αἲ. ΡΙ. Ἐν. ΕΡΙοη, ἐοδία ΕρίρΗ βἷο: κ. φωνὴ ἐγέν. ἐκ τοῦ οὐρ. λέγουσα 
σύ µου εὖ ὁ υἱὸσ ὁ ἆγαπ., ἐν σοὺ ηὈδ. καὶ πάλιν: ἐγὼ σήμερον γεγέν-- 
;ηκά σε. καὶ εὐθὺσ περιέλαµψε τὸν τόπον φῶσ µέγα. ὃν (5 ) ἰδών, 
φησί, ὁ ἰω. λέγει αὐτῷ: σὺ τίσ εἶ κύριε; καὶ πάλιν φωνἠ ἐξ οὐρ. πρὺὸσ 
αὐτόν: οὗτόσ ἐστ. ὁ υἱ, µου ὁ ἆγ., ἐφ ὃν φὐδ. καὺ τότε, φησίν, ὁ ἰω. 
προσπεσὼν αὐτῷ ἔλεγε' δέοµαί σου κύριε, σύ µε βάπτισον. ὁ δὲ ἑκώ-- 
λυεν αὐτῷ λέγων": ἄφεσ, ὅτι οὕτωσ ἐστὶ πρέπον πληρωθήναι πάντα. 
Μπα] {εν Τα511Τ 105 ἅμα τῷ ἀναβῆναι αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τοῦ 
ἰορδ. τῆσ φωνῆσ αὐτῷ λεχθείσησ' υἱόσ µου εὖ σύ, ἐγὼ σήµερ. γεγένν. 
σε. ασε Πρίάσπι 55 κατελθόντοσ τοῦ τὸ ἐπὶ τὸ ἴδωρ καὶ πῖρ ἀνήφόδη 
(ροίΐις --ἥφθαι) ἐν τῷ ἰορδ. οἵο. Ττασίαί. ἆο ποῦ Ἰίθγμπάο Ῥαρίίβπι, 

(ΟΥρν. ορ. ο. Ἠ]ρα]{. Ρ. 149): ἵπ φπιο ζργο (αἱ ὑπβογιθίθην Ῥταεά]- 

ἐπ{1ο Ῥατ]1) οοπέγα ΟΠΊΠΕΡ δογΙΡΗΙΓα5 εἰ ἄε Ῥεοσαίο ῥτοργίο οοπι]ίετ- 

έετι ἴπωεπίος (ιήδίι -- -- επι, (ιπίπι δαρέϊναγειιη, Ίφπεπο 81ΡΕΥ αφιίαηι 

ε8δε οἱδιήπ. Ἐκ Ἑν. ΝαΖ. Πϊον Ἠαος αβοτί: Γαοβιπι οδί αμίεπι ΦἩ1ίηι 

αδοεπάἶβεεί ἀοπιπιν ἄε αγµα, ἀεβοσπαίέ Γοη5 οπιπίς 8Ώ. 5. εἰ τεφιευή 
5ηΦέ} επι εἰ αωίί Πέ: ΠΠ ποῖ, πι οπυπέδις ρυορλεξί εωβρεσοίαδαπι {ε αἱ 
Ῥεπίγες εί γε(ηεβοσγεπι ὑπ το. Ἰμ εδ επίπι γεφιηῖε πιεα, ἴπι εδ Τζι πιει» 

ΡγΟπΟ( ΕΠΙ, ή ΤεΓηα» ὑπ δεπιρίέεγηήπ. Τορίο ΟΡ ,, δεῖ 5οσχθίῖογεδ΄": 
οί 1ο]. φζάεπι ῥαρμίκαυιε εζαπι ἵπ αφ, 1]ο αιίεπι Ιο]ιαπποπι ὃν αργα. 

ΠΠ. 1. ο 15 ο. ΝΟΡΕΚΙΝΜΡΑΝΙ αἱ οπιπΥ{ᾶ (01, ανηχόθη δε ο {) ... ΤΙ 1 ο. 
Βῦδ [κκ 127. αἱ βΥτεα ϱ{δοἩ υπο του πν. (δγχεα οίδεὶ α ϱρ. δαποίο) 
ἑιστ. Σο. 

«τεσσερακ. 18 ο. ΝΕ" ΟΠΡΑ... ς Ἰωῃ τεσσαρακ. ο. Ε" Εκμδῦνη εἰα, Ἰέεπι 

ϱ 890 οσο, Ρτῖογο α | κ. τεσσ. (180. οπι) νυχτ. ο. ΑΡ (1ἱ νΡ σορ αἱ 
τεσσ. ημ. κ. τεσσ. γυχτ.) ...ς ἴωῃ ΤΙ κ. νυ. τε. 6. ΒΟΕΚΙΓΜΡΒΌΥΓΑ είς... 

1. α] 1 [το Αγτοὰ οπη:: τί Το οἱ Μο 

«προσ. ο πει. ειπ. αυτω ᾳ, ΝΕ 1. 19. 98. 124. 151. 209. α] Η- Ἱς 1 νρ εορ 
ΒΥΣΣΕἨ αγπι Ἄθίμ ΟἨππο.,,ς προσ. αυτω ο πει. ειπ. 6. ΟΕΚΙΜΡΒΌΥΓΑ 

π] Ρο { 1: 8α]ι ΒΥ1Ρ α]... υ αἱ α Ὁ ο ϱ2’ Ἡ ΑΥτόὰ προσ. (ϱ προσήλθε», 

Ἰοπι 1944) αυτω ο πει. (0 αἀά και, Ἰέθτα Ι{4ᾷ) ειπ. αυτω (1ω1) | νὺ 
ΣΙπΠΟΝΥ ἵνα 

«Ν0 ο ὃ αποχρ. | ο σπα Αγτει βαχ) αποκο. δε ο µήσουσ | ο (493) ο, 
ΝΒΟΡΕΙΕΡΌΥΖΑ αἱ 3 {οτε (υχχεᾶ οί Α οίο) ... ς οπι 6, ΚΜΒΙΓ αἱ Ίοηρο ΡΙ 
(ικκοαᾶ Ρ]) | 6 αλλα | επι ο. ΝΒΕΚΙΜΡΒΌΝΓΑ αἱ Ρ]οΥ (υαχεᾶ οί α οἱο)... 
ν΄ Ίνη ΤΙ εν ο, ΟΡ αἱ] 5 (υκαπαῖα οἱ ρρπια); 1 νρ πίτος Ίου {η | εκπου. 
ὁ, στοµ.: Ὁ Ὦ 1-7" (Ες οπι αλλ πρ Φεου) ΑΥΤΗΥ Ρρ]αί αἲα οπι 
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3 / ΔΝ / ως / ο, ελὶ ιά 

ἐκπορευομένῳ διὰ στύµατοσ Φεοῦ. Ὁ τότε παραλαμβάνει αὐτὺν ὁ 
’ . Ν ς / / νο πρ 2 λ ολ Δ ’ 

διάῤολοσ εἰσ την ἁγίαν πολιν, και ἔστισεν αυτὸν ἐπι τὸ πτερύγιον 
- ε - Δ η ος μες σ -- - ’ Ν 

του ἱερου, ϐ καὶ λέγει αὐτῷ εἰ υἱὸσ εἰ τοῦ Θεοῦ, βάλε σεαυτὸὺν 
Δ σ -- ” - Δ - 

κάτω" γέγραπται γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοισ αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ. τς οι, τι 
Δ ΔΝ - - ιά / 

καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, µήποτε πρὀσκόψῃσ πρὸσ λίθον τὸν 
Γ ο ες ο Λ, ἆ 

πόδα σου. Ἱ ἔφη αὐτῷ ὁ ᾿ΙΠησοῦς" πάλιν γέγραπται' οὐκ ἐκπειρά- νει ὅ, ιό 
/ Ν ιά / ’ ο Αλ { ’ 

σεισ κύριον τὺν Θεόν σου. ὃ πάλι παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διά- 
. 3 3 ς Δ / Ν / 3 - ; Δ / 

βολοσ Σισ ὀροσ υψ]λὸν λίαν και δείκνυσι» αυτῷ πάσασ τὰσ βασι- 
- ΔΝ - ω } τ ” - 

λείασ του κύσµου καὶ τὴν δύξαν αὐτῶν, 9) καὶ εἶπεν αὐτῷ ταῦτά 
’ [ή Ν / / 2 » 

σοι πάντα δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃσ µοι. 10 τότελέγει αὐτῷ 
ο) - ᾳ -. λος / / 
ο Ιησοῦς" ὑπαγε σατανᾷ γέγραπται γάρ᾽ κύριον τὸν Θεόν σου Ῥει ο, 15 

/ Δ ) -- / ᾖΑ 11.6 / 3 / 

προσκυγ/σεισ και αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεισ. 11 τυτὲ ἀφισι 
τελος ορ ο) Ὦ - τς ια 

αυτὸν ὁ διάβολοσ, καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι πρυσγλύον καὶ δι(κόνουν αὐτῷ. 

δ. Ὁ παραλαβων, βδεᾶ τεξ]πεί και δα | εστησεν (9’) ο, ΝΒονΣ 1. 98. 909. 

αἱ 8αἩ (νν Ρ]ΙεγΗῦ νε]άαρί, 19 νο αἄδιωπιγμεῦ εἰ δα)... ς Ἑϊ ιστησιν’ 

6. ΕΚΙΜΡΒΌΥΓΑ αἱ ρ]ογ. Ειδά6α 451ΗΡ; παραλαβὼν αὐτὸν εἰσ τὴν ἁγίαν 
πόλιν ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ κ. εἶπεν αὐτῷ": εἰ υἱὸσ 
εὗτ. Φε. βάλε σεαυ. ἐντεῦθεν κάτω πδᾷ πόδα σου. 

6. λεγει ο, ΝεἴΟ ΒΟΡΕΚΙΙΜΡΒΌΥΓΔ α19ΙΗΏ {6Υθ 5αἩ 60οΡ α (αἴί) Ἱς (άἱοίθ) α]... 

κοζ 15Τ. αἱ ΙΙ νρ ειπεν (Τμ) | 3 οπι του | ο” 841 οορ ΒΥΙΡ1ΩΡ αἱ εν- 
τευθεν κατω | Ὁ αιρουσω; (56ᾷ ἆ {οζζετιῦ) 

7. παλιν (4τὲν δα] οπι): ο. 8ᾳᾳ «οπ]ς ουκινῦᾶ εἰο... 6. απίεσᾶᾱ ΝξΕ 

98. αἱ Ίαὰ (α ο αγπι αηίε ο (ήσ., 3ΥΤΕΣ απο εφη) | ουκ εκπειρασεισ (18 

αἱ -σησ) ... Ὁ οὐ πειρασεισ (κκ ουκ εκπ. ΠΟΠ γα) 

δ. κ λαµβανη | να δικνυει, Ὁ εὖειξεν 

9. ειπεν ο. ΝΒορᾷ 18. ὃδ. 15τ. {έ νς....ς ΤΙ λεγει ο. ΕΚΗΜΡΒΌΥΓΑ εἰς | 

ταυ. σοι πα. ο. ΝΒΟΤΖ 1. 9ὺ. 909. αἱ | απα {ου Οχίεν (αἱ 5,540 πα. σ.ταυ.) 

Οµποά,,,ς Ἱπταυ. πα. σοι ο. ΟΡΕΚΙΜΡΒΌΥΓΑ αἱ ρ]ετ νΥρίετ (1 1πτὅ2ο 

πιεπεζπζέ Ίισαν: Ἠαεο οποία ἐἰδέ ἆαθο, φιιοπίαπαι απ] ἐγαᾶία διωιέ εἰς) | 

προσκυνησησ ο. ΔΒΡΚΜΕΡΡΒΌΥΓΑ οίο... ΟΗ1Δ αἱ πηιι --/ήσεισ 

10. υπαγε ο. ΔΒΟ”ΚΡΡΥΔ 1. αἱ ΡΙ ἐκ νε (μαν]”3) {4 β4Ἡ «ορ ΒΥΙΣΟΝ οἱ) 

Οτῦ,50 (ὕπαγε σατανᾶ, χωρὶσ τῆσ ὀπίσω µου προσθήκησ) Τρ Ρ11νν 13 
(οὐκ εἶπεν" ὕπαγε ὀπίσω µου" οὐ γὰρ ὑποστρέψαι οἶόσ τε, ἀλλά: ὕπαγε 
σατανᾶ) Ῥαΐτβ]εχ (αρ. Ἐοι. 4 24) αἱ Πτι 519 (ναᾶς, ὑπφιί, δαίαπα ; 

δογ{ρέιὐπι εδέ επιῖπι οἴς) Τοτί Ἠϊεντοῦ (ποπι, μέ ρε. Ρα, εαάεπι δαΐα- 

Ία8 εἰ Ῥείγι δεπέεπέία οοπζεπιαπέ”. «Γοίνο επῖπι οι: Ὑπάς ταίτο 

ης βαΐαπα ----ῖο Όενο αιάΠ: Υαάς βαΐαπα) αἱ ... αρ (5εᾷ αὐθ) 

Ίωπ [ο. μ.] Τί αἀά οπισω µου ο. ΟΡΕΙΜΌΥΣ αἱ 150 (οτο 19ΡΙ5Υ παν]” βγτοι 
οἱ (νε] οσα” γα] βἴποῦ) ΑΥΤ) Άγπι αθί Πςδ0ἳ 10 (μέχρι τοῦ εἰπεῖν αὐτῷ' 
προσκύνησόν μοι, καὶ αὐτῷ ἀποχρίνασθαι τὸν χΓ' ὕπαγε ὀπίσω µου 
σατανᾶ ' κύριον είς) ΑΠ 315:335:008. 41 Λιις Απιῦ αἱ 1:96 16, 25 | κυρ αἱ 
προσκυνησησ, Ἱίεπι 1, αἱ λατρευσησ 
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Μο1, 14 5 12 "3 Ἰπούσασ δὲ ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη, ἀνεχώρι ἵ  ἷμς “κούσασ δὲ ὅτι Ιωάννης παρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰσ 

τὴν ΙΓαλιλαίαν. 19 ''"Ἱ καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὰ ἐλθὼν κα- 

τῴκησεν εἰσ Καφαρναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοισ Ζαβου- 

λὼν καὶ Νεφθαλεί, 14 ὕα πληρωθῃ τὺ ῥηδὲν διὰ ᾿Ησαΐου τοῦ 
Ἔθνιας προφήτου λέγοντοσ" 15 γη Ζαβουλὼν καὶ γῇ Νεφθαλείµ, ὑὁδὺν 

Φαλάσσησ πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, 1᾽αλιλαία τῶν ἐθνων, 16 ὁ λαὺσ 

ὁ καθήμενοσ ἐν σκότει φῶσ εἶδεν μέγα, καὶ τοῖς καθηµένοισ ἐν 

χώρα καὶ σκιᾷ Θανάτου φῶσ ἀνέτειλεν αὐτοῖς. Τ ἳ' 4πὺ τότε 

«5 ἤρξατο ὁ ᾿ησοῦσ κηρύσσειν καὶ λέγειν μετανοεῖτε ᾖγγικεν γὰρ 

ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 
18-99 

Μολ]ωο. 195 Περπατῶν δὲ παρὰ τὴν Φάλασσαν τῆς ΠΓαλιλαίασ εἶδεν 
Το 5, 1---ἴ1 

σα, οσα δύο ἀδελφούσ, Σίμωνα τὸν λεγύμενον Π[έτρον καὶ "4νδρέων τὸν 

12, ακ. δε ο. ΠΟ" Ρἆ αἱ Ἐ απι {ου «ορ αοαίμ ΟχίεὈ Εβδ οἰᾷοι Ααρ...ς 
(1η) αἀά (4059) 9.,ήσους ο. ο” ΕΚΙΝΜΡΡΌΥΓΔ αἱ ρ]εν ΠΡΙ) ΑγτοπΣ 4] 
ΠΠ σαπά { Β ιὠανησ 

19. καταλιπω» Ε, ΝΒΟΚΡΟΠ οἵο... ΏΕΙΙΜΖΑ οίο χαταλειπων (ὰ ὃ γε[πφμεῃς, 

ἴέθιη Ἠίοαν; 1ΡΙ5 νρ γεζοία) | ναζαρα ο. ΝθΗ”α 990. ]ς ΟΥ 3, 19: 6ΡΑ -ρα 
(μη)... ς -ρετ ο. Β318 αἱ ΡΙ Ογ51ο,., Τί -ρεΘ ο. Ν ΡΕΚΜΟΥ αἱ ρῃι 
ΠΡ] γρ σορ Οχίο Ειδάσπι { Ὁ κατοικησεν | Δ οπ εἰσ | χαφαρναουμ 
(αμ) ο, ΕΣ 98. Τέ νρ 8ακ ΙΙ «ορ Ον Πρίρῃ Νοπῃ, Αεσοάιπί ρα8- 

αἴπι (1ὲ Τιο Τ, 1. 1ο 4, 46. 6, 59) ο, Μι 11, 941, Τις 4, 99. ΤΙ κ (4, 91 
χαφερν.) Τι 10, 15 π, ἵπ Το τ οί τὸ, ἵπ Μο εοα1ιο 5ο]ο Δ, ἵη Το ας Ἱίαπῃ 

βαἩ ο; Ἱέεπα ΟΥν (658 115. αᾶ Το 6, 11) είο... ς χαπερναουµ ο. ΟΕΚΙΝ 

ΡΡΕΝΥΓΔ (5οᾷ ὃὶ σαδαγπαι) α191ΠΠ Εετο Ἐπς οἱἰο | κ” παρα θαλασσαν 
(σίαν "εουςὸ οξῦ), Ὁ ΟΥΥ65 Ηδ παρα θαλασσιον (-ττιον 01) | τ, αἲ νεφθα- 
λημι, Ὁν αἱ --λιμ 

14. Ὦ του λεγοντοσ 

15. Ὁ αἱ ὃ απι οπι γή 8ος | Ὁ γεφθαλει, 1, αἱ -λημ, ΜΥ αἱ -λιμ | οὐον 
(ἴαπι ἆ σἳ. 1): ΠΡ! νρ υἷα | ῬἨτ, ΠΕΡΙ (που Ἱς αἲ) απ {0Υ (ποη (14 α1) 

γαλιλαιασ 

16. εν: Ὦ εν τη | σκοτει ο. ΝΟΕΚΙΜΡΒΌΥΓΑ αἱ19πΙΠ πνῖᾶ Η{ρρ {ταβπι 151 

Ον 9, 113 (4051 σκοτω) Ειιβάθπι 496 ΟΥτες Η9.,, Τπ ΤΙ σκοτια (-τεια ϱ) ο. 
κυρ ΟΥ 058 1 φωσ Π.Ι. ο, ΝἩο 1. 19. 58. 124. 909. ΠΕΡΙ απι {ου Ονή)31 
Ες ετη”δὸ ΟἨΥΠιο ῦ Ογτέδ ΗΝ... ς απίο µεγα (ϱ7--γαγ) ο. ΡΕΚΗΜΡΒΌΥΓΑ 

αἱ ρ]ον Ι νς Ηιρριασπι ΟτΡΙ5 {ειδεν ο, ΝὈΡΕΜΌΔ αἱ ΡΙ, ν οκιρν αἱ 

πα (δεν... Ὁ αἲ εδ ειδον, Ἡ νδετω (κα τὐετε) | ο Τέαα οπι και | Ὦ 
ος χαθημενους ΠΕΡΑ φιἱ εεἀεζαπθ), Ἐαβ επι τοις χατοικουσιν | χωρα και 

(ρ"ά οἵι, αἱ Τκκεῖ) σκια: Ὦ ϱ]” Ἡ πι γεφίοπε (-πεπι) τπύγας .., 6 ]κ 

βγτοι ὅτι ηπιγα 

1. Ὁ απο τοτε γαρ, Εαβᾶσπι α. το. γουν | 9 οπι ὁ | µετανοειτε: 8γτοι 
Επφάεπι εοά οπι. Ποπι ΑΥΤΟΙ οπι γαρ, Εαδ4ΕΤὰ οτι εγγ. 

18. περιπ. (απιηζαπβ) ο. ΝΗΟΕΚΙΙΜΡΒΌΥΓΔΠ α]911Ἠ υΙά (1:νρ οἱο... ο ΠΡίςὲ 

Επδάειῃ παραγων (ομπε γαπδίγεί):: οἳ Με | δε (8 7) ο. ΝΒΟΡΚΝΡΡΌΥΓ 



ΚΑΤΑ ΜΑΟΘΛΙΟΝ 4, 24. 15 

ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντασ αμφίβληστρον εἰσ τὴν δάλασσαν' ἦσαν 
21.3 Ν { - Ν / 3 πω ο ον .) , Δ ΄ 

γὰρ ἀλεεῖσ. 19 και λέγει αυτοῖσ᾽ δευτε Οπίσω µου, και ποιῄσω 
-- { - .) ” . 7 2 

ὑμᾶσ ἀλεεῖσ ἀνθρώπων. 34) οὗ δὲ εὐθέωσ ἀφέντεσ τὰ δίκτυα ἠκο- 
/, - 99, ει ο σ ο / 

λούθησαν αυτῳ. 91 'ὸ Καὶ προβὰσ ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλουσ δύο 
” ΄ σχγ) Ν ” ν ’ Δ [ή ον 

αδελφούς, Ιάκωβον τὸν του Ζεβεδαίου καὶ Ιωάννῃν τὸν ἀδελφὺν 
-- - Ν 7 ’ -” - 

αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸσ αὐτῶν καταρτί- 
-. Ν ) 2 1 Ἔν ασ 3 / 9) ς Ν 2 / 

ζουτασ τὰ δίκτυα αὐτῶν καὶ ἐκάλεσεν αὐτούσ. 32 οἱ δὲ εὐθέωσ 
” Ν Ν -- τ] πά ο 

ἀφέντεσ τὸ πλοῖον καὶ τὺν πατέρα αὐτῶν ηκολούθησαν αὐτῷ. 
Ν -- σ ” ’ / -- 

25 3 Καὶ περιῆγεν ἐν ὅλῃ τῇ ΓΓαλιλαίᾳ, διδάσκων ἐν ταῖς 
ο. τι -- Ν / Ν -- Δ 

συναγωγαῖσ αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῇσ βασιλείασ καὶ 
- ; υπ , ο. - 3 

Φεραπεύων πασαν νόσον καὶ πᾶσαν µαλακίαν ἐν τῷ λαφῷ. 24 καὶ 
3 Αα ς { 2 Δ ρε που 3 ολ. ν Δ ἐν) ’ . Ν / 

απγλθεν ἡᾗ ἀκοὴ αὐτου εἰσ ὅλιῳῃ, τὴν «Συρίαν᾿ καὶ προσήνεγκαν 
σα. Δ ” ” /’ ’ Ν 

αὐτῷ πάντασ τυὺσ κακῶσ ἔχοντασ ποικίλαισ γόσοισ καὶ βασάνοισ 
ος ο. Ν σα λ 

συνεχοµένουσ καὶ δαιμονιζομένουσ καὶ σεληνιαζοµένουσ καὶ παρα- 

(περ. γαρ)Π αἱ10ῦ ἔοτο Ὦ {11 ϱ1” κ 1 α απ {ου {ι αγ] {οἱ «ορ βγτα 

ααἲ]ι Ειιβά επι 498 οἱίο.... ς αἆ ο ,ησουσ ο. Ε('οπη Φε), (και περ. ο τησ.) 

δα] ῥπι α ο Ἡ 1η νᾳθᾶ ομἩ αὖΠΑ (ὄγγο (οπιζη. ποβίεγ) | παρα (Κ περα): 
α]ρᾶπο περυ | ειδ. ο. ΝΕΡΕΝΜΌΓΑΠ” αἱ ΡΙ: οκιρνπ” αἱ δεν | λεγομ.: Ὦ αἱ 
ΟἨΥ5εΤΏ επικαλουµ., κὉ α] πια Ἐπδάθια καλουµ. | αλεεισ ο. νο... ς 

Τμ ΤΙ αλιεισ οµη ΝΡΗΖΡΕΚΙΜΒΌΥΓΔΗΠ αἱ οπιπνΊᾶ, Τίοιη ν. 19 (1, αληεισ) 
19. αυτοισ (, {1-1 νρ): οἳ (πν11ς” εἰδ) α ο Ἡ πα βγτοα οί 308 αθί] Ογτ 

ἐ5149 αάά οιήσουσ, Τη [ο 1η.] | υμασ: ΝδΏ αἱ α Ὁ ο ΕΠ: Ἱς (ιἱ είς) 1 
(πο Ιέεπι Ἡ πι) νο ΑΥΙΣΕἨ ΓΡ ο αδίἩ ΟΥΥΕΣ149 αάά γενεσθαι:: οξΜο 

90. ευθεωσ: α115 {ογο Πατ!” Ον ὔ, τ (πο Τέεπι 685: 680) α] οἵη | ὄικτυα: κι 

α] α Ὁ ο ϱ1’ Ἡ πι (πο { 1: Ἱς 1 νρ) ΑΥτει ϱ{δέΒ 60ορ αθί]ῃ αἀά αυτων 

91. εκειθεν: ΑΔ αἆᾶ ολιγο» | ειδεν οπη ΕΡΕΜΤΏΓΔΠΣ 41 ΡΙ ... Νοκινπ" αἱ 
δεν | αυτου (Ν" είς): ΝὈ εαυτου 

99. ευθεωσ (Κ ροδί αφ. Ροπ): α1Ρ]1510 4 Ὦ ο1:5- Ἡ κ οιη | το π]. (αἱ. ἴνετ 

ει]. 355 Ἠ βάση 458: κ” αάά αυτων): 126. Ὦ ο 1. ϱ1:3: Ἡ 1 νρ αγτεὰ τα 
δικτυα (Ὁ ο ϱ1” αἀά αυτων) | 1993 Αγτοα 1Η κ. τ. πατ. αυτ. 

28. εν (Ίμῃ οπι εκ ΘΥΤΟΥΘ ἆ9 Β) ολη (Α” οπι) τ. γαλ. εππι Ν"Βο 157. ορ 

Άντοα οἰπίτ αθίἩ ... ς ΤΙ ολην την γαλιλαιαν οπι ΝΌΡΕΚΜΒΤΝΤΑΠ αἱ 

ΟΠΙΠΊΕΥ6 1{ νρ (οἴγουηπέδαί ἑοίαπι ϱαἰϊαεαπι) Εαβᾶσπι α] | περιηγ. εί γαλιλ. 
αΏξατπο ο τησ. οππῃ Β 157. 20ΕΥ ἰς βγτεα.., ΝΟ ΤΡ α119 (ογα ΠΡΙΕΥ νρ «ορ 

αγγαίΓ Αγ αθί Ἐδάθιη Ῥοβδί περιηγ. αἀα (ΤΠ), ς ροβί γαλ. οππη ο5ΕΚ 

ΜΒΌΝΓΔΑΠ αἱ Ρ]ετ | διδασκων: κ” αᾶὰ αυτουσ | δ οπῃ πα. νοσ. και (επι 
Βρα{ῖο ρο5δί µαλακ.) 

24. απηλθ. εππι ΕΡΕΚΜΡΒΌΥΓΔΑΠ αἱ Ίοησ6 Ρ! 1{ νο (αὐύί) Επδάεπι 459 ϱίς... 

κο 1. 99. α] πηὰ 60ρ ΑΥΥΡ 118 ΟΥ3158 εξφλθεν :: εξ Μο 1.28 Τιο 4, 14 | 
ΡΕΥ αυτου (Α ΟΠ1) η ακο. | ολην:  πασαν | συριαν: Ὁ συνοριαν | Ἑ 
οπι και βασα. | και δαιµ. ΟΠΠ ΝΟΡΕΚΒΌΥΓΗ αἱ ρ]εν 1 νο βγτεν οἱ αἲν 
αἱ: Ίο Ίμη ΤΙ δαιµ. ΟΠΠΙ8ΡΟ και οππῃ Ἠο0” 19. 996. οοΡ Ἐπδάεπι,,, Μὰ 
8119 ζεχο οἵη (α] α]ῖᾳ οπι κ. σελ. να] κ. δαι. κ. σελ.) 

Μο 1, 99 
11ο 4, 44 

Μο1.325 



λίς ἃ, Τα 

ιο ὃς, 11 

11ο 6, 1Τ 

Ώ---6 

ιο 6, 20 55 

16 4, 90. ΚΑΤΑ ΜΛΘΘΛΙΟΝ 

Ν Δ - 

λυτικούσ, καὶ ἐδεράπευσεν αὐτούσο. 20 καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ 
2” Ν 2 ” Ν ’ κ. / 

ὄχλοι πολλοὶ ἀπὸ τσ ΙΓαλιλαίασ καὶ «Πεκαπύλεωσ καὶ Ἱεροσολύ- 
ο .] ’ Δ ’ - ’ 

µῶν καὶ Ιουδαίασ καὶ πέραν του Πορδάνου. 

γ,. 
1 24. 10 2 . Ν , ῥ .) ”, ” α Ν 

Ἰδὼν δὲ τοὺσ ὄχλουσ ἀνέρη εἰσ τὸ ὄροσ" καὶ καθίσαν- 
- - ᾧ - Ν - ϱ 065. ΔΝ 

τοσ αὐτοῦ προσήλθαν αὐτῷ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ. 2 καὶ ἀνοίξασ 
η -- ) Ν , ον "ς Ν 

τὸ στόμα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αυτοὺσ λέγων Ὁ µακάριοι οἱ πτωχοὶ 
- ο. τς ο ο ΣΣ ᾖ ας 2 ος 96. 10 

τῳ πγὲευμαᾶτι, οτι «αυτω» εστι} Ἰ βασιλεία τω} ουρανω). 4 ματ 

η Ξ 5 - υτοὶ κλη κ λ ο... Ε 21.6 
χαριοι οι πραεισ, οτι αυτοι ΑΛΑ{ρορομ]σουσιν ΤΗ} 717. 9) μα- 

28.5 ’ « - ο ,) Ν / Ὁ ΄ 

χάριοι οἱ πενΨουντεσ, οτι αὐτοι παρακλη ήσονται. ϐ μακαριοι 
{ .. Ν Ν ρω Ν ον / [τά .] Ν 6 νά 

οἱ πεινῶντὲσ καὶ διψῶντεσ την δικαιοσυν/ν, ὅτι αὐτοί χορτασύ- 
Π 5, 10 / δώ. / ο 3 Ἂν / 

σονται. µακάριοι οἱ ἑλεήμονεσ, ὅτι αὐτοι ελειθήσονται. 
ων ’ ε . - , σ .) . Δ Ν / 

Ὁ µακαριοι οἱ καθαροι τῃ καρδία, ὅτι αὐτοι τὸν Φεὺν ὄψονται. 

ϱ) µακάοιοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι υἱοὶ Όεου κληθήσονται. 10 µακά- 

94. κ. εθερ. αυτουσ (]ς πες οπι):Ρρα 8 ορ] Ἡ (που {1.1 ᾳ9νϱβ) ἠ. παν- 

τασ εθερ., 8γτοα εἴ πα Αἴπφι]οΒ εογΊπι πιαππι δἹίαπι Ῥοβιέ εξ ΟΠΙΠΕΒ 8α- 

παυτέ 

Υ. 1. προσήλθαν επι κ” ΗΕ... ς Ὥπ -λθον επ ΝΡΗΖΟΡΕΚΝΒΌΥΓΑΠ αἱ 
οπιπσΊά | αυτω (εξ. 1{ νᾳ, Ίίοπι ΟΥ1)331 οἱ 5351456 βάθη 43)... Τμ ΟΠΗ 

ουσ Ὦ Οτὔ 156 
9. Ὁ εδιδαξεν (ἆ ἀοοιέ: εοπίτα Ι6 νο ἄοσοεδαί) 

ὃ. τω: ϱῦ οπι (Ρ6 αἆά) 

4. ὕ. µία. οι πραεισ εἰς αηίθ μα. οι πενό. ου ϱ 95, ας β1 ρϱ” η κ]νς 
[ θγτόα Ο1οπιδῖῦ5 (Ροβδέ µακ. οι πρα. οἴο αχρ]οαίῖοπα πΏοτίογο ΙΠ{6Υ- 

Ροβῖία Ροτρ]ῖί αἆ µακ. οι πενὸ.. είο. Τιπη ἐταπδῖῖ αἆ µα. ου ελεηµ., 181. 

απίο οπ1πηῦῖό ν, 6 σπα ν. ὃ οοπίαπςέππη οχρ]ϊσαϊ) ΟΥ 5,40 (ἐν οἷσ, Ἱ. ο. 

τοῖσ κα. µατθ. μακαρισμοῖσ, μετὰ τὸ µαχ. οἱ πτωχ. οἰε ἑξῆσ γέγρα- 
πται τὸ µαμ. οἱ πραεῖσ οἵς: αἆ πες οχϊσεπά πι ο5ί ὅτδο αὈῖ {οχίις 
ν. 5 εᾳᾳ1ρετο οχβοχ]ρίας αδί πιπἰβίο ογά1πς) Απππ οἱ Ἐαδέδη (ν]άσίαν 
ία, 56 1ρ8ῖ παπιατῖ αἱ Ίππο ρε παπί 1ῃπ οἀἆξτ Ρρ]αεν παπία {1 Ἱπνοπῖαπ- 

(απ) Νγββ 15 (ὅτι πρὸσ τοῖτο μάλιστα τὸ πάθοσ ὁ λόγοσ βλέπει, 
ὁλλόν ἐστιν ἐκ τοῦ μετὰ τὴν ταπειγοφροσύνην νομοθετῆσαι ἡμῖν τὴν 

πραότητα᾿ ἔοιχκε γὰρ ἔχεσθαι τοῦ ἑτέρου τὸ ἕτερον) Ώα5 1141 ν]ὰ (ροβί- 
απαπι ον πτω. τ. πν. αἁλιθαϊ{ αἆ οχρ]]σαάοπαπα Ρ5. 95, ΤΙΙΘΙΒ οχ µα- 

χαρισμοισ αΏετί οι πραεισ) Η1μαί 931. 633 Η]οιπηί 1... ς µακ. ου πενῦ. 

(80 πάά νυν) εἴο απίθ µα. οι πρα. ΟΝΠ1 ΔΒΟΕΚΜΒΌΥΓΑΠ αἱ ΟΠΠ Γετο Ὦ Ε 

ᾳ ΥΥΣΕΣ 6{Ρ 6ο αγπι ααί Ογπηί Τοχιρα επί 11 (1ο) ΟΡ (ἨΠ11Ρ5 115 ν]άε- 
πιγ, 5ο {αΠίΠΠΑ ν. ὃ. ν. ὃ. ν. 44. ορπϊαποξῖπι οκδοτΙϱ1{) 

Τ, αὐτοι: κ ΟΠ 
9, κ οπΙ ον | οτι οΝΠΙ ΝΟΡ 19. 124.4 Ό ο 1 ϱΙ Σ΄ Ἡ1 α νρ (ας, {ου 41) ϐὖγ 

56 ΠΠ ..ν ς (4099) Τ1 α4ὰ αὖτον, Ἰωῃ [αυ.] οππι ΒΕΚΜΒΤΌΥΓΑΠ αἱ Ρρ]ον Ε 

Κ απι ραΐ ΑΥΤΟΙ 6ίΡ 60ρ αΤΠΙ Ἀαί Οτ]πί 4,68 Ορ (Ο1επηὔΏ1 ν]ὰς ρο5{) 



ΚΑΤΑ ΜΛΘΟΛΙΟΝ 5, 16. ππ 

« ; - σ ; σ εκ ο, « ; 
ριοι οἱ δεδιωγµεγοι ένεκεν δικαιοσυύνησ, Οτι αυτων εστιν η βασιλεία 

- » - 80.5 , ο) ο) ᾳ ὸ ολ ο ο Ν 
των ουρανώ). 1 µακαρφριοι ἑεστὲ οτα}γ ονειδίσωσιν Όμασ χαι 

διώξωσιν καὶ εἴπωσιν πᾶν πονηρὺν καθ ὑμῶν ψευδύµενοι ένεκεν 

ἐμοῦ. 13 χαῴετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὺσ ὑμών πολὺσ ἐν 

τοῖσ οὐρανοῖσ᾽ οὕτωσ γὰρ ἐδίωξαν τοὺσ προφήῄτασ τοὺσ πρὸ ὑμῶν. 
19 3" Ὑμεῖς ἐστὲ τὸ ἅλασ τῆσ γῇσ᾽ ἐὰν δὲ τὺ ἆλασ µωρανθῇ, 

ἐν τίι ἁλισθήσεται: εἰσ οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βλ δὲν ἔξω κατα- 
πατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. 14 ''" Ὑμσ εἐστὲ τὸ φῶσ τοῦ 

Π 2 / / -- ο. 2/ ον. ρε 
χύσμου. οὐ δύναται πύλισ κρυβῆναι ἐπάνω ὄρουσ χειµέηῃ 19 οὐδὲ 

ῃ / λ / 2 Ἂ ΟΙΑ λ /ς » ο μν Δ 
καίουσι» λύχνον και τιδέασιν αυτον υπο τον µοδιον, αλλ ἔπι τρ’ 

λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσιν τοῖς ἐν τῇ οικία. 10 οὕτωσ λαμψάτω 

τὸ φῶσ ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπωσ ἴδωσιν ὑμῶν τὰ 

καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσιν τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν εν τοῖσ οὐρανοῖσ. 

10. ενεκεη: Ἡ --κα | 6 τησ δικαι. | εστιν: Ὦ εστε, ἃ εἰ. Ο1οπη 5] µαλ., φη- 

σίν, οἱ δεδ. ἕνεκεν δω. ὅτι αὐτοὶ υἱ. θε. κληθήσ. (16) ἡ ὧσ τινεσ τῶν 

µετατιθέντων τὰ εὔαγγ. µαγ., φησίν, οἱ δεδ. ὑπὸ τῆσ δικαιοσύνησ, 
ὅτι αὐτοὶ ἔσονται τέλειοι’ καὶ µακ, οἱ δεδιωγµ. ἕνεκα ἐμοῦ, ὅτι ἔξουσι 
τόπον ὅπου οὗ διωχίήσονται. Ππιπβοπειη νν. ὃ δα Ἠαῦθοπέ Αοὶ. 

Ῥαπ]. οἱ ΤΠες]. ὔ. Ρ. 49. 

11. οπειδισωσ. υμ. κ. διωξωσ. (88 -ξουσι): Ὁ 985. διωξουσι υμ. και 

ονειδισουσιν (95 --ωσινυῖ). Ἑοᾶσπι ογάῖπο 1 κ γτζα (8γνεα οίμῦ αάά 
ΠΠ] Πιοπιύπιι) «ορ ααίἩ | πονηρον ο. ΝΕΟ Ὦ ο { 11. ϱ1- 5. Ἡ Ἱ 1 πι νο 6οΡ 

5ΥΤΗΣ αα{Ἡ ΟΥ 5 996 Τ,οἳ ή ΗΠ] αἲ....ς ΤΙ αἀᾶ (ᾳ ΟΡ ΡΤαοπη) ρήμα ο. ΟΕΚΝ 

ΒΌΥΓΔΙΠ αἱ 01η νίά ῃ αγταί αἱ ΟΥὔ,5τἳ 0ος: 1.5 5,3. ΟΡ | καθ υμων 
π. 1. (αεί. Ον Ο0οπς{ 5,53 οίς) ... Τί απία παν ο. Ὦ Ἡ Ἱς πι Βοτ βγτόα οί 

(οχο» «οᾷ) Ο0οπ8{ 3 δ)1- Ῥουί ΤμοΙ{ | ψευδοµ. ο. ΝΒΟΕΚΜΡΒΌΥΓΔΠ αἱοπΠἩ ιά 
ΓΗ]. αἲ.1 ᾳ νρ βγτεα οἰπίτ 6ορ αγπη πο] Οοπηβίθῖ5 ΟΥτ ΟΝΥ (δύο τέθεικε 

διορισμούσ, ὅταν καὶ ὃν αὐτὸν καὶ ψευδῆ ᾗ τα λεγόμενα) αἱ Απος 
ΟΡ αΙ... αὖθ Τί οπιο. ϱ Ὦ ο σ1- Ἡ ]ςπι Βου ΟΥ5.315 Τιοῖί ΗΙΙΤΕΤ α] (:: η] 

φἳπιῖ]ο Τμο; νἱάσῦαξαν πιππογο νἵπη φοηοπαο ὃ Ῥγποίογοα νἷᾷο αά εν. 

επου) | ενεχ. εµου: Ὦ 4Τ. α (απίεα Ἠ]α8) Ὦ ο σ]- Ἱς ΣΥΕΣ. δικαιοσυγησ... 

Που Τιοἳῇ οπι 

12. τοισ οὐραγοισ (εί. ΟΥ Ον 0οπ5{): ϱ 2608. Ίμαι ἨΠ{εΙ α] πια τω -νω | 
τουσ (ας οπι) προ Όμων: Ὁ πάᾶ υπαρχοντασ (ὔ--ντων) ἆ φιῖ απίε 008 

ογηοέ (ΕΙπαϊ Πίου Τιαθίσ1) ..ν τσ Ὦ ο ]ς γνΥέα αἆᾶ οἱ πατερεσ (ἷς Γγαένεβ) 

αυτων (Εγτοι φοδίγζ), Ιἴοπη ο] ποζζίο ϱαπιάσγο σιηπι θεπεζίαει τί ---- ραΐνε5 

εογΊπι οχ Τιο 6, 26 

19. ἃ αλα ΡΙ8, Ὦ ϱι Ίοσο | πωρανθη: 15 µαραθη, ΠΕΡ] νε ευαπιενῖ (1111 
οὰᾱ οἳ ϱΡ Γαπήπ νο] ὑιγαίμαένωα Γογ{ϐ) Γν αλισθησονται | ετι: Ὁ ἴμπα 

η ΑΥΥο οἱ α] ΟΥΡ αἱ οπι | ῥληθεν εξω κατ. ο. ΝΒΟ 1. 98. 8ΥΥ Ρ 6οᾷ 
ΟΥ 1 Τά ννες ΤΙ ῥληθηναι εξ. και χατ. 9. ΡΕΚΜΒΟΥΓΔΠ 8] ΡΙ6Υ (1ἱ νο οίς) 

14. υµεισ: δ αἆᾶ δε 

15. Ὦ αλλα | δ οπι την οἱ τοισ 

ΤΙΡΟΗΕΝΡΟΚΕ, Ν. Τ. ος. 8. 9 



Ί,ο 16, 11 

Ἐςσ 50. 19 

Ἱ ο. ΚΑΤΑ ΜΛΘΘΛΙΟΝ 

’ μά ο / υἳ Ν 

τὸ ΜΗ νοµίσητε ὅτι ἠλθον καταλῦσαι τὸν γόμον } τοὺς προ- 
ο ΜΑ, - 1} ΑΝ - θὰ 5 ον ας 

φήτασ᾽ οὐκ ᾖλθον καταλυσαι ἀλλὰ πληρώσαι. 15 ὍἹ αμήν γὰρ 
ον ΄ 3ν « Ν μμ το ' Ν 

λέγω ὑμῖν, ἕωσ ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γή, τῶτα ἓν ἢ µία 
Β π . - Ἂ 

κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ γόμου, ἕωσ ἂν πάντα γένηται. 
ρε ς π - - , - / 

19 35:10 ὃσ ἐὰν οὖν λύσῃ µίαν τῶν ἐντολῶ» τούτων τῶν ελαχίστων 
[ο 2 3 / / ” 

καὶ διδάξῃ οὕτωσ τοὺσ ἀνθρώπουσ, ἐλάχιστοσ κληθήσεται ἐν τῇ 
, ο νε -Ν ; Δ ’ σα / 

βασιλεία τῶν οὐρανῶν' ὃσ δ ἂν ποιῄσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος µέγασ 
5 ’ 3 ν΄ ϱ / ο. 2 -” 2) λ / Δ ς 4 

κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 20 λέγω γὰρ υμῖν ὅτι 
; « ” « ; ρα ” Λ 

ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη πλεῖον τῶν γραμµατέων και 
ο. 3 Δ ιά -” 

«αρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰσ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 6 ᾽ μα ή / 
2 / η 2 / Έτ] νε ο Π . Ἀ ». 

21 ᾿Ηκούσατε ὅτι ἐορέθη τοῖς ἀρχαίοισ᾽ οὐ φονεύσεισ᾽ ὃσ ὃ ἄν φο- 
ψ Σο ” σος / ὸ ο δὲ λέ ς - α - ς ὁ ε. 

νεύσῃ, ἔνοχοσ ἔσται τῇ χρίσει. 33 ἐγὼ δὲλέγω ὑμῖν ὅτι πᾶσ ο ὀργι 
-. 1 - 2 -” Ἡ -- . Ώ » Ἂ 2! -- 
ζόμενοσ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἔνοχοσ ἔσται τῇ χρίσει’ ὃσ ὃ ἂν εἰπῃ τῳ 

1Τ. ουκ ηλθον οίο (εί. Ο16πα Ἀοση ὃν 51 Ῥ{ο] Λου 55,5): Μοῖον. {ενας Ῥ]α] 

πιαγοῦὸ (τοῦτο οἱ ἰουδαϊσταὶ ἔγραψαν., τό" οὖν Πλθον καταλῦσαι τὸν 

νόμον ἀλλὰ πληρῶσαι' οὐχ οὕτωσ δὲ εὖπεν ὁ χε, λέγει γάρ᾽ οὐκ ἠλθον 
πληρῶσαι τ. γόμ. ἀλλὰ κπαταλῖσαι) αὲ [514 Ἡ 511 5ὶο οονταρ]έ: τί δοκεῖτε 
ὅτι ᾖλθον πληρῶσαι τὸν νόμο» ἡ τοὺσ πφοφήτασ; οὐκ ἠλθον πλη- 
ρῶσαι ἀλλὰ καταλῦσαι. 

18. γαρ (πΜα νρ απιει φμΐρρο): αἲὃ εππα ϱαἩ αἱ οἵπ | απο τ. γοµου 

(Ο1οπιλοπα ὃν 51 013) 511): 19. 194. αἱ αὖπι ΦΥΤΗΥ Ππη{ 315 α4ἆ και των προ- 
φήτων ... Ψα]οπίί αρ 1 Ἡ Εἳ οί ]8ἱ οπι | αν 5οο: Ἠ” οπι | Ὦ γενητ. παντ. 

19. εαν (Ώε 98. αν): ϱΆ οπι, 19Ρἱ νο Ρρ]Δί1ηὰ Πο οκρτῖπη (οοπῖτα ᾱ Ἡ 1,οἳί 

οἱ φιζσπ(ιε) | ουν (185! αἱ επύπι): 1, αἲ πα αἲπι ΟΥΡ Ἰμοῖ[ οσα | 91, αἱ 
λυσει | Α οπι των ΡΥ | ουτωσ (ΟΥΡ αἱ απίε διδαξ.): Ὦ οἵη | οσ ὃ αν πδᾳ 
ουρ. (μ8): κἨὈ αἱ α”' οπι | ουτοσ: 19. 151. αἲ 19 ἔεχο 195 ϱο ΟΥΡ αἱ 

ούτωσ (ΟΥΡ απίο δι.) να] (αἲ Ὁ ο Ἡ πι σο) ουτωσ ουτοσ | των ουρα- 

νωνθῖδ: μ αἱ του Όεου 
20. Λεγω σα ουρανων (118: 105 ταῦτα εἰρηκέναι [τὸν χ7] ἐν τοῖσ ἄπο- 

μνημογεύμασι γέγραπται᾽ ἐὰν μὴ περ. ὑμῶν ἡ δι. πλεῖον τῶν 0. κ. 
φαρ. οὗ μὴ εἰσέλθ. ε. τ. β. τ. οὐρ., ΟἰεπιθίΣ ΟΓ 3101 Οοπβ{” δδ Βαβ αἱ 
Ππίπι 15 ἨΠ αἲ): Ὁ οπι | 1, περισσευσει, Δ -σαι | υμ. η δι. (69’) ο. 

ΝΒΕΚΙΜΥΓΑΠ αἱ ρ]ιβ20 Τα8ὲ Ο1οπι 35 Οοπβί Βαρ” 650. 658. 664 4]... ς (1η 

49.) η δικ. υμ. ο. 8ῦ αἱ Ρ] ΟΙοπιδῖ ΟΥ αἱ | κ” αἱ ΟΥΥ” 359 Βαρίοτ ΟΠ1πο ὅ 

π)εον, 1, πληονα 

91. ερρεθη ο. ΝΗΜΡΌΔΠ αἱ] Ρ] ... μα ΤΙ ερρηΘθη ο. ἨΡΕΚ(ερριθη) ντ αἱ τη. 

γτᾷο ας, αἆ 5αα | 1, αἱ φογευσει ι 

99, τω αὐ., αυτ. ο. ΝΗΑ3 48. 198. νς (οχο ΤΩΠΙ) 5απ ΕΕ ποἲΏ 4.) 051 13.151 
Ῥαβ (1.6, αποί. 4θ Ὀαρί.” ϐ) Ῥ5-ΑΙ1 (ορ. 2.αἆ Οᾳείΐοτ. οὕτω γὰρ τῶν ἀντι- 
γράφων τὰ ἀκριῤῆ περιέχει τὸ γὰρ εἰκῇ ἐκπφοσθήκησ ἐτέθη) ΤαδίαΡ 119 
(ὃσ ὁ ἂν ὀργισόῃ, ἔνοχ. ἐστιν εἰσ τὸ πῖρ) Ῥίο]βοχ 59,6 (τὸ γὰρ οὐ 
φογεύσεισ εἰο τῷ μηθ᾽ ὀργισθῆναι οἵο περιείληπται) 56Λο! 31: 5517- 3ἱ 



ΚΑΤΑ ΜΛΘΘΛΙΟΝ 5, οτ. 19 

” - οἳ ” { / ” ” ιά ’ Ξ [| ο δν ο” 

ἄδελφῷ αυτου ῥαχά, ἔνοχοσ ἐσται τῷ συγεδρίῳ᾽ ὁσ ὃδ ἂν εἶπι 
2) ή 3 Ν ” ΄ δι 

μωρέ, ἔνοχοσ έσται εἰσ τὴν γέενγαν τοῦ πυρύσ. 25 ἐὰν οὖν προσ- 
/ κ πΗΝ τας ΡΟΡΑΝ / 2 κ - 4 ο 

φέρῃσ τὸ δῶρον σου ἐπι τὸ ὣυσιαστήριο» κακεῖ µν/σθ]σ ὅτι ὁ αἆδελ- 
/ 4 Ν » -/. - Ν το. / 2] 

φόσ σου ἔχει τι κατὰ σοὺ, 24 ἄφεσ εκεῖ τὺ δῶρόν σου ἔμπροσθεν 
-- Ω Η , Ν ασ -- ’ -- ] - 

του Φυσιαστηρίου και ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου, 
. Δ / / - [μα / -- - 

και τύτε ἐλθὼν πρύσφερε τὺ δῶρόν σου. 90 Ἱ ὁ ἰσθι εὐνοῶν τῷ 
2 ο ο [ᾗ σ 2 - πες ον. 
ἀντιδίκῳ σου ταχὺ έωσ ὅτου εἰ µετ αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ᾽. µηποτέ σε 

Αα . - - κ  ς Ν . 
παραδῳ ὁ ἀντίδικοσ τῷ κριτῃ καὶ ὁ κριτὶσ τῷ ὑπηρέτῃ, καὶ εἰσ 

Ν / ο του ν . ν ΄ 
φυλακὴν βλιθήσῃ. 20 ἁμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃσ ἐκεῖθεν έωσ 
σα 3 ο 9 Π ᾿ ιό 9τ. 2 πα . αν ἀποδφσ τὸ» ἔσχατον κοδράντην. 2 πι ΠΗκούσατε τι ἐρρέθη 

(τινέσ φασιν ὅτι µάτην ὑπὸ τιῶν προσετέθη τὸ εἰκῆ) οἆᾶἆξῖ αρ Διας 
γεϊνασί 19 οᾷᾗ αρ Ἠϊον(Ρε]αε πι γ{εγίδη εἰ απιέἰφιωές εἶπο σμ1158 αζατέωπι 

ποπ εδ; Ἱοπιποί πι ϱζζµδαπι σα αγ βἶπο εαδα: σεἰεγΊήπι ἵπ υεγῖΒ 

ἀε]ιηζία εεπέοπέία εδ εἰ γα ρεπιέις {οζζ) Τοτίν1ὰ (οταἱ 19 (ιοπιοᾶο Ρία- 

ἑαδᾶ ραΐγεπι οπή οπιιίς ὧα αὖ ἰπικίο ὑπέειαίοία 5 ποὐῖεξ ἵναπι πι Ἴα- 

ἔγεπι ]οπιοίἛαίο πρετροπήί ; Ἰξεπι Ρο] {5 φωζᾷ ῥζεπζις ετοίιπι εδέ: Χοπ ο6- 

εἶάεβ, απ: Να Ἱταβεατϊ5 απϊάεπι 1) α].... ς αἀᾶ εικη ς. ΡΕΚΙΜΒΌΥΓΑ"Π 

αἱ Ρ]αυ 1{ βγτέὰ αἰπί) ε(μΙ ορ αὖπῃ 6ο αἱ Ῥ5-[αβδίζε 119 Ἠπς έπη ΜΗ ΟγΥ 

ΟΠνλοπι 1 (οὐ τοίνυν τὸ ὀργίζεσθαι παράνομο», ἀλλὰ τὸ ἀκαίρωσ 

τοῦτο ποιεῖν) Πεπιλοπι 1! (ἐπὶ μὲν τῆσ ὀργῆσ διορισµόν τια τέθει- 

κεν, εἰπὼν τὸ εἰκῆ καὶ µάτην) αἲ. τη Πα 213.341 (οοπίχα ο55ο ν]ὰθίαν 

ᾳπος 57” Βπ Παβαί: Ῥγο εο φιοᾷ εδ: Νοπ οςσἶάθδ, πεφιιε ἐγαξαί φάει 

3}αεσερίϱ) ΟΥΡ Τιοἳξ αἱ τη | ραχα ο. νἲρ α Ὦ ο (τασ]ιαῦ) ἆ (πασε]ια) Ε3 

ΗΕ  ᾳ αἱ απ. {ι αἱ Τογί ΟΥΡ αἲ....ς Ὦπ Τί ρακα ο. ΝΘΒΕ της 1611 τη] 

εετίε Ρ]εν (41 ϱαμκα) {73 Κ νρεᾶ εἰε | εσται 8ος: Ν (ἔστι Ίος αςς.) 2909. 
εστι | µωρε: 1, 1. 19. α] 1: 6γχθὰ «ορ ἄΥΠΙ α] Ργαεπι τω αδελφω αυτου 

25. προσφερήσ: 1. αἱ ΡΙ1510 -ρεισ | καχει ο. ΝΒΙΡΓ αἱ] δαξ τη ΟΥ 1199 
ΟΗν1πο5ό Ωπα εβίαπΗοΗ 33.., ΤΙ καν εκει ο, ΡΕΚΜΌΥΔΠ αἱ] Ρ]ηβῦ0 Οοχι5{ 5) δὅ 
Οννην Οµνπποπ(Ε 

94. Ὁ ΞΑΦΦΑΛΑΥΗΦΗ | ποοραθος -- Η1. κ [ια {ου οὔ εν, ο ᾱ ο”. 1 α νρεᾶ 

ΩΙ ο(εγεΒ, οἳ- ατι/ενεβ): ϱ" -ρεισ (α Ὁ Εἲ απι ο 8) 

20. εωσ: 93 οπι | µετ αυτ. Ἡ. 1. (05’) ο. ΔΒΗ1, 1. 18. 28. 98. 124. 209. 

α Ώο σΙ- μα ΑΥτ6 οίδΕΗ 60) ΑΤΠΙ αθἰ]ι Απιῦ α]...ς ροδί οὐό ς. ΕΚΝΡΌ 

ΥΓΔΠ αἱ ρ]ον {Η1. ο”. ]ς νο ΒΥΥΡ β4Ἠ 56ο Οαγρος 6ΡΙΡΗ 21/5 01επιδῦ» ΟἨτπηί 
α] | ο κριτησ ο. ΝΕ . 19. 194. 19133 Κ αΡΙΠ ααἴ] ΟαγροσΘΡΙΡΗ (Πίθπι αρ 
Τνπί 1, 15,4) ΟΥ Λοπα 15 {30 Η1] Ανά... ς Τ α4ά σε παφραδω (23 -δωσει, 

Ίέεπι απίθεα) ο. ΡΕΚΙΙΜΒΌΥΓΔΠ αἱ Ρ]εν ΠΕΡΙ νο βγτέα αἴπίχ ϱ0ρ βαἩ Ρο 

Π]ει:: ο Το | βληθηση (ϱ” αἱ -ησει): ν51, -Θησ (4, -θεισ) 

26. αν: 1, α110 ίεταου, 98. αἱ οπι | αποὀωσ: 1 -δωσισ 

2Τ. ερρεθη ο. ΑΚΙΝΜΡύΔΠΙ αἱ ΡΙ ... μα Τά ερρήθη ο. ΏΡΕνγπ” αἱ πια | 
ερο. (40. 82) ο. ΝΗΡΕΚΡΌΥΓΠ αἱ Ρ]18100 4 Ὦ {επι 6ο ΒΥΥΞΕΝ 60Ρ ΑΥΤΗ 
αεί ΟΥ3,950 ΟΥ αἱ... ς αἀά τοισ αρχαιοισ ο. ἨΝΜΔ αἱ εετί Ρπη ο 1” 

ϱ1:3. Ἡ νρ βγτέὰ ΑΥΥΡ ο.” Εαβάσπι {ου {5 Ον Γη σ1 
9 Ἐ 

25 5 
Το 12, 685 



Εκ 50, 14 

18, 9 
Μο 9, 4τ 

18.8 
Μο 9, 49 

Ώοι 54, 1 

Μι1ς, 9 
Μο 1ο, 119 

1, 1ὸς 18 

30 ὅ, 98. ΚΑΤΑ ΜΑΘΟΛΙΟΝ 

.] , 9) Ν λ / [ὸ -- ς - ων , ” 

οὐ µοιχευσεισ. 35 εγω δὲ λέγω υμῖν οτι πᾶσ 0 βλέπω» γυγαῖκα 
- ας , αῇ 4 - » -- 

πρὺσ τὸ ἐπιθυμ]σαι {δη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτου. 
ζ ον ο / ς ο Δ Ν -- ᾿ 9 4 Δ 

29) εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμόσ σου ο- δεξιὸσ σκανγδαλίζει σὲ, ἔξελε αὐτὸν και 
. -ρ ’ ιά ΄ ” ’ Α . -- 

βάλε ἀπὺ σοῦ᾿ συμφερει γάρ σοι ἵνα απόληται ἓν τῶν µελῶν σου 
Δ ι ὁ λόὰ ες δα 0 - 3 ; ἳ Π] Δ ος ς- 7 

καὶ μὴ ὅλον τὺ σώμά σου ῥλῃθῃ εισ γέεναν. 90 και εἰ ἡ δεξια 
η α -- ”’ ο) ον λ ῃ » ό)ς Γ , 

σου χεῖρ σκαγδαλίζει σε, ἔκκοιον αυτην καὶ βάλε ἀπὺ σοῦ᾿ συμφέ- 
’ ορ 2 [ι ων] - - Δ [ο Δ ο ’ 

ρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν µελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά 
3 2 / ς η , κε] "Ν . / 

σου εἰσ γέενναν ἀπέλθῃ. 91 Ερρεθη δέ: ὃσ ἂν απολύσῃ τὴν γυ- 
. 3 « νὰ 2 ὧν 3 / . 9) 3) Κ Δ / ς » 4 

γαῖκα αὐτοῦ, δύτω αὐτῃῇ ἀποστάσιον. 3 ἐγὼ δὲ λεγω υμῖν ὅτι 
- { 3 ’ λ - πέ Δ / ν, . 

πᾶσ ὁ ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτου παρεκτὸσ λόγου ποργείασ, ποιεῖ 
- α. Γ ΄ - 

αὐτὴν µοιχευθῆναι, καὶ ὃσ ἐὰν ἀπολελυμένῷ γαμήσῃ, µοιχαται. 

98. βλεπων ο. ΝΕΡΕΙΜΒΌΥΔΠ αἱ] Ρ]ου ΑίΙοπ 1β 55 (Ίο δδτ ΟΥ 999041... 
κ11Τ. 15Τ. 948. αἱ 196 (0Ἴοπη 4θ1- 015 Ωπαοςί απο 355 εμβλεψασ (ΠαδίαΡ 
115 ΟΥ 5,416 4, 906. 1, 12.416 06 αν εµβλεψη, 0ου8ί 51 οστισ εµβλεψει εισ), 

Ἱέθτη Τ αἱ Ρ]ι510 ΟἨππιοί Τά τί αἱ εµβλεπων, ΤΗΡΠΙ 1 νδων | επιθυ- 
µησαι ο. μ” 930. Ο]οπιῦσά Ον 1, 5500. Ἡν 113. 1416 Φπποδί Πίο] 3055 η γποπη 

54. 305 (ο6.Π1Ο 6 56πιε]) Τ514 4,135 Τοχίευ νο], αρ’ σα Τι Τι αἆά 

αυτην ο. ΒΡΕΚΙΙΒΌΥΓΔΗ αἱ ΡΙ ΤΡΙ Ον4. 596 Επβά επ 120 0οη8{ Ῥ8-Αί]ι 

αδίος 515 Ομχίκίς Ἰοπι ς αυτης 6. Νῦ Μ αἱ οοτίο Ῥπι Πιδέ Αλλοι Ον 110: 

ἵέεπα 1έ νς οἱο | αυτην: ΑΔ (Ταδί ΤΗΡΙΗ1) οπι, Ἡ ΒΠΡΡΙΤΙΕ Γαυτου: Ἡ εαυ- 

του (111) 

99. Ὁ (ποπ 4) ο οφ0. ο δεξ. σου | τ, αἱ πια σκαγδαλιζη [και βαλε: 1, οπι | 
ῥληθη (α, ῥληθησει): Ὦ (5οἆ ο] ν. 90.) απελθη, Ἱοτη εαέ α ὓ ο ἆ ϱ]: 

Ἡ βγτέα «ορ | 1, 8] εισ τή) ΥΕΣΕΥΥ. 

60, Ὦ ΟΠ1 νογβάπη | ευ: 1 οπ1 | ΤΑ αἱ σκανδαλιζη | Α κοψον | και µη (9): 
νὖ ή | ε.Υ. απελθη (ο ΠΡ] νρ Ιμοῖ[ α. ε. Υ.) ο. ΝΕ (1[οῖη ϱ, Ρτορίθγθα 

οηἵπι ΟΠΠ νοΓβΙΠι; ν]άς αᾱ ν. 29.) 1. 91. 92. 98. 15Τ. ΠΡ] να αντέα 
σοΡ αθίἩ (053350 Η0οτε) Πιοίῇ αἱ... ς βληθη (τν -θησει) ε. (1, αἱ αάᾶ 

την) Υ. 6. ΕΑΚΙΙΜΒΤΥΓΔ (56 ὁὶ εα) Π αἱ ρ]ον {5ο βγτα ατπι ΟἨσ 

51. ερρεθη ο. ΝΗΝΡΌΔΠΤ αἱ Ρἱ ο πι ερρηθη ο, ΕΡΕάΚΥΠΤ αἲ πα | 
δε ο. ΝΟΏΡΕΚΙΜΒΌΝΥΓΑ αἱ ρ]ον Τΐέ νο οἵς .... ΝᾶκΠ 124. 12Τ. 191. 909. αἱ 

Ρ111β 30 βγτοα ϱ{δὮ αὖγ Ο1η | οσ ο. ΝΒΡΙ, 1. 19. 91. 98. 194. 12Τ. 191. 
209. αἱ 19 (οτο Ἱ{ νο Ον (οιποθ)...ς (06) αἀὰ οτι ο. ΕάΚΜΒΌΥΔΙ 

οἰίο | 1, αἱ πια απολυσει 

99. οτι (ο ΕΠ]. σ3- νρ): Ὁ αἃ Ὦ 6] Ἡ ]ς Ας ΟΠ | πασ ο απολ. ο. ΝΗΚΙΜΔΗ 

α] ρ]ας0 ο { Π1. σἲ- 1 πη νρ σο ΒΥΙΣΟΝ οἱ ΑΡΑ ααἴμ οὐ ἆ αρ Απρζοηις 

πάπ]ί (οωᾳ, αἴία Παδεπί: Ωπίοπππ(ο ἀἰππ]κογ]ε, αἴία: Οπιπῖς απ] ἀἴπιῖδο- 
εί)... ς ΤΙ οσ αν απολυση (Οτ -σει) ο. ῬεάρΡῦν αἱ ΡΙ α Ὁ ο]. Ἡ Ἱς οὰἆ 
πρ Λας Αγτέὰ «ορ ΟΥ551Τ (ΟἨχ οσ αν απολυση εἰ ο απολιυών):: ροίο- 
γαί Ἠπθς οκ 91 οἱ 19, 9 ο τῖ, Π]α οχ Ίμο { ν αἱ ποθρνιασ | µοιχευθήναι 

ο. ΝΗΡ 1. 19. 92. 98. 194. 209. ΤΙΗΡΠΗΙ1 515 ΟΥ 5 041. 845 Ολτίχί οίσοπι 

(απο ϐ) α]...ς ΤΙ µοιχασύθαι ο. ΕΚΙΜΒΌΥΔΗΠ α] ρ]οι (Βας ὃν ντ ας): 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ ο ο. 5 

ο] / 2 / [αὰ 3 »- 3 , 5 5 3 / 
9ῷ Πάλιν ηκούσατε ὅτι ἑορεῦι τοῖσ αρχαίοισ᾽ οὐκ ἐπιορκήσεια, 

3 / Δ ντ / Δ [κά ἰ ας Ν Δ ον λεν 
ἀποδώσεισ δὲ τῷ κυρίῳ τοὺσ ὄρκουσ σου. 94 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν 
στ. / [οὴ - / 3 -- 3 -- σ , 9 Ον - ο... 

μῦ] ὀμύσαι ὁλωσ᾽ µητε ἐν τῷ ουρανῷ, ὅτι Ψρονοσ εδτιν του δεου 
ς - ο ς ον - - ο. 
90 μήτε ἐν τῇ ΥΠ, ὅτι ὑποπόδιόν ἐστιν τῶν ποδῶν αὐτοῦ ' μήτε εἰσ 
[ὁ / Ν ο / ὤν τς -- 

Ἱεροσόλυμα, ὅτι πύλισ εἐστὶν τοῦ μεγάλου βασιλέωσ᾽ 96 µήτε ἐν τῇ πρ ο] ᾖ[ 
-ω / νο ο ο Λ ” : 

κέφαλῇ σου ὀμόσῃσ, ὃτι οὐ δύνασαι µίαν τρίχα λευκὴν ποιῇσαι ἢ 
΄ ͵ 2 νὶ « / ς - Ν / ο) ΝΑ Ν λ Ἀἱ 

µέλαιναν. Ὁ{ ἔστω δὲ ὁ λόγοσ ὑμῶν γαὶ ναί, οὗ οὔ ᾿ τὸ δὲ περισσὺν 
/ 3 .. κ / μ) Ω ὁ / [τά 3 /{ . ΔΝ 

τούτων ἐκ του πονηρου εστίν. 95 ΠΗκούσατε οτι ερρεθη; οφ αλμὸν 
 δ] - να / 2 Ν / ω) ] ς - 

ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντοσ. Ὁν) ἐγὼ δὲλέγω ὑμῖν μὶ 
98.5 2 - - - 2412 ϐ « /.- 3 Ντη κ λ 

αντιστηναι τῷ πονηρῷ αλλ ὁστισ σε ῥαπιζει εἰσ τιν δεξιαν 

Έ]οιη 615 μοιχᾶται ὁ ἀνήρ, µοιχεύεται δὲ ἡ γυνή. Αἲ ποη αβὲ αιιοᾷ 
{αΐθπι ἀΙβίΙποΙοπεπα ροῦας ενρ]δίαπα απαπῃ ΒοπΙΡίοΥ6ΡΒ οοἱσππα ριίθ- 

15 περ] οχ]55ο, 41Ρ115 ποιχασθαι, ᾳαοά Παιιὰ ἁπρίε εοάστη 56η 1δΥ- 

ραὐσαίαν, ασσοπιπποᾷαπδ αἆ µοιχαται (αεί Π. 1. εἰ 19, 9) ροπί ν]άετῖ Ῥο- 

ἰοταί | οσ εαν (κὉ: ν κ” αἲ αν) απολ. γαμήση (1, αἱ --σει) ο. ΝΕΚΙΜΒΌΥΔΠ 
είς: Ὦ 50. α15ο9 απ.γαμησασ | Ὁ 64. α Ὦ Ἱς εἷᾷ αρ Απο (φιαπεσῖς ἐἰζιιά 

τή ὔπιπη ---- πι 0 ΒΕΥΊΙΟΙΕ «επι ἀοπιύπις /εοιί ἵπ πιοπέε, πιοππιιζὲ σὔά εἰ 

ΦΥ’ εί [αΐἑ ποπ ᾖιαδεαπέ) οπ1 και οσ πδα μοι}. 

δ. ερρεθη ο. ΝΗΡΟΔΙΗΙ” αἱ ΡΙ... ων ΤΙ ερρηΘθη ο. ΒΡΕΚΜΥΠ" αἱ τηὰ | 
εφιορκήσεισ | τω: ΤΑ 1. 209. α] οἵη 

9θ, µητε (9 οί6): νῦ αηδε | μι. τριχα (Ν"ΕΙ, αἱ -χαν) λευ. που. (124. Ἡ π. 

λ.) η (0 ΡΕΤΒΡ ΟΙ) µελ. ο. 8Η, αἱ α ο ΓΗ 1. 1-5. Ἡ 1 τη Υς «ορ αεἰἩ 

ΑΥΠΙ ΟΥΡΣ05 Απρδειπο] α]... ς µι. τρυ. λευ. 1 µελ. που. ο. ΕΚΜΒΌΥΔΠ αἱ 

ΡΙ6υ ΑγΥΡρο... Ὁ 1. Ἱ ΟΙεπιΣό: ΟΥρ 115 Αισ5έπιεΙ ποιησ. (0” ποιευν) 

τρ. μυ. (1. α.τ., Ό]6ιη οἵα μι.) λευ. ημελ. 

ὃτ. εστω 6. ΝΡΕΚΙΜΕΙΥΔΙ αἱ οΠΙΠ ἔργα ΠδίΡο 1 16 (]οππνοη 5) 55. 19, 3 0]οπι 
Τοτ.81. Ἱτοπι δέ 1ὲ νο Πήπί Ῥοχγέ ΟΥΡ οίο... Ἡ 246. Εαβάεπι”ὸ εσται | 
Τα] Ἱεαῆα βγνόι οί56Ἡ αγπη χαι ου ου (Ίΐέατα Τα5έ 01 οπιποση 19,3 0]απα ΟΥτ 

8,135 Α] πο ναι ναι και το οὐ οἳ)) 

δ. ερρεύθη ο. ΝΕ ΙΜΡΌΔΗ”Τ. αἱ ΡΙ ... π Τί ερρηθη ο, ΏΡΕ κυπ" αἲ πια | 
καν (ας. Ῥίοι 556 ΟΥ 1 ΑΙ): Ὁ 18. Περὶ Οτίπί»,166 ἨΤ] αἱ οπι (:: απ 
τχχοαά ο πη5Β) 

89, αντιστήηναυ (εί. Ῥ{ο] Που 556 Τα] 1παγο 62 Ον 5 112:3.550 Ῥαδάεπι 24): ν 

-σταθηναι | θαπιζει ο. ΝΕ 98. Ραδὲ:48εν...ς ΤΙ --σει ο. ΒΕΑΚΙΜΘΌΥΔΗ 
α] οπωη [ογο Ἐιδάθα ΟἩγ (Ἠ5ος Ῥ{ο] ΡίαΙ34 Ώας 5419 εαν τισ σε ραπιση;, 
1ενο οὗ φῖδ ἐε Λεγζμβδεγίθ) | εισ ο. Ν”Ἡ 4890. αἱ 15 {οχο Ώ]α] Ἐπεάεπι ουᾷ 

Ῥαςδ Ον (οιαποθ).,. ς ΤΙ επι ο. ΝΟΡΠΟΚΙΜΒΌΥΔΠ αἱ ρ]ον Ἐιςάεπι εᾷ 
Ῥαβυαρίοῦτ | δεξιαν: Ὦ Ἱς αγν οᾷ ]αΐ αρ Αισαάπηαη{ 1 (άοχίογατη: δἱο ὅτι 
σα, «τ. «ήδη πιαίοη Πίάες αα]θεπᾶα εδ. Άαπι πιιζία ΙΠιαίπα τπαχῖ]- 

Ίατη ἑαπέιι ιαδεπέ, οι εἰίαπι ἀακίεναπ) Ῥῖα] Απο Ααἰππαπίδαξ αἱ οπη :: 

ο Τιο | σιαγονα ο. Ν 1. 55. 12Τ. 1ὔτ. 4865. αἱ ρ]ιιςῦὸ α 6 Ἡ ὃπι Ρία] 
Ῥα5 319 Ῥαρυαρίθῦτ ΟἩν (ε{.πιοϐ) Ώαπι ΟνΙπί2,166., Τπι σιαγ. σου ο. 

ΒΡ (μπα νο) Βπδάσιι, ς ΤΙ σου σιαγ. ο. ΕΑΚΗΜΒΤΏΝΥΔΠ αἱ ϱΡ! ο ϱ1- Ί Ρο αἱ 

Ίιον 19, 19 
ει 25, 91 

14ος 5, 19 

ἘἨκοι, 54 

1,6, 99 



Το 6, 50 

εν 19, 18 

Τις 6) 91 9 

45 55 

1, 6, 55 55 

2. 5, 40. ΚΑΤΑ ΜΑΘΟΛΔΙΟΝ 

σιαγύνα, στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην' 40 καὶ τῷ θέλοντί σοι 
κοιθηναι καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, ἄφεσ αὐτῷ καὶ τὸ ἡκάτιον 

ια] { Ν α 2 ’ /. ϱ 4 2 . ο. ’ 

41 Ὅ' ἳὸ καὶ ὅστισ σε ἀγγαρεύσει µίλιον ἕν, ὕπαγε µετ αὐτου δύο. 
ς - 3 - ’ ’ Ν Δ /’ 2 Ν κα ’ Ν 

43 τῷ αἰτουντί σε δῦσ, και τὸν ΌΨέλοντα ἅπο σου δανίσασθαι µη 

ἀποστραφῃσ. 40 '' Ηκούσατε ὅτι ἐρρέθη;' ἀγαπήσεισ τὸν πλη- 
’ Ν / Δ ος / δ. «Ἡ Ν ΄ ς - ϱ) 

σίον σου καὶ µισήσεισ τὸν ἐχθρόν σου. 44 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἆγα- 

πᾶτε τοὺσ ἐχθροὺσ ὑμῶν καὶ προσεὐχεσθε ὑπὲρ τῶν διωκύντων 

ὑμᾶσ' 439 ὅπωσ γένισθε υἱοὶ τοῦ πατρὺσ ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖα, 

40. τω ϐελοντι: Ὁ ο Θελων, δ τον ελοντα | αφεσ (095160 Γηπί 315): ρ 

Ῥαβυαρίθὺῖ αφησεισ (άἰπιέεβ) | αὐτω (898): κ” τούτω | ιµατιον: Ἀ 98. 

αἱ 10 {ογο «ΟΡ ΑΥΤ αθ{]ι αάά σου 

41. οστισ (ΒαδῦαΡί οσα, ΟἨτῖσί οἰζοπ εαν τισ) σε (Βαφυαρί εαν σε, ΤΔ οπι 

σε, ΝΔ αάά εαν, δο αν) | αγγαρευσει ε. ΒΙΝΡΟΙ αἱ ΡΙ; Ὁ -ρενει... 

ΝΕαΚΥΑ αἱ ππα Βαδυαρί, ΟἨτίσί ο(ζοπ αγγαρευση (Ν ενγαρ. εξ πα Μο 15, 
91.) | δυο (αξ. ἔ οορ »γταῖἳ αεί] ρο Βαφυαρί ΟΗτῦΙ5): ο α Ὦ ασ. Ἱς Ομγοπα 
ετι αλλα δυο, Ἱέετα εί αἰία ἄπο Ἡ να, αἴα ἄμο ΒΤ- 1 απα [ον Άγντοα Τί Απο 

42. σε (40): κ” Υ5ος σοι | δοσ ο. ΝΒΟ 19. 194. ΟΙεπιδδδ,.. ς διδου ο. 
ΕΩΚΙΝΜΕΌΥΔΗ οίο:: ο Το | Ὁ α]” τω Όελοντι, Ἰέθπι 19Ρ151 νο υοζεπέί πυι- 
ἐπαγὶ α {ο πε αυεγἰατί» (-ἰαγίς Ὦ {1 νο: -ἐεγς ο”: -ἐεγίς {ει ο: σ]- -ίαθ 

ἴε αὖ εο; εοπίτα κ ΟΥΡ αὖ εο φις φοϊπεγίέ πιμαγί πο αυεγδαίις Γενῖς) | 

απο σου: Ὦ κ πι Ο]επι ΟΥΡ οἵι | δανισασθ.. ο. ΝΕ"ΏΔ οίς (Τις 6, 94 --ι-- 

οἱ. ΑΤΡΣ) ... ς Τη Τϊ δανεισ. ο. ΕΤ" ΕΑΚΜΌΟΠ εἰος 1, ανησ. 

45. ερρεθη ο. Νμβσδα”” αἱ ΡΙ ... ἴ Τί ερρη η ο. ΕΡΕΟΚΜΥΠΖ αἲ τη 

44. τ. εχθρ. Όμων ο. 88 1. 22. 909. αἱ α Ὁ 81 α1 5. ΚΙ νε βακ {’ οοΡ 
βγτοι ΤΗ ΡΙΗΗ1 5, Ἡ ΟΥ 4, 934-059.801 Ίΐομῃ Ἡ Τ68. 4 9σῦ Τ1η] 20 Ἐιςνς 559 ΠήπέΣ10 

Ογρίετ α] ... ς (4909) αἀά ευλογειτε τουσ καταρωμµενουσ υµασ (ϱ 
υμ1ν, ΑἴΠοπ ΟΠΠ) 6, ΏΕΚΙΜΒΌΔΗ οἱ Ρ]οτ ὁ ΕἩ 6ο ΑΥΙΣΕΝ {ν΄ ΑΡΠΑ αθί]ι 
ΑΙΠοαΠΙεβα 11 Ο]επιθῦῦ (οΠΙΠΙΠΟ Ρτορίον 5ᾳᾳα ο Μί νά) Εις ρα 1ὸντ 

(οπηπίπο ο Μί να(τ) Οομ5ί 13 Οµσ:: ε{. Ώς | και προσευ. ο. ΝΕ 1. 22, 
909. αἱ 5 Ἱς οορ 5γτέα ΤΗΡΗΙΙ Αίμοπ Ο]οπαδ05 Ον (πἱ απίθ) Ρῖα] Ες ρας 

Τεπ{310 Ογρίετ αἲ.... ς (αΡ09) ΡγαοΠΙ καλώσ ποιειτε τουσ μισουντασ 

(ο. πιῖπς αἩ ᾧᾷ τοισ µισουσιν ο. ππΠο ΟΠΙΠ) υμασ ο. ΡΒΕΚΙΜΒΌΔΗΠ αἱ Ρ]οΥ 

Περ] νο 5ο ΑγταίΣ αγπῃ αεί Οοηδί 1” ΟΥ Ας αἲ:: ο{ Το | διωκοντ. 
(1 39ος ΤΗΡΗΙ] ΟΥ 1168. 4 908 σο επηρεαζουντ.) ο. ΝΕ 1. 23. 309. αἲ 3 (Ίΐθπι 

αἱ 3565) Κ. πι 6πη ΒΥΥΟὰ 6ο αθίἩ (σο ΤΙρΙΙΙ) ΑίΠον ία] Ον 1, 531538. 551 
(έοπι 15) ΠΙπίΞ10 (εἰ ογαίε το εἶν «ιά σ05 οζεγιπί ΟΥρίεΙ αἱ... ς 

(55) Ῥγαεπι επηρεαζοντων υμασ (η. 151. Βι5 οπι) και ο. ΡΕΚΗΜΒΌΔΗ 

αἱ Ρ]ετ α Ὁ ο ΕἩ ϱο ΒΥΤΙΜΣ αγτη (Ο]οπη 505. πῳ. υπερ τ. επηο. ΊμιΝ, και 
τα οµοια, οισ προστιθησιν’ ννα γενησθε εἰς) Εαδρῖς: οἱο5 Οομρί Οµή: 
1{οπῃ (διωΚ. απίο επηρ.) 1. σ1-ἳ. νε: ο. Ίο 

46. ουρανοισ (οί. Οναπίον Εβοθ) 1 κσπ 19. 985. 194. αἱ ρ]ας"ὸ Αίοπ 
Οἶοπι΄ Οτίετ Οοπδί ΟΥ (ἴπᾶς χζοπι) τοισ ουο. | οτι (αἱ. Οοπ5ί Οµτ; Κ 

φποπίαπι, ἆ {ια φιία): Περ]οὲ νρ Υγεια οεπίσ α)0]απιλοπη ὅ, στ αἰλαᾶ Απο 198 11 

Πήπί 330 Ῥετί αἱ οσ, φΗή/; ἘΙΦΥΤΑΘ 0στισ | πονηρ. κ. αγαῦ. (αί. Ὁ ἆ κ 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 6, 1. 25 

ασ Ν σ 2 ων 2 /’ Φα λιλ Ν ο) Ν Ν / 

ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπι πον]ροὺσ και ἀγαθοὺσ και βρέχει 
αωλ / λ 2ς/ 40 41.5 324 Δ 2 / Δ 2 
ἐπὶ δικαίουσ καὶ ἀδίκουσ. ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺσ ἄγα- 

-” « -- ’ .9 Δ ” 

πῶντασ ὑμασ, τίνα μισθὸν ἔχετε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὺ αὐτὸ 
ο 4 Αν 94 32 / οι Δ 2 Ν ς - / ’ 

ποιοῦσιν; καὶ ἐὰν ἀσπάσισῦθε τοὺσ αδελφοὺσ υμῶν µόνον, τί 
Δ -- 2) λ 6 λ Δ Ενα ” ο 

περισσὺν ποιεῖτε; οὐχὶ καὶ οἱ ἐδνικοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῖσιν; 45 ἔσεσθε 
π « τὰ ε ε ε ” « ; ’ 

οὖν ὑμεῖσ τέλειοι ὧσ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιοσ τελειόσ ἐστιν. 

9 τ λ ς ο» -. 

1 33 1 Προσέχετε δὲ τὴν δικαιοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσ- 
-- 2 - 2 ος ο) 

θεν τῶν ἀνθρώπων πρὺσ τὸ θεαθῆναι αὐτοῖσ᾽ εἰ δὲ µήγε, μισθὸν 

.ΡΥΤΡ 6ο αἱ ΑίΠοι Ου54εΡ Ἐπςδνιαε 10, ϱἱε53436 Οοη5ί ΟΥ Πήπί250: 535" 

Ο{ οἰ. Τα5ί4Ρ Ὁ 15 τον ηλ. αυτ. ανατ. επι αµαρτωλουσ κ. δικαιονσ . 

πονηρουσ, ο ἳτ Ὅὁ τ. η. α. ανατελλοντα επι αχαριστουσ }. δικ. Σ. β0ε- 
Έοντα επι οσιουσ κ. πονηρ. Νααβθ 103 οσ ανατ. τ. η. αυ. επι δι. κ. 

αδικ. κ. βρεχει επι οσιουσ κ. αμαρτωλ.): α ο { 1. Ὦ ΑΥΥΡ οίδεὮ Ο]οπι 

Άοπι ὃ, στ (0σ ανατ. τον ηλ. επ. αγαθοισ κ. πονηροισ κ φερει τον υετον 

επι δικ. κ. αὓ. Βπιϊ Πίου 11) 12) Πω ῖπί τ ΟνΠ{ 2, 601.686. 606 ο {ΑΗ Ρ1 Ῥογέ Τ,οἱῇ 

Αις αἱ αγαῦ. κ. πονηρ. | νἲ (δαρρΙ3)" οἱ κ. ῥρεχ. επ. δι. κ. αδιχ. ΟΕ 

βπρτα Τα5{4Ρ Ὁ 15 

46. εχετε ο. ΔΗΖ τπό τ6]] εὐ παῖπ Ρ]ετ {1 ο. ΤΗΡΗΙΙ ὃν 14 ία: Ὁ 18. 124. 
18Ρίὲ να ΟΥΡ Τιοῖ[ αἱ εξετε. ΟΕ οἱ. ΑίΠεπΠΙὲΡ13 εαν γαρ αγαπατε, φη- 

σιν, τ. αγαπωντασ κ. δαγειζετε τοισ δαγειζουσιν υμιν, τινα µι. εξετε ; | 

ουχι (80): νἘ οπη, Ιξεπη Βγτόα (Μἷο επύπι εἰ εἰς) εί ΤΠΡΗΙΙ (ν]άε ρο5ἱ) | 

το αυτο ο. ΝΒΕΚΙΝΜΒΌΔΠ αἱ] Ρίεν πο βγταίΓ αγ εἰς (1. αἱ τούτο, 1ἴθπι 

ΠΕΡΙ: νο ΟΡ Ἴιου, 1μοῖί ἐδία, 61: Ἱαες) ΤΗΡΗΙΙ 5 Ἡ τουτο και ου λησται 

και οι τελωναι ποιουσιγ) ... ἴωπ Τϊ ουτωσ ο. ϱ7 95. αἱ  ]ς βγτεᾶ «ορ 
αοἴἩ ΟΥΡ Το 

4τ. αὐε)φ. ο. ΝΒΡΣ 1. 19. 124. αἳ πια 1Τὲ ΡΙ5Υ (ἷς οπι νοΥβΙπ]) νο {’ βακ Αντε 

Θ45ΕΝ 60Ρ αείἩ ατγ ρογες ΟΥΡ αἰ... ἄΡ φιλουσ ο. ΕΚΙΜΒΌΔΠ α] ρ]α» 150 

{ΓΗ 5ΥΤΡ αὐπι 6ο Βα53, 305 Το Γ α] φιλουσ (Εἱ τ. φιλουντασ υμασ) | εθνικοι 
(69) ο. πηνΣ 1. 29. 99. 909. αἱ 15 ἔοτο ΙΕΡίΥ νο Αγτοι ϱ{Ρ αξἩὲ 6ορ αεί] 

αἱ Βα5 ΟΥΡ Τα Γα]....ς ()’) τελωναι ο. ΕΚΙΜΒΌΔΗ αἱ ΡΙ Ἡ Κ ΥΥΣΕΝ 
ΒΥΥΡ εοᾷ σο (αγπι αάά εξ ρεεσαίογεθ) | το αυτο (40) ο, ΝΕΡΜΤΙΣ {1 αἱ 
ΡΙ1550 (αἱ Βαβέᾶά τουτο) ΒΥΥ5ΟΝ 6ο ατπι αοίῃ αἱ ΟΥΡ οἱ Τιοῖς (ἷᾷ ἔρειι) 

Αιρ (Ίιου ἕνδιπι) : Ἰίαπι Ίου ἸῬ]ενς, Ίαεο ϱἳ....ς ουτω (-ωσ) ο. ΕΚΙΒΔΠ 

αἱ ΡΙ Ὦ «ορ βγτοα ϱ{Ρ Ῥαφεά 

48. ωσ ο. ΝΒΕΔ1 1. 19. 98. 194. αἱ Ο]οπιδῖς ΟτΕῖ5 Ἐτιβάσπα 104 Α{1ι 1, 450. Τ16΄ 

(ΟἨν ωσ και, ΒαβΡῖ5Σ καθωσ και) α]...ς Τί ωσπερ ο. ΒΕΚΜΒΌΔΗ αἱ 

ΡΙεΥ | ο ουρανιοσ (40) ο. ΝΒΡΡΕΗΕΔΗΟΣ 43 α150 ἴοτο α {1 ρ 1νς 
ΒΥΥΡ αὖπι αθ{Ἡ αἱ Ο]6πι δδ1α]Ιαά Ον 5 553.336 ΑΩΛΡΟΙ5 Ῥας 13355554 ΟἨτ ΟΥΡ 
8]... 5 εν τοισ (3 οπι) ουρανοισ ο. Ρ"ΕΞΚΝΒΔΠ αἱ ΡΙ Ῥ ο ἆ ϱ]- Ἡ Κς βΥτόα 
αίδοὮ α] Ο1οπι 152 αλά Τ,οἳΕ 

νΙ. 1. ὃξ ο. ντι 1. 92. 98, 909. αἱ Ρ]α5 19 σ]- «ορ Αγτα!ἳ αθ{1Ἡ ρετβΡΟΡρ...ς 
Ί1ῃ οἱ ο, ΕΡΕΚΜΡΕΌΑΠ αἱ Ρ] ΠΡΙ να ρο βγτοα αἱ ΟΥ ΗΙ] αἱ | δικαιο-- 

συνην (49) ο. ν"είΡῃρ 1. 209. αἱ Ἱερίο νο Ουπί 61 ἩΠ Αις Ἠϊει 

Ὅοαιυ 18, 19 



4 ϐ69 ΚΑΤΑ ΜΛΘΘΔΙΟΝ 

οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν οὐρανοῖσ: Ὢ ὅταν οὖν ποιῃσ 

ἑλεημοσύνην, μὴ σαλπίσῃσ ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ 

ποιοῦσιν ἐν ταῖσ συναγωγαῖσ καὶ ἐν ταῖς ῥύμαισ, ὅπωσ δοξασθὥσιν 

ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ἁμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐ- 

τῶν. Ὁ σοῦ δὲ ποιοῦντοσ ἑλειμοσύνην μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί 

ποιεῖ ᾗ δεξιά σου, «4 ὅπωσ ἡ σοῦ ἐλειμοσύν ᾗ ἐν τῷ κρυπτῳ, καὶ ὁ 

πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι. Ὁ καὶ ὅταν προσ- 

εύχησθε, οὐκ ἔσεσθε ὧσ οἱ ὑποκριταί" ὅτι φιλοῦσι» ἐν ταῖσ συναγω- 
γαϊσ καὶ ἐν ταῖσ γωνίαισ τῶν πλατειών ἑστῶτεσ προσεύχεσθαι, ὅπωσ 
φανῶσιν τοῖσ ἀνθρώποισ. ἁμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν 

(ζπβέζέαπι Ίιου εδί εἴεεπιοδήπαπι) αἱ ... ς ελεηµοσυνην ο. ΕΚΙΜΡΙΖΔΠ αἱ 

Ρον Εἔ Ἰ 5ΥΥΡ (εἰμΠς Ετ) σο αὖπα αἱ ΟΗΥ.... ΝΝ ὀοσιω (δερίαπη οδί 

-σειν), επι π(ν]ά βγτόα /Α προσ το µη | ουραγοισ ο. κ” ϱ 1. ὃδ. ΟΥ 
(ειπο3)... ς Τωπ ΤΙ Ῥταεπα τοισ ο. ΝΕΒΕΚΙΝΡΟΔΠ αἱ ρ]εγ:: ο{ α ὅ, 45 

9. Ηῦ α] ποιεισ | δ ΟΠΠ ταισ 8οε | κ” αην αμήν | 2Υ14 αἲ 10 [εγο Ἡ οτι 
απεχ. 

ὃ. (εί. ργοβυγ{οχ αρ ΠΠί205) 1, την ελεηµο. ΟΕ αἲ Ἡ. ν. ΤΗΡΗΙ15, 14 µη γνω- 

τω, φησι, { χειρ σου η αριστερα τι ποιει η χειρ σου η δεξια. 

4. η σου ελε. (0 ε. σ., Πεπη 1 Υϱ) η (58 οπι 1 Ροδί -νη) ο. ΑΤΒΡΑ ὃδ.... 
ς Τωη ΤΙ η σου η ελε. ο. ΝΡΕΚΙΜΡΌΔΠ(ΖΥΙ4 ης ο. ΒΔ) ος | αποδωσει ο. 
ΝΕκὈ7 1. 29. ὃδ. 124. 10τ. 909. αἱ ΡΙαβ835 Περ] νρ οορ βΥτοἩ αγπι 
αοίῃ αἱ ΟΣ3356 0οπβ{ 5) 14 10 ΟἩν (οἱ.πιοϐ) ΟΥΡ Αιρ αἱ... ς(αυ) Ί 

ΡΥΔΘΕΠΙ αυτοσ ο, ΡΕΜΡΧΥΙ4 (ο βρα{Ίο)δΠ αἱ ΡΙ Ἡ α ΒΥΣΣΕΝ α{Ρ. ίσο ν. 6. 
αἱ Ραιο Ἡ:' ν. 18 αἱ Ῥαιο ΘΥΙΣΕΝ | σον ο. ΝΕΡΣ 1. 22. 108. 909. αἱ 

ο ἆ δι αρ Απο (πιία επω. Ιαἰύια δἷό ----γεάςεί δὲ ρα]απῃ ---- πι ἀγαέ- 

οἱ φμαε ῥγίογα διπιέ ποπ πιωεπίπιι ρα]απι) 1. Κ νο ἴνβαχ 6ορ 5γτζα 

(Ον 9356 σᾷ4: ποη Ἠπαεί 41ο βρεσίεί) ΟΥΡ Ααδ Ἠίεν Οµτοπι α]...ς 

(4100) αἆᾶ εν τω φανερω ο. ΕΚΙΜΒΌΧΥΙ4 (ο βρα/{ο)α Ὁ ο {ρ1-  ᾳ 8ΥΥΣΟΝ 

εί σο αγπῃ αεἰμ αἱ οί Οµτ ΟΡ αἱ 

σσι προσευχησόεο. εσεσθ.. (κ"-χησθε οπι]ρεῖς ουκ εσ., κἃ -χη ο. εσεσθ., κό 

-χησθε ο. εσεσθ.) ο. κ” οίζ ηζ 1. 29. 118. ΠΡΙΙ νρ µο 5αἩ ορ ΒΥτ} 1.8 
αθίλ αγπισάά ΟΥ 2331 Ο (εἰ πιοῦ) Αιρ αἱ... ς πφοσευχη ο. ἔση ο. 
ΡΕΚΙΜΡΌΧΥΙά (ο βρα{1ο, Ι{86ΙΙΟΟΠΙ) α (πο ὁ) π αἱ ρ]αχ α 5ΥΤΕΙ οίδ6Ἡ οἱ» ἐχί 
3] ωσ ο. ΝΕΡΑ 9δ....ς Τ ωσπερ ο. ΕΚΙΜΒΌΔΗ αἱ ἴογο οηἩ ΟΥ 01 | φι- 

λουσι: θα 8 ο] κα (πο Γβ1:) αἆᾶ στηναι, ϱ”' δαἰμίατο. Παιι ΟΠΠΙ850 

ἑστωτεσ β4] «ορ 8γτόα ϱ{δΟἩ | εστωτεσ (Κ οπι) προσευχεσθαν: Ὦ Ἡ 

εστ. και προσευχοµενοι, α Ὦ ο ϱ”' ᾳ δίαπέεδ ογαγε (ᾳ αζογ.), κ εἰ δίαπ- 

ἐες αὔοταπέ; εοπίτα Β4Ἠ «ορ 3ΥτΟὰ αίδεἩ πὶ] η]ςὶ αἱ ογεπέ | οπωσ ο. 
ΝΕΡΕΙΖΠ" 1. 19. 98. 118. 124, 151. ο] ρἱπβ ΟΥ 13221328 0µτ'... 6 
(4909) αάά αν ο. ΕΜΒΌΔΗ”" αἱ ΡΙ | αμήν: ΝΥΤΕΣ οἵη | απεχ. ο. ΑΕΡΣ 1. 

19. 98. 116. 194. α] 10 {οχθ 1ὲ (οχο {) νρ ασπι αεί ΟΥ 1335 Ββ”, 556. 665 
Οἳ (α{.πιο) Ας αἱ ...ς (400) ῥγαθπι οτι ο. ΕΚΙΜΒΌΑΠ αἱ ρ]εν { 
051351 Βᾳβ 5’ 500 : 



ΚΑΤΑ ΜΛΘΘΛΙΟΝ 6, 12. 20 

3 . Ν λο / 1 έ 3” Δ -/ Ν / 

αὐτῶν. ϐ σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, εἰσελθε εἰσ τὸ ταμεϊόν σου καὶ κλεί- 
/ / ος -- -- - Δ 

σασ τὴν Φύραν σου πρύσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῳ, καὶ 
« ς ” ες) Ν 5, Ὁ 
ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι. ὁ Ἱ Π1ροσ- 

/ λ ν / Φα ς 2 ον ο» Ν φ 
ευχόµενοι δὲ μὴ βατταλογήσητε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί: δοκοῦσιν γὰρ ὅτι 
.) ὁ / .] .] έ / Δ ο ς ” 2 

εν τῃ πολυλογίᾳ αὐτῶν εισακουσθήσονται. ὃ μὴ οὖν ὁμοιωθήῆτε αυὐ- 
ο σ ς Ν ε - α ρ -« » »ὸ -” 

τοῖσ᾽ οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ υμῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶσ αιτη- 
/ ο τ / « ολο ο ως - 

σαι αὐτόν. 9) οὕτωσ οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖσ᾽ πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς 
ο « / ο τα] / ε . ον, » . 

οὐρανοῖσ, ἅγιασθήτω τὸ ὄνομά σου" 10 ελθάτω ἡ βασιλεία σου 
/ Ν / / « 5 ὸ ” Ελ Μ5 Ν ” 

7εν/θήτω τὸ Θέλημά σου ὡσ ἐν οὐρανῳ καὶ ἐπὶ γῆσ᾽ 11 τὸν ὤρτον 
ς ας Δ 3 / Ν ς .- / ο ϱ) Χο” ς -- Ν .) / 

ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὺσ ἡμῖν σήμερον" 13 καὶ ἄφεσ ἡμῖν τὰ ὀφειλή- 

9 55 

Ίιο 11, 92--4 

6. συ δε είο: Ἱς Όο8 αιίσπι σι αζογανεγίί (Ἴ3ογ.) ὑπέγοῦίο ιδ γεζᾶεί οο- 

δἱ. Ῥοάθπη πιοᾷο ΑποζοιιεΙ | εισελθε: δ -λθων | ταµειον (Δ5 -μιον) 
ο. ΝΒΡΕΙ, α].... ς ωπ Τί ταµιειον ο. ΚΜΌΣΖΔΠ αἱ Ρ] | τω 8εο: ϱ 1. 19. 

194. 953. οπι (1{ νο αἱ που οχρτίπι), Ἠἶπο 09 | σου ο. ΝΗΡΣ 1. 909. αἱ 5 
Η1. ϱἳ.Κ. νρ κακ Εν βα]1 6ο »γτο οξ νο Ον 1 39.0,420 Έαονς 901.601 Ἠ]] 

Απιὸ αἱ]. ΟΕ οἳ. ΟΙαππμοπι 5, ὅδ τοῖσ δὲ πιστεύουσιν --- ἐν τῷ κρυπτῷ 
εὔχεσθε, εἶπεν, καὶ ὁ πατ. ὑμ. ὁ ῥλέπ. τὰ κρυπτὰ ἀπονδώσει ὑμῖν... 

ς (6079) αᾶᾶ εν τω φανερω ο. ΕΚΗΜΡΌΧΔΗΠ αἱ ΡΙετα Ῥο Γρ] η ΒΥΥΣ61 

66 6ο ΤΙ αθἲ]ᾗ 

Τ. ῥατταλογησ. ο. κΒ (ϱᾶ βλατταλ., ϱ" βλαττολ.) ... σ ἴμι ΤΙ βαττολογ. 

6. ΚΙΜΌΟΣ (οετίο --τολ-) δΠ αἱ ρ]6ι; Εά αἱ 5ΥτΡ11Ρ ΕΥ ῥατολογ. | εθνι- 

που (εἴ. ΟΥ 5 335): Ἡ Αγτεα υποαριταιν 

δ.ο πατ. υμων (1. αἱ ημων, αἲἳ »γν Ρ αεί]έοᾷ Ον 9394 [οπα υμ.] αάά ο ου- 

ῥανιοσ, ἴίεπι Χ ---ουρανοισ): Ν”Β 5αἩ ΡύαθΙη ο Όεοσ | αιτ. αυτον: Ὁ 
Ὦ ανοιξε το στοµα 

10. ελθατω ο. ΝΡΕ"άΔ... ς Τμ ελθετω ο. ΒΕΚΙΜΡΌΖΔΠ αἱ οπιηὐ τά ῃωσ: 
Ρα Ρο Ῥογί Αισ5οπιθ! οπι | επι γησ ο. ΝΗΖΔ 1. 29. 406. Ο1ετη 590 ρογο 
Ον 134 1σ341. 13 0Ἠγπιοᾶ.,., ς ε. τησ γ. ο. ΡΕΑΚΗΜΡΒΌΔΠ αἱ Ρρ]ετ Ος 1336 
Οσπθί ο) 18, 1, 34 Ἠις]ας 201 Οµν Μας υ 95τ 

11. τ. επιουσιον: ΟἨΥ τουτέστι τὸν ἐφήμερον, 58Ἡ οεπίεπίεπι, «ΟΡ ογαφίί- 

Ἰιπι, 3ΥΝ  πιεσεβθαγ ή, (ΒΥ 15Ο ἠποίφεπέίαε ποδίγας) 18 παπα Ίακ Το ΟΥΡ 

Αας αἱ οοἰάίαπιήπι (σοίζ.), νο εηρεγιζδίαμίίαίοπι. Ἠίεν επιουσιον ὁ, 6. 

Ψγαεοζριαα, ε(ηεσύήι, Ῥεδμζίαγοπι -- -- (ία απι, φιοά διρεῖ οπυπέεδ οὐσίασ 

δὔέ Π. 6. δρεΥ τὐιίυέγδας διιὀδέαπέίας ---- ποτ πιιιζέπι αὐ εο 5ετιδιι αί[εηέ «1ιεῖ 

ἐπροδιώπιως: Πυ. 2. αἁ Τ1{. 4, 499. Ομοᾶ πο διρεγδιὐδίαπέϊαίεπι ἐπργΕΡ- 

δὔπιδ, Ὅπν «πγαεσο Ἰιαδείη επιουσιον, φιοᾶ σεγόπι ἨΧΧ περιουσιον 6- 

αιεπέἰδβύπιο ἐγαπιβ]εγιωπί ---- ὧν Πεύγαεο 5ρο]]α, Φγπυπι. ἐξαιρετον ---ἴτι 

ευαπᾳ. 5εοᾳ. Ηεῦν. γερεγὶ ππαλαν, ογαδώιηπι --- οβδιπαι διρεγδιῤδί. ρα- 

πεπι εί αἰίον ἐπέειζίφεγε, «γιιὲ 5ιιρετ οπιπιε διὐδίαπέία» δτέ οί ιιὔυεγδας κτρε- 

γεί ογεαίµγας: αἁ Μί σο]. 91. βαπεπι ποδέίπι διθείαπέζυιπι δῖυε δῤέ)- 

φεπίπγπι: αἲ Επ. 18. ὃ, 8329. Απ (180. 5. ἆά βασταπα. 4, 24) δρεγδιή- 

δίαπέτα[σπι -- -- Παν ηυιο Άαπεπι (οι ἑαπιπι αἰωδέ, φιοπι 4γαεοί αᾱ- 

φεπίεπέεπι, φηία 6γαεοί ἀἰοιπί τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν αἀνεπίεπίέεπι ἀῑθπι, 



20 6, 19. ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 

« - ς τις - 2 ’ - / ης λ 

µατα ἡμῶν, ὧσ και ἡμεῖσ ἀφήκαμεν τοῖσ ὀφειλέταισ ἡμῶν 19 καὶ 
Ν 2 ; ς - » ; 2 .- ς κ 8) 

κ; ΣἱσΕΥΕΥΧῃσ ημᾶσ εἰσ πειρασμό», αλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶσ ἀπὺ τοῦ πονι- 
18, ὃ5 κει 141 44.6 ᾿Εὰ . δα } ος -” 3 ’ Δ ’ 

Μο 15ο 000. αν ης αθήπα τοῖσ ανύρωποισ τα παραπτωµατα 
4 η αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὶρ ὑμῶν ὁ οὐράνιοσ 19 ἐὰν δὲ μὴ 

γποίοτίπ (18. 9. οοπίς, Αγίάπι Ρ. 219) ἐπιοίσ. ἀεποπιἰπαξωπι α θιιθβίατ- 

ία ---- Ίιου Ιιαϊπὶ υεῖ ποπ ὑπέειζίφεπίες υεῖ ποπ παζεπίέεν εαργίπιεγο ἑαπι- 

ζπιπιπιοᾶο φοϊζἱαπηπι ροβιεγιί ----(ρ. 969.) πιο επιῦπι ἀεαάιοέιπι ἐπιού-- 

σιον «παπι α διὐδίαπέία ὃ ---- (ρ. 2τ0) σοηκιῤδίαπέζα[επι. ΟΕ αἱ. κά Το 

19. Ὁ οφιλεµατα, ΚΙ. οφεληµατ. | αφημ. ο. πἩἆ 1. 1924118 Παν] [ον Γι 

βννρ Οµ 131.305 Νγερουαίό Βαβ”, 606 (αφεσ ημ. τ. οφ. διοτι αφηκ. κ. 

Ἰμεισ) ... ΡΕΤΔΠΤΣ αἱ αφιοµεν (1, -ὠμεν)... ς αφιεµεν ο. νεακνροπ" αἱ 

ρ]εν Ιΐέ να (οί. απι) βγτόα ϱ{δέ ϱο ἄνπι ααἰ] ΟΥ 5 355 (Π1] αβοτί πὶδῖ ὧσ 

και 11δᾳ ημων) Οοπβίδῖδ Οµν ΟΥΡ αἲ:: οἔ Το 

19. πονηρου (αὐ 51) ο. ΝΕ” 1. ΙΤ. (α4ἆ αμην) 118. 190, 2089. (41 πια 
νετρα Ότι σου αἴο Ίπ πρ {απίππη ναι ταῦγο 5οπρία ΠαὈσθ) βομο]ῖα, 

οὐ ἆ ππα]οχαπα: τὸ δὲ ὅτι σοῦ ἐστίν οίο ἔν τισιν οὐ κεῖται μέχρι τοῦ 
αμήν, Ἰἴθπι 5ΕΠοΙ εοᾶϊοῖς 96. απ Ίο 11. (ροδίααπα. ἀῑχίε ογαίοποπι 

. . β 3 / β ς ςϱ ς τή 
αριςά Ίο Γαγιηϊπαχ] νετρὶδ εἰσ πειρασμόν, αάά1ί ὁ δέγεµατθ. ευρι-- 

σχεται προσενεγκών΄ ἀλλὰ ῥῦσ. ἡμ. α. τ. πονηφροῦ.) α Ὁ ο Η 1. ϱἳ. 1 νε 
(ία απ [π {ου {οἱ επι οσαξ 1ππα οίς; νυρ6ᾶ αάά απιόη, 1ἴθπι βαχ) ΒΧ 

{ «ορ αγγθᾶά οἰεᾷᾶ Ῥευδ Ον 5337 (εἰ. 154) Νγ8Β 5161 (ἀπὸ τ. πονη-- 
ροῦ τοῦ ἐν τ. κόσµ. τούτῳ τὴν ἰσχὺν κεκτηµένου, οὗ ῥυσθείημεν χά- 

τι «/ ὃ ο ης πο) ἁ ας οΕνής. «( -- - 
οτι τοῦ χΗ, ὅτι αὐτῷ ἡ δύναμισ καὶ ἡ δόξα ἅμα τῷ πατρὶ καὶ τῷ 
ἁγ. πνεύμ. νῦν καὶ αεὶ καὶ εἰσ τοὺσ αἰών. τῶν αἰών. ἁμήν: Ἠϊς οοπο]α- 
αἲξ {ος οτα(]οπὶς ἀοπι]πῖσας εχκρ]ϊσαίΙοπεπ],) 0ᾳα68 5 119 (οκ Ἠανρῖα 

ο . μ - , 
ΠΟΠ ϱ {θχίι 5αστο αβοτί (ογπιπ]απη ἀοχο]ορίσαπα: τὴν παρα τῶν ἱερέων 

- - / Ν -” Ν 

ἀκούομεν τῷ θεῷ εὐχαριστίαν ἀναφερόντων καὶ - - ὅτε φασί" τὸ χρά- 
σς ν - : τς 

τοσ καὶ ἡ ῥασ. καὶ ἡ δύν. καὶ ἡ δόξα τοῦ πατρὀσ καὶ τ. υἱοῦ κ. τ. 
ς η - κ αμα ς κο .1. 1,99 » - - - 

αγ. πνεύμ. νῦν καὶ αεὶ οἴο πί Ἀγθε. ΒΙπη σεν Ὦ) Ὁ --- ἕν τῷ καιρῷ τῆσ 

Θείασ τῶν μυστικῶν τελευτῆσ ῥοῶντεσ" ὅτι σὸν τὸ κφάτοσ καὶ ἡ 
βασ. καὶ ἡ δύν. καὶ ἡ δόξα. Ἠπο απαάται αποά Επίηγπα ν]οίον. 49 
ΜαςβαΠαπῖ5 απα{μ. Τ. αρ 6α11.10305 τὸ παρὰ τῶν θείων φωστήρων καὶ 
τῆσ ἐκκλησίασ καθτγητῶν προστεδὲν ἀπροτελεύτιον ἐπιφώνημα ᾱἷ- 
εἴί,) Ονταν 35,551 (απὸ τ. πονηροῦ. πονηρὸσ δὲ ὁ ἄντικείμενοσ δαίμων 

αφ οὗ ῥυσθῆναι εὐχόμεθα. εἶτα μετὰ πλήφωσιν τῆσ εὐχῆσ λέγεισ 

ἁμήν, ἐπισφραγίζων διὰ τοῦ ἁμὴν --- τὰ ἐν τῃ Φεοδιδάκτῳ εὐχῆ) Μακ 

(ἀϊβρτίο εκρ]1σαί ἰοίαπα οταΠοπαπι ἀοπι]π]σαια, 5οᾷ σοπο]ιά1{ς νουβῖ5 

απο του πονηρου: 1, 965) ΟΥΡ (αάά απιεπ) Τοενί(ουαί: "πεαροπᾶεί εἴατι- 

δηζα ----βοᾷ ονε]μθ Π0Β α πια]ο) τε]] ΟΠΠ (οχο ΟΡ)... ς αἀά οτι σου 

εστιν { ῥασιλεια και η δυναµισ (8γτα οπι κ. η δυν.) και η δοξα εισ 
τουσ αιωνασ, αμήν ο. ΒΑΚΙΝΜΒΌΥΔΠ αἱ ρ]εχ Γρ]: (οτι απιεπ) ᾳ ϱγτα(ἳ οίθι 

οί ιτ αθίἩ απ σο ΒΙ (ΐίοπι β8Ἡ «φποπίαπι ἕππι εδί γοῦι" εί Ῥοίεπήία πι 

αευωπι αοοί αππεπ, οἱ Ἱκ φποπίαπι εδ δέ οὐγίις ἴπ καεσιζα δαεσιζογιι) 

Οοπβ{2 15 οἱ (οπηββῖς και η δυν. κ. ή δοξ.) 153 Ον αἱ ΟΡ 
14. γαρ: Ρ’1, 815 οπα | και υμιν: 9 Ὁ ο ΓΡ]. Ἡ Ἰ α Όμιν και | οὐρανιοσ: 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 6, 29. 2Ἱ 

3 - συ / νι δ- « -- 

ἀφῆτε τοῖσ ανθρώποισ, οὐδὲ ὁ πατὴορ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώ- 
ο .ὦ ας. ο, ο) Ν « « 

µατα ὑμῶν. 16 5" Ὅταν δὲ φηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὡὧσ οἱ ὑπο- 
Ν . 2 Δ -- [υ 

κριται σκυθρωποί' ἀφανίζουσιν γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπωσ 
” αν 2 ; ; ο ” 

φανῶσιν τοῖσ ἀνθρωώποισ νηστεύοντεσ. ἁμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπεχουσιν 
Δ λ 3 - Ν νι λ / 3 / Δ Δ 

τὺν μισθὸν αὐτῶν. 1 { σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν 
Δ / Αλ Φ -- - 

καὶ τὺ πρὐσωπόν σου νίψαι, 15 ὅπωσ μὴ φανῇσ τοῖσ ἀνθρώποισ 
/ λ ο ο -- κ.α 

νηστεύων αλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυφαίῳ, καὶ ὃ πατήρ σου 
« .-- ΄ ᾳ κ” « ” 

ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυφαίῳ ἀποδώσει σοι. 19 Ἠὴ Θησαυρίζετε ὑμῖν 
Δ ν - - ο Δ ΔΝ - .- μι 

Θησαυροὺσ ἐπι τησ γησ, ὅπου σὴσ καὶ βρῶσισ αφανίζει, καὶ ὅπου 
’ Ν .. δ.σ -- 

Ἀλέπται διορύσσουσιν καὶ κλέπτουσιω: 20 νι "θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν 
Δ 2 νά ασ / Δ ” 3 -- ΔΝ 

Φησαυροὺσ ἐν οὐρανῳ, ὅπου οὔτε σὴσ οὔτε ῥρωσισ ἀφανίζει, και 
σα ; 2 ; σος / υ ; 3 

ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσυ. 2ἱ ὅπου γάρ ἐστιν 
« , κ. ο λνἴς ϱ 4ι.ὅ «Ω 1 ὁ ὃησαυρόσ σου, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία σου. 32. 0 λύχνοσ 

1, 815 Ίσηα Ψο 60Ρ ΜΥΤΗΓ ααί αἱ Εδβ5ῦῦ 0ητοπι αἱ αάά τα παραπτω- 
µατα υμων 

16. ανθθωποισ ο. ΝΟ 1. 118. 209.41 α ο 1 ϱ1 ΚΙ νο δας { ΑΥΙΣΟΝ 

ΑΥΡ Ααρα]....ς (4Ρ09) Ἡπ αἆᾶ τα παραπτωµατα αυτων ο. ΒΕΑΚΙΝΜ 

ΒΤΥΔΠ αἱ ρίεν Ὦ (οπι αυτ.) ἔ α Εα]ι 6οΡ δγτεὰ είρ5σο α] ΟΡ | ο πατ. 

υμων (Ν 801. υμιν. Ίξεπι υοδὲς Ρο5ΐ ἀὐπιδίέεί ο ἔ: Ν 53ΕΥ α4ᾷ ο οὐρανιοσ) 

αφήσεν (ϱ 31.α Ὁ Π1- Ἡ Κα νρεᾶ [ποὮ απι {απ [ον α]] αἱ τη αάά []ι 

ΡΥαΘΙΗ] υμυ) 

16. κ” και οταν δε ] ωσ ο. ΝΒΡΑ 1. 118.413... ς ΤΙ ὠσπερ ο. ΕΑΚΙΝΜΡΌΥΓΔΙ 
αἱ Ρρίεχ [ νἘ οσα ον | βΥτέα οπι σκυθρωπ. | κ” Ἱς ΑΥΙΣΕΑ Αιδ το προσ- 
ωπον | Τμι εαυτων ο. Β αἱ Ῥαιό | δ αἱ οπωσ αν | κ” αµην γαρ | απεχ. 
6.ΝΒΡ 1. 29.118.124. 4Ἴδ6α Ὦ ΕΠ Επι ατπ1 ααἰὮ Απο α]... ς ΡΥΔΘΙΙ 

οτι ο. ΕάΚΗΜΒΌΥΓΑΠ αἱ] ρ]ον ὁ 1. 13. νο 

1Τ. αλειψαι: Ὁ α1 5 -ψον | Αγτζα οίδὲἈ το προσ. σ. ιψ. και αλειψ. οἴο 

18. οπωσ: Ὁ ινα | Β Ἰςνηστ. τοισ αν Όρ. (11) | κθυφαιω Ρἱ5 (4) ο. ΝΒΡ 
(ρτ]οσο Ῥ2ε. τω κρυφ., Ρ” ε. χρυφια, 566 Ὁ εν κρυφ.) 1. 22....ς χρυπτω 

6. ΕάΚΙΜΒΌΥΓΔΑΠ αἱ Ρ]οεχ | σου 5εο: ΝΤΑ οπι | σοι (68 Β7) ο, ΝΒΡΑΚΙΝ 
βύνγῃ αἱ ρ]α5120 {1.1 πια Υρ βγτόα επί οἱΙΥ «ορ 5δο ασπιΖοἩ αἱ 
ΤΗΡΗ Επί Απο Απρ α]...ς πἀά εν τω φανερω ο. ΕΔ αἱ οετίθ Ρπη ἃ 

Ῥ ος Ἡ Ἰς ααἲὮ αγπιεᾶἁ αἰα 

19. Ὁ θησαυρισεται (4 Πἱαί) | Δεν υμιν | αφανιζει (Πα5{αΡ τν 15 01 οπηδῦτ. 518): 

ϱ ΟΥ 5355 ..ζουσιν | και οπ. κλ. (00 α4ᾷ και) διορ. κ. κλ.: Ταδί και λη- 
σταν διορ. 

20. τ Ρ56) οπ1 δε | ουτε (0 οὔ οκοιπίο νοχβι) βρωσισ: ΑΥΤΟΣ οπι (απίθα 
ου Ῥτο ουτε) | ουδε (εί. Οἶεπι ΟΥ: ο 81. ΟΥΡ 255: αγναί σο α): κ 1. α 
Ῥ Ε (εί Γγαπέι) ϱ1-3- Ἡ ᾳ. (ἲς οπι ουδ. κλ.) νο Αγτοα (Ρ81 οοΡβ) ΟΥΡ 505 

. Απο ΟμΤοπ αἱ καν 

21. σου 15 (60’) ο, 8Η 1. 38. βαἩ «0Ρ ΑΥΕΡ Πις ο αοίἩ 1 (οχο ϐ) να 5αχ 

{ Βας”, 550.54 Μας Ερῃν Μακ 418 (56ο οἱ) Τετ α] ...ς υµων ο. ΕΑΚΙΝ 
ΒΌΥΓΑΠ αἱ ΡΙοτ Αγτέα οἰπίί ρο αἱ | εσται και (εί. ΟΣΙ8 δν 15Τ. 409 Ῥαφ!δ 

90 5 
1,ο 19, 90 5 

205 
Τιο 11, 94-36 



28 6, ο8. ΚΑΤΑ ΜΛΟΘΛΙΟΝ 

τοῦ σώματόσ ἐστιν ὁ οαας εὰν ᾗ πρ ὀφΦαλμόσ σου ἁπλοῦσ, 

ὕλον τὸ σωµά σου φωτεινὸν ἔσται' 3ὺ ἐὰν δὲ ὁ ὀψδαλμόσ σου 

πονιρὺσ ᾗ, ὅλον τὺ σώμά σου σκοτεινὺν ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶσ τὺ 

ἐν σοὶ σκότοσ ἐστίν, τὸ σκύτοσ πύσον. 394. 3ὅ Οὐδεὶσ δύναται 

δυσὶ κυρίοισ δουλεύει». ἢ γὰρ τὸν ἕνα µισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἆγα- 

πήσει, ἢ ἑνὸσ ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε 

θεῷ δουλεύει καὶ µαµωνᾷ. 320 Ὁὸ μιὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ 

µέριµνατε τῇ Ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί 

ἐδύσησθε. οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῇσ τροφ]σ καὶ τὺ σώμα 

τοῦ ἐνδύματοσ: 36 εμῤλέψατε εἰσ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι 

οὗ σπείρουσιν οὐδὲ Θερίζουσι οὐδὲ συνάγουσι» εἰσ ἀποθήκασ, καὶ 

οίς): Ἡ οπ και (1μ1). ΟΕ Πα5{ΑΡ 1 οπου γαρ ο θησ. εστώ’, εκει και ο 
πουσ ανθρωπου 

25.9 οφύ. ο. ΔΕΑΚΗΜΒΌΥΤΔΙ αἱ οπηπν]ά { απι δι [οι α] δα] «ορ Ἀγτέα 
οίπά σο αὐπι ΟΙ οπή ιβρσόά α].... Ἰπ αἀά σου ο. Ἡ ΠΕΡΙ νσεᾶ ααί] 

Οπ{ 3, 109.164 Ἠ1] αἱ εαν ς. Ναἷδα ΗΙ ᾳ νρ βγτεα ΠΙ] Απρ... ς Ίμι 

ΤΙ αάά ουν ο. ἨΕΕΑΚΙΜΡΌΝΥΓΔΙ αἱ ρ]ον { ο]: 1 κ (ν οι) Αγναῖν ΟΗΥ Ας | 

ῃ . 1. ο, Νηῦδον ΓΗ]. απι Δι {ου αἲ.... ς Τι ΤΙ Ροδί απλουσ ο. ΕΕΙΚΙΜ 

ΒΟΥΓΔΗ αἱ Ρ]ου 18) (νρεᾶ απίο απλ. ) Οἳχ Λας αἱ 

95. ᾖ: ν’( ρορί πον.) Ρορί δε, 9δ. οπι 

94. οὐδεισ: Τδ αἱ Ρας α.ά οικετησ:: ο Το | δυσι: Πα (ποι. --υ) ΝΡΕΟΙΚΙ, 
ΜΌΓΔΠ οίς | ενοσ: 28. 3εἵ ργασπη του [µαμωνα (60 Β2) ο. από ΟΠΩΝ οί 
πΙΠ Ρ]ογ α Ὁ Ἱς 1 Επ 60Ρ απ... ς µαμμώωνα ο. ΠΠ αἱ γιά ρατο ο { 

Π1. ϱ]-  ᾳ νρεᾶ {ον αἱ δα] 6ο (ε{. οά Πέ Ου 1 45) 

20. φαγητε ο. κ 1. 4. 23. οᾷἆ 41ος βεφπἶίαν ΠΙεν (1π αρῖδί, αἆ ΤαπΠΗΡΙΙΙΗ 

Ἡβαπη 86 {οβίαίιιγ σοάσιπι 4 αοσογιήπι επιεπζαία σοπζαέίοπιέ εοᾷ εἰ ύοίε γε) 

α Ὁ 1. ]ς1 νο δακ {’ 5Υτέὰ αθίἩ ρου» αν Ο1οτη ὔτὃ (5οὰ ποπ αεειναί{α 

ἱπίον Μί οἱ Τιο ἀῑδαχϊϐ) ΑΙ 1, 5δὃ (ασοιχαίο αΏετί ϱὔ -- 50) Ῥα8 5, 91: 938 

(αίχος Ίος υμων Ρἱ5, 5ο”, ον αἀά καντ. πι.) Οµνίεῦ (αἆ Ἱρβαπι 1ος, 

αὈῖ αμα δογὶρείέ: Φιόπερ οὐδὲ ἁπλῶσ εὖπε' μὴ µεριμνήσητε τί φά- 
7ήτε καὶ τί ἐνδύσησθε, ἀλλα τῷ σώµατι καὶ τῇ ΨυΣΠ) πΙ ΗΙ α1...ς 
(άμ09) Τ αάά και τι πιητε ο. ΕΑΚΙΜΒΌΥΓΔΙ αἱ ρ]εν ϱγταῦ ο αἲ: Ιἴοπῃ 

μα 1) (54Ἡ οπι) τι πιητε ο. Ὦ αἱ] 19 , ο ποπη]] αρ Ἠϊον ο {51 Ἠ τα 4 

ραί Ίακ (8411). «ορ απ (ΟΥ 1,111 ΗΡΘΙΣΠΠΘ µ µεριμν. τι φαγητε η τι 
πιητε᾽ χαταγοησατε τα πετεινα του ουρ. ἡ χατανοηήσατε τουσ κορα- 
Ἰασ, οτι είς) (Ε 805375 µηδε τι πι.) (ΔΙ 9ΤΙ µη µεριμνήσητε τι φαγ. 

ἡ τι πι. η τι ενὺ.) Μοποῦ Μακ 2559:: 6Ε ν. 51. Βρεσίαΐ ας Π1δ{8Ρ 115: 
μὴ) μεριμνᾶτε δὲ τί φάγητε ἳ τί ἐνδύσησθε. οὐχ ὑμεῖς τῶν πετεινῶν 
χ. τῶν θηρίων διαφέρετε; καὶ ὁ θεὺσ τρέφει. αὖτά. μὴ οὖν µεριμνή- 

σητε τί φαγ. { τί ἐνδ. οἶδε γὰρ ὁ πατ. ὑμ. ὁ οὐρ. ὅτι τούτων χρείαν 
ἔχετε ζητεῖτε δὲ τὴν βασ. τῶν οὐρ. καὶ ταῦτ. πά. προστεθ. ὑμ. 

96. ου: Ε; ουτε | 89, αἱ 35ο ΑΙ 1359 ε, τασ αποῦ. | υμων: Ἡ αἱ ημων | 
αυτων: Ὦ τουτων 



ΚΑΤΑ ΜΛΘΘΛΙΟΝ 6, 94. 20 

ζ ς -- ς 2 ; / 2 ο 3 « -- - ’ 

ὁ πατγρ ὑμῶν ὁ οὐράνιοσ τρέφει αὐτά οὐχ ὑμεῖσ μᾶλλον διαφε- 
-- ολ « - - ; τ Ν 

ρετε αὐτῶν; 21 τίσ δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ 
Ν « / 2 . - ΄ Θ ώ Δ 3 Δ 3 νε / 

τὴν Πλικίαν αυτου π]χυν ἕνα; 25 και περι ἑνδυματοσ τί µὲρι- 
» / ο ” ο το το : 

μιατὲ; καταμάθετε τὰ κρύα τοῦ ἀγροῦ πῶσ αὐξάνουσιν᾽ οὐ κο- 
ο δις κο ο οκ στρ Ν / 

πιῶσιν οὐδὲ νήθουσι». 29) λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ουδὲ Σολομὼν ἐν πάσι 
- ς. 3 -- / « ΑΝ / Π] 3 Ν λ / 

τῃ δύξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡὧσ ἓν τούτων. 90 εἰ δὲ τὸν χόρτον 
ο- 3 - / / Ν 3/ η) / ο] / « 

του ἀγρου σήμερον ὄντα και αὐριο» εισ κλιβανον βαλλόμενον ο 
π ϱ 5 -” - ον 2 / 

Όεὺσ οὕτωσ ἀμφιένγυσι, οὐ πολλφ μᾶλλον υμᾶσ, ὀλιγόπιστοι; 
λ σ / : , ῃ Ν ; Ν , 

9] μὴ οὖν µεριμνήσητε λέγοντεσ᾽ τί φάγωµεν ἢ τί πίωµεν ἢ τι 
᾿ ; ζ Ως) / Ν - ν΄ ία, 3 .- -- . σα 

περιβαλωμµεῦα; 3 παντα γαρ ταῦτα τὰ ἐθνη επιζητοῦσι»᾿ οἱδε) 
Ν Ν { ς ων ς 2 φ [4 [ / ιά / ς .. 

7ὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐρόνιοσ ὅτι χρῃζετε τούτων ἁπάντων. 90 ζη- 
. λ - Δ λ Δ / . 3 -- Δ 

τεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν και τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ 
- ; (ο αρ ὃ ; Ν 5 ’ 3 

ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. 94 μὴ οὖν µεριμνήσητε εἰσ 

οτ. εξ: Δ οι (1 να φιῖς υεδίγπο) | µεριµνων (10ΛΙ να »γτπῖτ οἱς): 69. α Ὦ 

 Ίκπα γτόα ΗΠ] (πον Απο 41) οπι | προσύειναι (ΑΕΝΝΥΔΠ είς): Ῥακ]Ότ 

αἲ Ρπι προσύθην. 

285. αυξανουσιν ο. χοπιωσιν (Ἡ 95. -ιουσιγ) ο. νηουσιν ο. ΝΏ 1. 4. 55. 

118. 209. Αἴ1ι 1 555 ΟἨτόοπῃ (ος. οβ{ΟΧ εκ ΟΗ1) ... ς αυξανει 0. ποπια ο. 

γη ει ο. ΒΑΚΙΝΜΒΌΥΓΔΠ αἱ ρ]εν Ῥα5 3 5οδ 

99. σολομών: δοᾶᾷ σολομῶν ΕάΚΙΗΜΟΡΠ: Ἱίαᾳπο πα] ο ἆ απϊαπῖςς α]- 

ἴοτ [ 1, περιβερλητε 
90. ου πολλω: Ἱ ουπω, ΑΔ ποσω ( νΡ φπαπίο) 

51. απ" αἱ Ῥ]α510 περιβαλλωμεθα, 5 αἱ περιῤαλλομ. 

ὀθ.Δ αἱ ο { Πλνρ αἱ Απο α] ταυτ. γ. παντ. (α Ὦ Ἱς ΟΥΡ οπι πα.) | τα 

εθνη: Άγτοι ο ανν ΟἩν (αά ἵρβαπα Ἰοσππι: οἱ ποϐ) αχ 1505 αάά 

του ποσµου:: πί Τιο | επιζητουσιν ο. ΝΕ 1.4. 19. 99. 194. 90Τ. Μαν» 555 

ενες -ζητει ο. ΕάΚΙΜΡΤΈΥΔΠ αἱ ρ]οι ΟἨτ | γαρ 8ος: Νὸ αἱ ρατις Ώ « 61: οΟΡ 

ΒΥΥΣΕΝ αἱ ΟΥΡ αἱ δε | μον: Ἡ οπι | ο ουρ. (εί. { Τι ΑγταίΙ σο αγπι αθ{]ι 
ΟΠεπιποπη ὃ, 5 εφ" οιδ. γ.ο πα. υμ. ο οὐρ. Οτι 204ζ. του. απαντ., Ι{οΠῃ 

Τηβί4Ρ 1 16 ν]ᾷς αἆ ν. 25): Ν (5ο πο Θεοσ ο πατ. υα., ἃξ οπα ϱ 9.) 28. 

20τ. ΠΕΡΙε νο Αγχοι «ορ Ο]οπι δτ0: (593 αλ]πά ές οἱδ. γ.ο πατ. ων χρειαν 

εχετε) ΟΥΡ αἱ οι | απαντων: ΑΥΤΟΙ ΟΠη 

9δ. πρωτον (2Τ. προτερ., 990. αἲᾷ απαντωγ): 61. Ὁ ΑΡ ρογ5) Τιδί (ν]ὰο 

απέθ) ΟἨ (εί πο ϐ) ΟΡ οπι [τ. βασιλ. (Ώ δικαιοσυνηήν: Τέα Τη) αἶπο α- 

ἀΠίαπιοπίο ο. ΝἩ ϱ]- Ἱς πι απι ἘςΡ" 12116 Ῥε- ΑΠ 31δ.,,ς Τί αᾶὰ του 
Φεου ο. ΕάΚΙΝΜΒΌΥΑΠ αἱ ρ]ογ ΠΡΙ νο αγτόι οµπίν α] 0] απι 595 ΠΡ ΊΤοπιοη 
ΟΥ αἱ ΟΥΡ αἱ; Ίζετη 901. Ταβὲ (ν]ᾷο αἲ ν. 965) Ο]οπιδῖὸ ομΗ1ϱ 545 ΟΗγίσί 
οίέοπα των οὐρανων, Ίέοια 906. 440. Υο3π{ 5ο «ΟΡ ἁεἰῃ αυτου | κ. τ..δι- 

χαι. (Ἠ ῥασιλειαν: Πα Γη) αυτου (κ ΡΕ-ΛΑΙΙ τ. Θεου, ΟΙ6πη ὔτς ης νιπε 

οπή): 119. 946. Ἰιδίε (νἷᾶς απο) Ο1οπι 543:595 Ολνίκί (αεπιοθ σα ναγ 

εᾱ Α1). αἰζοτῃ οπ. "Πιο ο Ον 1 19τ ται 1319: 3,360. 9, Τ63 οΓαΠΡῖ (ἔμαθε 
λ 2 Ν » 3 -., με υ Π ν ι Ν / 

γαρ απο τοῖ (ησοῦ") αἰτεῖτε τα μεγάλα, καὶ τὰ μικρὰ προστεθή- 

10, 91 
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50 τα, ΚΑΤΑ ΜΛΑΘΘΑΙΟΝ 

. ” εις Α ” : ας ς - ὼ ς Ν εἰ ο , ς 

τη’ αυριο)” 1 γαρ αὐριον µἐριμ)ησει ἑαυτησ. αρκετο τι Ίμερα } 

κακία αὐτῃσ. 

1 50.5 ι Γλ / ο Ν Ωω.” 9 3 σα Ν ον / 
Μη κρίνετε, ἵνα µη κριθητε. 2 εν ᾧ 7ὰρ κρίµατι κρί- 

’ χ στ αν . Γὅμ, - 

ετε πριθησεσθε, και ἓν ᾧ µέτρῳ μετρεῖτε μετρηθ ῄσεται υμ). 
Ὢ 51.5 ο κ ϱ])/ ον 5 2 αν οζμμα .- Ὀ τί δὲ ῥλεπεισ το Κάρφοσ το ἐν τῷ οφ αλμῳ τοῦ αδελφου 

λ Ν - - 3 αἱ ορ ςς - Λη - με 
σου, τὴ δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλιιῷ δοκὸν οὐ Κατανοεῖσ; 3 ἢ πῶσ ἐρεῖσ 

ως υνν ας - ο ω/ Ν ’ 3 ”. ὁὸ - 

τῷ αδελφῷ σου ἄφεσ ἐχράλω τὸ κάρφοσ ἐκ τοῦ ὀφθαλμου σου, 
αλα, 5 ο ος 3 

και (δοὺ { δοκὸσ ἐν τῷ ὀφθαλμῳ σοῦ. Ὁ ὑποκριτά, ἔκβθαλε πρῶ- 
- Ὁ - ” -” π τ ; λ ’ Ι -- 

το» ἐκ τοῦ οφ θαλμοῦυ σοῦ τὴν δοκὀν, καὶ τότε διαῤλέψεισ ἐκβαλεῖν 
’ - ” - - ο] - 5ο, πὶ - 

τὸ κάρφοσ ἐκ τοῦ ὀφθαλμου τοῦ ἀδελφου σου. ϐ ἵ''Ἱ' ΜΗ δῶτε 
κ. «το ε. , ολ ῃ λ « - ᾽ 

τὸ ἅγιον τοῖσ κυσύ», μηδὲ βάλιτὲ τοὺσ µαργαρίτασ ὑμῶν ἔμπροσῦεν 
-- / ’ 3 Ν .ὦ Ν - 

τῶν χοίρων, µήποτε καταπατήσουσιν αυτοὺσ ἐν τοῖσ πυσὶν αὐτῶν 
λ / ε)ς ος 58. 6 τος Δ ῃ 3 

και στραφέντεσ ῥήξωσιν υμᾶσ. τ «ππεῖτε, και δοθῄσεται 
ς το ᾱ- -- Ν ε / - / Δ ώ ’ ὁ ο - 

ὑμῖν" ζητεῖτε, καὶ εὐρήσετε᾽ κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. Ὁ πᾶσ 

σεται ὑμῖν καὶ αἰτεῖτε τὰ ἐπουράνια, γαὶ τὰ ἐπίγεια πφοστεθή- 
σεται. Τοια Ο1επι "16 αἰτεῖσθε γάρ φήσι τὰ μεγάλα, καὶ τὰ μικρὰ 

ὑμῖν προστεθήσεται. Ώπο τοαβρίοίοης στὸ αἲ τ. ῥασ. των ουρ. καὶ τ. 

δίκαιο. αἀα{: ταῦτα γὰρ τὰ μεγάλα τὰ δὲ μικρὰ καὶ περὶ τὸν βίου, 
ταῦτα προστεύῦ. υμῖν. 

94 61654 µεριμνησετε εκ 6Ίγοτα | εαυτησ (Ρ’’) ο. ΝΗΑ1/ΒΥ(ΗΤΔ αυτησ) αἱ 
Ῥ]α5 50. Πέοπι Τε νς (εοὐζίοίίις εί κἰδί ἴρδε [ρεῖ ο Ααθ]α2υ ο νο ΠΙΙ 

Άπσς ἔρεο οοσφαθίέ ειἰδῖ Ἱκ ΟΥΡ, ἄε δε εοφᾶῖ. ϱ1-, ρδε το δε οφ. ϐ)... 

ς τα εαυτησ ο. ΕΚΜΌΠ αἱ ΡΙ, Δ τα περι αυτησ | αἲ αἱ Ρας οπ1 αρχὲ- 

τον πδᾳ αυτησ 

ΥΠ. 1. κριθητε: 1, πάᾶ µη καταδικαζετεκαιου µη καταδικασθητε:: ϱ Το 

2. µετρηΘησεται (618 82) ο. ΝΒΕΑΚΗΜΒΌΥΣΔΠ αἱ Ρ α Ὁ Ἱκ απη {α ΓοΥ {0] «ορ 

δγγέα ο{αίν ο] Ο1επιοπι15 (ῳ μετρο µετρειτε εν αυτω µετρηθησ. υγ) 

Ον 5359 αἱ ππι ΠΠ... ς αντιµετοη). ο. πιῖπ 199ὶ νσεᾶ, Ἰίοπι (ραταΠη 
Ἰπίογ Το οί Μί ἀϊδίπσα,) ϱρ αἰα 5Η (αἱ Ῥο]γς2) οε]αί 

ὃ, κ” 250. ΟμτΊποῦ την δε ὅοκον την εντ. σ. οφῦ. 

4, ερεισ (κὺ: 1. οἳ- ἀσεβ): Ἀ αὓο Γ ο” κ νε Τά αἱ λεγισ (άἱοῖν) | 
τω αὐ. σου: α αλά αάᾶ αδελφε:: αἱ Το | εκ ο. ΝΕ 1. 19. 28. 9ὓ. 194. 

209. 250. αἱ 5 (Ίενρ ἆε) ... ς Τί απο ο. ἘΑΚΙΝΜΒΌΥΧΔΗ οἴο (1ΐεπι 124. 

10Τ. απο Ρο εκ 8ος νΥ. 59) 

σι . εκτ. 0. σ. την δοµ. ο. ΝΒΟ... ς τήν δοἠ. εκ τ. ο. σ. ο. ΒάΚΗΜΡΒΌΥΧΔΠ 

Αἱ οπΙἩΥΙά 1 νς (αἱ. Πτπί368) Ον 1: οΕ Τιο | κν Ώαπα 5 606 εκβαλλενν 

ϐ. ΜΕ 1. αἱ Ρ]1812 δοτε | το αγιον (αἱ. 015, 351 ος): 151. α1 30 ἔογο 05319510 
Α{Η 1, 105. 903 Ῥρ- ΑΕ) 3355 ΟµΥ τα αγια | Ὦ αἱ ῥαλειτε, Ἡ βαλλετε, αἱ ῥαλ- 

λητε. Οἵ Βαβη]ά αρ Ἑριρ]ι”  ὅ µη ῥαλητε τούς µαργαρ. (εί. αἱ Ῥαπο 

Αντόν Ονίον ΑΙ 1105 ΟἨχπιο” α] οπι υμών) εµμπροσθ. των χοιρ. µηδε 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΛΙΟΝ τ, 19. 91 

ες] / κ σς φα -- ς ’ Ν - / 3 

γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει, και ὁ ζητῶν ευρίσχει, καὶ τῷ κρούοντι ἄνοι- 
’ ο Ἂ / 3 ος ς ο ης 8 αν ς {λ 

γήσεται. 9) Ἠ τίσ εστω ἐξ υμῶων ἄγθρωποσ, 09 αιτήσει 0 υιὸσ 
.] - ο Ν ιά .] ὃν β 3 -ω ο ἊἎ ὃν εξ] Ν αλ {δι 

αὐτου ὥρτον, μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; 10 ἤ καὶ ἡ θὺν αἰτήσει, 
Δ ”/ 3 νε Α. 2 .. 3 ντ { -, ΔΝ ο” 219. 

μὴ ὄφιν ἐπιδώσει αυτῷ; 11 εἰ οὖν υμεῖδ πονηροὶ ὄντεσ οἴδατε 
ο ν , « - / - ε Δ 

δύµατα αγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοισ ὑμῶν, πὀσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ 
« ” Ὁ -ω 2 κ» να 2 Ω. σ- τοσα 2 Ας ϱ) 54.5 
ὑμῶν ὁ ἓν τοῖσ ουρανοῖσ δώσει ἀγαῦὰ τοῖσ αιτουσιν αυτόν. 13 

4 αγ. κό 2λ /’ τά α’ ο ος ας ς ο [ο 

πάντα οὖν ὅσα έαν θέλητε ἵνα ποιώσιν υμῖν οἱ ἄν Όρωποι, οὕτως 
ν ς -- - 3 ας τσ / 3 ς / Ν . 

καὶ ὑμεῖσ ποιεῖτε αὐτοῖσ᾽ ουτοσ γάρ εστιν ὁ νόμοσ και οἱ πας 
σσ. Ὁ 

19 55 ὅ εἰσέλθατε διὰ τῆσ στενησ πόλης ὅτι πλατεῖα πς πύλη] καὶ 

εὐρύχωροσ ἡ ὁδὺσ ἡ απάγουσα εἰσ τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν 

δοτε το αγιον τοισ κυσιν. | παταπατησουσιν ο. Βοιιχ 955. (αἱ. ρηξουσ.) 

856Υ....ς -σωσιν ο. ΝΕΩΚΜΡΒΌΥΑΠ αἱ ρ]ου (αἱ. Ο1α6πι 518) 
8. ανοιγήσεται ο. ΝΟΕΑΚΙΜΒΌΥΧΔΠ αἱ οπιην1ά 1 νο βαμ α] ΟΙ απι θ54 α] Ας 

α] ... Β «ορ βγτέα επί ανοιγεταν (111) 

9. η (0 οπι) τισ (1ωῃ ἤ τισ) εστιν ο. ΝΗ:ΟΕΑΚΜΒΌΥΣΔΗΠ αἱ Ίοηρο ΡΙ α { Π1- 

ο.” ΚαᾳνοοΟΥγρΑισαΙ... Β1 Ὁ ὁ Ἡ επ βΥτόὰ ο(π{Σ ϱαἩ «ορ 3] 0Π1 

εστιν (400 Τη) ον ο. πο 19. 296. αἱ ραπεα Ὁ 6 ϱ1- Ἡ παπι Αποος (1 
Τ,απ] ΟΠΊΠΘ5 ἆ φιιο ρε Τρ ρείεί]) 8α1. σορ ατπη (6Γ.Υ1ά βγνοα οξ{τ αθ{]]) 

ως ΤΙ ον (Μ αἱ οσ) εαν (ςὔτιδ αν) ο. πὈτακινβύνχδῃ αἱ Ῥρ]εν {11’ 

ος ᾳ νδ ΟΥΡ Απιρδεπιε] (ή Τα Ιπᾶ Φφεπι εἶ ρεἰἱεγίί [ᾳ φείαέ]) | αιτη-- 
σεν ο. ΝΒΟΙΙΔ 191. 1537. α] 10 Τετο .... ς αιτηση ο. ΒάΚΜΡΒΌνΥΣΠ αἱ ρ]εν 

10. ή και (54Ἡ πον οχρτ]) ο. 880 1. 59. 456. αἱ απ βα]: Παπ κ ({οίπις 

ν6ΥΡ. 54ΡΡ] ἵπ πια; Ῥ]απ6 οπι 011) ΜΕΠ αἱ ρ]α550 ή και εαν (Τ1): τε 

νο «ορ ΑγτέἩ αμέ δὲ... ς και εαν (1, αγ) ο. ΒαΤΌΥΧΔ αἱ Ρ1 βγταῖτ αεί] | 

αιτησει ο. ΝΒΟΤΙΔ 9δ.... ς αιτηση ο. ΒΕΚΝΡΌΥΣΠ αἱ ρ]εγ. ΟΕ αἱ. 016πι 

Ἠοπη ὃν 56 τίνα αιτησει υιοσ αρτο», µη λιθ. επιδωσει αὐυτω; η χαιιχθυ) 
αιτήησει, μὴ οφ. επιδ. αὐτω; 

11. δοματα (1.α ρο {ρα ]Ἡ . ᾳ νσεᾶ ΟΥΡ αἱ Ρορί αγα.): 1, 48εν πι ο3- 

1 απι {1 {ΟΥ {οΙ Παν] ” οπι”” Ίαο Ἠϊοχ οπη | Α οπι ὁ 5ος | 1Ι αἲ ῥΙΙ55 ΟΥΡ 
0 ουραγιοσ. Ο16ΙΠΒΟΙΏ Ῥοχρ]ξ: εν ου) υμεισ -- - (πἆ ναετΏΠΙ 6ΟΠΒΡΠ{Ι61Ι) 

ο πατ. υμ. 9 ουρανιοσ δώσει αγαθα τοισ αιτουµενοισ αυτον και τοισ 

ποιουσιν το Θελημα ουτου. 

12. συν (εοΡρ δε, Οµπιο ὃ γαρ) ο. ΝΡΒΟΕΑΚΜΑΤΌΥΣΧΔΠ αἱ Ρ]6Υ Τὲ νρ βαἩ δυτοῖὶ 

δἱ Ρα]... νἹ, αἱ ρ]αςῦ ΑΥΥΣΟ αγπά αΓΡΟΠΙ | εαν ο. 80 αἱ ΟἨν (είαπο ὔ) 

ες ωπ Τϊ αν ο. ΒΕΟΚΗΜΒΌΥΣΧΔΗ α] Ρ]6Υ | 1ικ αἱ θελετε, ΠΕ5Ρίεν νο σιζέὲς 
(1 κ ΟΥΡ υοϊιεγή{ϐ) | ο”1, ποιουσυ | ούτωσ (415 Ροδί μι.) : 1, 31 ο Ἡ 
νο βγτέα οπῃ | ουτοσ: τικ αἱ ρ]1β50 Αγγ) {χι ουτωσ 

19. εισελθατε ο. ΝΒΟΙΑ 151. α15... ς -θετε ο. ΕΟΚΜΒΌνΥΣΧΠ αἱ ΡΙοΥ | οτι 

(ες. ο { β1. ϱ1:3.χς νρ αι αγιηζᾶᾶ 5 ϱ{ο): 1183 α Ὁ Ἡ 1 ᾳ ατιηᾶοἩ ΟΥΡ 
Γιοῖξ αἲ τι (1183 και τι), «παπι | η πυλη ο. ΝΟΒΟΑΚΗΜΒΌΥΣΧΔΗ τε] οπιηΥ1ᾶ 
"Άντεν οἰαῦῦ 6η] 60Ρ αὖγπη ααἲἩ { Π1. ο1-ὖ.ᾗ να πο αἱ Ον (πῶσ ἡ στενὴ 

καὶ τεθλιμμένη ὁ ῥᾳδία; ὅτι ὁδός ἐστι καὶ πύλη. ὥσπερ οὖν καὶ ἡ ἑτέρα, 

κάν πλατεία καν εὖ φύχωρος, καὶ αὐτὴ ὁδὸσ καὶ η η --τεθλιμμένη 

γὰρ ἡ ὁδὸσ καὶ στενὴ ἡ πύλη, ἆλλ᾽ οὐχ ἡ πόλισ) ΟνΙπί 5,565 Αασ5επιο] 

Τις 19, 94 



10---21 
Τιο 6, 4”--40 

ΡΕ) ΑΙ 8 ΚΑΤΑ ΜΛΑΘΘΛΙΟΝ 

« ον μι ) αν αν οροι. 1 ο 9 αἲ ς ’ δὰλ ῥ 

οἱ εἰσερχόμενοι δι αὐτῃσ' 14 ὅτι στεν); [ῇ πύλη] καὶ τεθλιμμένι 
ο οκκκὰ ε; ὃ / ᾽ . αι. δ 4 5 4 ε 

ἡ ὁδὺσ ἡ ἀπάγουσα εἰσ τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑὐρίσκοντεσ 
σ., Ἰδάδας ρρῤσα ιο ἑκα ο νὰ αι. ο, ρ αὐτήν. 15 ουσέχετε απὺ τῶν ψευδοπροφητῶν, οἴτινεσ ἔρ- 

Δ { - 3 ο ’ « ’ ” έ ’ 3 ἃ η 

χονται πρὺσ ὑμᾶσ ἐν ἐνδύμασιν προβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσιν λύκοι 
ή ΄ } Δ ο ά αέ 2 ” ’ στ. ε 

ἄρπαγεσ. 10 απὺ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούσ. Ἱ ὁ 
/ , ο) «4 ὦ - λ τι / » 

πήτι συλ)εγουσι» απὸ ακανθων σταφυλασ 1) απὸ τριθόλων σύκα: 

πρ... ντα ο Ἡ ]ς πι {ου Νααδβςδ (νὶᾶς ρο58) ΟΙοπιβίῖς (664 Φύο ὁδοὺσ 
ὑποτιθεμίνου τοῦ εἴαγγ. καὶ τῶν ἆππ. - - καὶ τὴν μὲν Καλούντων στε- 

νὴν καὶ τεθλιμένην --τὴν δὲ ---- πλατεῖαν κ. εὐρύχωρον. Τοπι στ πλα- 

τεῖα Σ. εὐρύχ. ὁδὸσ ἀπάγει εἰσ τὴν ἀπωώλ.) Ον 2333 (ο την πλατειαν 
και εἩρυχωρ. οδευων οὐον τήν απαγουσαν επι την απ.) ο (η πλατ. 

Σ. ευρυχ. οὐοσ απαγει επι τ. απ.) Ὁ 5ο Πίοπι αἲ Ῥτον. τ, 6 88 (6Γ Νο- 

Πε, οἆ. οοᾱ. ΙΡ]. Βιπαϊξ. ρ. 9Τ. τοισ ῥουλομενοισ οδευει! την πλατειαν 

οδον καν ευρυχώρον και απαγουσαν επι την απωλ.) 11895356 Οτ]πί ντ 

ΟΥΡ Τιοῖβ αἳ οπ: Ἱία Ίωπ | εισιν: Ἀ” 881 (412) οσα | εισερχοµ.: 1, 15. 

194. αἱ ρ]α5 15 ερχρµ., Νὸ πορευοµενοι. 1. 118. 101. εισπορ. 

14. οτι (0) ο. πἳπὸκ (στι) 133 α] Παιιά ἁπρίο Ίπα τη νρζᾶᾶ αρ 0 βαἩ πο τη 
σορ ατπι ὃε4ᾷ Ναῑς 116 (ὀιαρρηδήν ειρήκεΥ ο σωτηρ οτι στενή κ. τεθλιµµα. 

εστι’ η οδοσ η απαγ. εισ την ζω. και ολιγ. εισιν οι εισερχ. εισ αυτην. 

πλατεια δεκαι ευριυχ. 1 οὗοσ η απ. ειστ. απωλ. και πολλ. εισ. οι διερχ. 
ὃς αὐτησ) Ον 5 55Ἱ (εαν τισ ---- λεκτεον αὐτω ου µΟΥΟΝΥ το πολλοι κλη- 

τοι --- αλλα χαι -- -το εν τω κα. µατῦ. Υεγθαµµενον τουτον τον τρο- 

πον θήτεον" οτι στενη είς) αιά δεις]... αὖ 2 Ἰω τι ο. ὖ Υἱὰ οι 6 
ΗΞΕΑΚΙΜΡΌΝΑΠ αἱ Ρ]ις 150 Ἱερίος να Αγχσα οπίς σο αΓΠΙΖΟΝ ααί]ι Ώρ]ν 
αἱ ΟΥρ αἱ... 209. Ῥ5-Α1ι (αἆ 0ᾳαβίοτ.15) ΟΥ (α{.1Π0 ϐ) καν, 4Τεν Ρ]απο 

οπ. Οθίσσπα Ἡ αἲά δε, Ἰέοπι κα] γοίά {η (κ υς 1, οπι) πυλη (ο. Ὁ ο { 

Π'1. σ1. 5. ᾳ βγτσα αἰπίχ βα] 60Ρ ΑΥΠΙ αθίἩ πο ΟΥ 5, 55τ Ῥα- ΑΙιοαλίος 5315 ΟΥ 
[νῖάς απο] αἱ Αιιρ ραδση α]).... 119. 1893 ρδοί α Ἡ ]ς πι Νααδς (ν]άο 

απίο) Οἶσπι (ν]άς αἆ ν. 195) ΟΙοποποπη 181 (ο διδασκαλοσ - ειπεν εις- 

ελίδετε ὅνα τησ στενησ Η. τεθλιµµενησ οδου, ὃν ησ εισελευσεσίθε εισ 

το) ζωην) Οὲ 43 (στενή ». τεθλιµµενη η οὖοσ ή απαγ. εισ την ζωην) 
3, τ19.ὅ, 144.330 (οδοσ στενη µεν --- αλλα και τεθλιενη) 3.915 (στενη κ. 

τεθλιμµ. ή οὖοσ οἱς) 5, 130 Έιρ» 14: 518 Ἐιφθς] 105 Ῥα- Λι”, δ(στενη κ. 
τεθλιµμ. 1 οδοσ ἡ απαγουσα ειστ. ζω.) ΟΥΡ αἱ οσα Ἠϊπο οὔ]ατη Τη 

[ή πυ.] 

15. προσεχ. αΏδᾳπο δε ο, ΝΕ 495. αἲ 15 Πεν) 0ἳ νρ γτοα οδΟἩ 68Η αγά αθ{]ι 
Σα ὅδ (προσεχετε πξᾳ αρπαγεσ., Ρ]οτῖδᾳιο πά νογραπι οοηβαοπ{1οπ{]- 

Ῥα8) Αἱῑι 1315 ΟἩν (οί απο ϐ) Ῥ6-Α{ῃ Ἰα15 600 Τ,οἳῇ ΠΠ α].... ς Τί αά δε 

6, ΟΡΟΚΙΜΒΌΥΧΔΗΠ αἱ Ρ]εν {Γοορ ΦΥΥΡ Ρο 

16. σταφυζασ (οί. Ῥομ ρτοῦα{) ο, ππ(ο” -λην εί -λασ οοπΙαηχίέ ἵπ σταφυ- 

ασ) 1.99. 119. 909. αἱ 5 1 νς βγτέα απ σο Ῥα5 2419. 115 ΟἨΥ (αἳ.1πο ϐ) 
(Τονε απ πα τα εἰ ποπιο εἷσ αρύπίς πιείαί Πσις εἰ ο (η πφαβ) ΠΠ] Απιο 

 Απθζεηο] ο)... ς ΤΙ σταφυλην ο. ϱΕΟΚΙΜΒΌΥΧΔΠ αἱ] Ῥ]ος αγ ποἲ] 
Τιοἰ{ Αιιρδετηε!] :: οἱ Ίο 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΛΙΟΝ ο 92 

5 -” ἓν πο. 

1Τ 535 οὕτωσ πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺσ καλουσ ποιεῖ, τὸ δὲ 
-- .) / 

σαπρὸν δένδρον καρποὺσ πον]ροὺσ ποιεῖ. 18 οὐ δύναται δένδρον 
-- 2 9 ν λ Δ 

ἀγαθὸν καρποὺσ πονηροὺσ ἐνεγκεῖν, ουδὲ δένδρον σαπρὸν παρποὺσ 
Δ ο) .- ο ο / Δ ο Δ Δ 3 ’ 

καλοὺσ ἐνεγκεῖν. 19 παν δέγδρον μὴ ποιοῦν καρπὺν καλὸν ἐκκύπτε- 
Μι) - / ς ” 9 - - ὃ ΑΦ ὅς 

ται καὶ εἰσ πυρ βάλλεται. 20 ἄραγε ἀπὺ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπι- 
κ σαν 3 - « Φ ΄ 3 / 

γνώσεσθε αὐτούσ. 21 Ὁ'" Οὐ πᾶσ ὁ λέγων µοι κύριε κύριε, εἰσελεύ- 
3 Ν / ’ - 3 - 2 2 { - ΔΝ /’ : - 

σεται εισ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, αλλ ο ποιῶν τὸ θέλημα του 
- ο ο 5 ΔΝ .] -- ’ 

πατρόσ µου τοῦ ἓν τοῖσ οὐρανοῖσ. 232 '' πολλοὶ ἐροῦσίν µοι ἐν 
» ἆ - ο ρε . Ἡ ο, λ 

ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ κύριε κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι ἐπροφητεύσαμεν, καὶ 
- - / Ν ω -ν 3 / / 

τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάµεισ 
) 3 / 6 Ν / ς / 2 - α Σο / 

πολλὰσ ἐποιίσαμεν; 25 καὶ τύτε ὁμολογήσω αὐτοῖσ ὅτι οὐδέποτε 
᾿ ϱ -- 5] - - φ./ Ν 

ἔγνων ὑμᾶσ, αποχωρεῖτε ἄπ᾿ ἐμου οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν. 

1Τ. Ὦ καρπ. ποιει καλουσ, Δ Καλ. ποιει καρπ. 

18. ενεγκειν ΡΥ ο. να ν]ᾶ Ἡ Πα] 10 (ενεγκειν) εἰ "1 (προσενεγκ.) Οἱ (ειπη Ἠο- 

τας]) 531 (αβενί απίαπι ου δυναται δενὸρ. αγαθον καρπ. πονηρουσ 
ενεγκευ!), 1ΐοιη ενεγκειν 586 ο. κ Ὀ]α] 39 (ενεγκαι) εἰ”1 (προσενεγκαι) Ον 

3,30 (αΒ οτί {απίππη ου δύναται δενδρ. πονηρον χαρπουσ αγαθουσ 

[αγαῦ. οἱ. αἱ ραπο ΟΥ 35819906] ενεγκευν) ... σ Ἱμα Τὶ 8 ποιειν ο. 

(47 6ου" Ῥτίογο {απίαπι Ίοσο: Ὦ 560 {πηίιΙη 1060) ΟΕάΚΙΜΡΌΥΣΖΔΗ οἵο | 

ουδε: 1, αἀᾷ παλιν 

19. παν ο. ΝΕΟ ΕΟΚΜΒΌΥΣΔΠ αἱ] Ίοηρο ΡΙ α 1. Ἱς ᾳ νς «ορ βγταἴΣ ο ΑΥΠΙ 

α] οἵο .... ο) αἱ Ρ]β30 Ῥ ο σἳ- Ἡ (Ε Τοπ 20 οπύπε, ϱ-- αιέεπι) 8γτοι 

5αἩ αάά ουν, Ίωπ [ουν] 

20. απο ο. ΝΒΡΑΚΤΜΒΌΥΣΖΑΠ δίο... μη εκ ο. 6, Ἰΐ6π συ 19ΡΙεΥ νρ Τ,οῖ{ί 

Άπς, ἄε Ι ΠΠ] (οοπίτνα α {) : ο 

21. νὖ τα Φελήηκατα | τοισ ο. ΝΡΟ(Λοί””)7 1. 98. 194. 181. αἲ Ρατις Τα5{Ρ 1, 16 
ΝεαβΒ 112 ΟΥτ” 16.518... ς ΤΙ 9Π1 ο. ΕΑΚΙΜΒΤΤΥΣΑΠ αἱ ρ]εσ ΟΥ 3 55τ Οντ 

δυτ Ῥας 3,539 ΟἨσ | ουρανοισ: οἳ” 98. Ἱερίες νρ βγτει αχ { ΟΥΡ αἱ 
αάά ουτοσ εισελευσεται εισ την ῥασιλειαν των ουρανων 

323. μοι: ἆ ΟΙ, Π]βὶ Γοτίο (αἱ ο 8ρα[1ο νά{) απίο ερουσιν ΠαὈεδαί ρατῖξον 

αἴαιιο 189Ρἱ ΟΥΡ αἱ | δοπι τη | κυρ. κυριε: βγτέα αἷά οὗ τω σω ονοµατι 

εφαγοµεν και επιοµεν (Ροτρῖί και τω σω ον. επροφ.). Ψἱάε Ροβί | επρο- 

φήτ. ο. ΝΡ" ο 19. ὃδ. 194. -48ον αδΟΣ,.,. προεφ. ϱ. Ε ΕΑΚΜΒΌΥΣΧΔΠ αἱ 

ΡΙοχ | δαιμονια: κ” α4ἆ πολλα | ν”1, αἱ Ώαπι7 60ὔ εξεβαλλομεν (1, -ωμεν). 
ΟΕ µας Πας /0ν Τὸ (οί) 1 16) ---- κυρ. κυρ. ον τω σω ονοµατι εφαγοκΕΝ και 

επιοµεν και προεφητευσαµ. κ. δαιμ. εξεβαλ. (8Ρο1 κ. δυγαµεισ εποιησα- 

ΕΥ ρτο κ. πφοε. κ. ὃ. εξ.). ΒΙπαϊ τον ΟΥ 1335... ουτω ον.σου εφαγομµεν’ 

και τω ον. σου ἔπιοµε) και τω ΟΥ. σ. δαιµο. εξεβαλοµεν και δυναμ. 
πολλασ εποιησ., Ίεπι ναγῖαπ 1 ρτβ Ποπ] ]15 1) 108. 4,431: 1495. αἹπη]]ῖα οἱ 
Απο εί Ηίον 

25. κ ουδεπω | υμασ: Ὦ" αυτουσ | τσ αἱ309 (ογο ὮὉ αὖπι ΗΙ] αἲ παντεσ οι 
εργαζ. 

ΤΙΡΟΗΒΝΡΟΕΕ, Ν. Τ. 14. 8. 9 

19, 55 

ὃν 10 
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234 πο. ΚΑΤΑΝ ΜΛΘΟΛΙΟΝ 

4 οι.5 Ξ πα. αι να ἃ ͵ - ἳ 5 5 {Π14σ ου ὅστισ ἄκουει µου τουσ λόγουσ τουτουσ καὶ ποιεῖ 
λ ᾽ ε ’ ης Ά , Ὀ Δ ον - 

αὐτοὺσ ὁμοιωῦησεται ἄνδρι φρονίµῳ, ὅστισ φκοδύμησεν αὐτου 
υ α ον Ἡ Δ ’ ελ. Ν η ε ) Γ ντ { Πω 

τῇ’ οιχίαν επι την πέτρα. 59 και κατερη { βοοχή και ηλθον οἱ 
Ν λ 3 ας ιό Ν -- . 3 

ποταµοι και ἔπγευσαν οἱ ἄνεμοι και προσέπεσαν τῃ οικίᾳ ἐκεύῃῃ, 
Ν 2 ” . Δ ολ Ν ’ ο λΝ - ς 

χίε! Οὐχ ἔπεσεν ' τεθἐμελίωτο γαρ επι τὴν πέτραν. 260 καὶ πασ ο 
ώ ’ Δ ὃς / Δ Δ ωά ε) Ν ς / 

ακουῶν µου τουσ λόγουσ τουτουσ και μὴ ποιῶν αὐτοὺσ ὁμοιωθ- 
ὃν ες Ά - [ον 2 / .᾿ -. Ν ] ΝΑ Δ 

σεται ἄγδρι µωθῳ., οστισ Φκοδύμισεν αυτου τὴν οἰχίαν επι τὴν 
” ο” υπ Γ ε Ν Χτ ε Ν ο 

ἁμμον. Ἄ{ς καὶ κατέρῃ ἡ βροχή καὶ ἠλδον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν 
ες ν , ” φ Ἡ , ον το) Ἰαη ο 

οἱ ἄνεμοι και πρυσέκοψαν τῇ οικίᾳ ἐκείῃ, και ἔπεσεν, καὶ ἡν 1] 
- ᾧῴ - ’ 

πτωσισ αυτησ µεγάλῃ;. 
ΟΩ 60.0 - 4 ὁ α εξ. .. Ν ΄ ’ 

25 '"“ἜΛαι ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ᾿Πησοῦσ τοὺσ λόγουσ τούτουσ, 
2. αυ ς οι κ ες - λ --- 6 ᾗ Δ ’ 

εξεπλισσοντο οἱ ὀχλοι επι τη διδαχῃ αυτου 3) γάρ διδάσκων 
ὴ Πα 2 Δ ς το. ’ ” Ν ς -- λ ος 

συτουσ ὧσ εξουσιάν ἔχων, και ουχ ὧσ οι γοαάμματεισ αυτώ). 

94. ουν: κκ αἱ ραπο ας κ πι (ίοπι α]ίαο νν) ΟΥΡ αἱ οι | µου: Ἰ απίο 

αχουει, νν ΡΙοΥ ΡρΙΗΙ ροδί λογουσ | τουτουσ: ϱ" αἲ 1 αν σῖ-ς πι 6ο ΥΥΙΗ' 

ΟΥΡ αἱ] οπι, Ίωη [τουτ.]  οποιωθησετ. (αἱ. Βο]ι ρτοῦ) ο. ΕΣ 1. 15. 29. 

3. 124. αἱ ὃ [ογο οὐ ἆ αρ ΕπίΙγα Ὁς ΠΤ ϱ]: 1 νρ 88 ατπι ααί] Υτν η 

Ον 113 (8οἆ ο αχουών Ρτο οστ. αχουει) Όα5 Ὁ 15 Ογτος σον. ϱν (ο( πο ϐ) 

ΑΠΡ αἱ... ς ΤΙ οµοιωσω αυτον ο. ΟΡΑΚΙΜΒΌΥΝΔΠ αἱ ρ]ον Γκ πια 

αντε οἱ56Ν ϱ{Ρ ἰχί οορ δο ΟΥΡ Πιο ΠΙΙ αἲ | ο” οικοδοµησεν | αυτ. τ. 
Οιχ. ο. ΝΗΟΖ 1. 98. Ον 1 901.510356., ς τ. οιχ. αὐτ. ο. ΕΑΚΙΝΡΌὉΥΣΑΠ αἱ 

ρ]ον Ῥα5 αἱ 

20. ηλ0ον ο. ΝοξακΙΜβυνχδη οίο... Ἡ ηλθαὐ | πφοσεπεσαν (1ωῃ -παισαν' 

ἆς οοπϊθοίαγα) ο. ΝΕΟΗΧΖΔ αἱ Ρ]ας 10 αντρας ον ΟΥτοςΊτ Ον Ώαπ...ς 

-σον ο. ΚΙΜΡΌΥΠ αἱ Ρίου; αἱ ραπςο προσεκοψαν (οί. Ε5 99 5ύ1), προσ- 

ερρηξαν, προσεπηξαν 

260. τουτουσ: αἱ ραιο Εκ δγτΏῖ σο ΟΥΡ Τμοῖβοπα [ οποιωθήσεταν (Ον 1 113 

οµοιοσ εστιν): «ορ ΟΥΡ Τιοῖς αἲ οὑπ]αδο επι | οἳ οικοδοµησεν | αυτ. 

τ. οικ. 6. ΝΗΖ 1. ..'. ςτ. οι. αὐτ. ο. ΟΕΚΙΜΡΌΥΣΧΓΑΠ αἱ {ογο οσα ΟΥ 113 

Ῥα5 αἱ ) αμμου: κία 41. ΟΥ ΤΙΡΗΥΙ ψαμμον 

21. ηλθον ο, ΠΟΕΚΙΜΒΌΥΧΓΔΑΠ οίο... Ν ηλθαν | ν” οπι κ. επν. οι ανεµ. | 
προσεκοψα»ν ο, ΑΒΕΚΙΒΙΥΧΖΓΔΠ ... ΟΝ αἱ ραπο Ῥαφδαρί οσο (ΟμΥδύο.. 

ΠΟΠ πά Ἰοσυη) προσερρήξαν | μεγαλη: 19. 90. 194. αἲ ραϊιο ΒΥΤΗΕ ΑΡΗ 

αάά σφοδρα 

98. ετελεσεν (οἱ. Όσ]ιι) ο, ΝηώυΙὰ (ο βρα[ίο) τ 1. 98. 194. αἱ 15 Οἱ 5, 955 

Ον (είμποθ).,.ς συγετελεσεν ο. ΕΚΙΜΒΌΥΣΧΔΗ αἱ] ΡΙοΥ | τουσ Λο. τουτ.: 

κ αἱ Σ αγτη ϐ] 3: Ργλοπι παντασ | α (1έοπα Εις ά οσα 37 οἱ 133) εξεπληττοντο | 
ου οχλ. (Ν” Ροδί επι τ. ὃ. αυ. Ρο): ᾱ 1. 118. ΟΥ Ῥταθιη παντεσ (1918 

4611 14 παντ. Ρτο ον 9χ).) 

99, αὐτων ο. ΝΒΟΖΚΔΠΙΟΙ5 1, 19. 99. 118” 194. αἱ ῥραιο Ε 54Ἡ ορ ΒΥΤΗΥ 

αγπισάα αοί Πας έτη 4 Απο Ἰίοπι αυτων και οι φαρισαιοι (11) ο 9δ. 
αἱ αο Π1- ρ1 5. Ἡ 1 α (κ φιιαδί Γαγύκαρί οἱ βογήρας οο/Ίπ) νο 9ΥΧΕΝ αἴπίν 



ΚΑΤΑ ΜΑΟΘΛΙΟΝ δ, 0. 26 

ΥΠ. 

1 5" Καταβάντι δὲ αὐτῷ ἀπὺ τοῦ ὄρουσ, ἠκολούθησαν αὐτῷ 

ὄχλοι πολλοί. 3 καὶ ἰδοὺ λεπρὺσ προσελθὼν προσεκύνει αὐτῷ 

λέγων᾽ κύριε, ἐὰν Ὀέλῃσ, δύνασαί µε καθαρίσαι. Ὁ καὶ ἐκτείνασ 

τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ λέγων θέλω, καθαρίσθητι. καὶ εὐθέωσ 

ἐκαθερίσθη αὐτοῦ ᾗ λέπρα. 4 καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ησοῦσ᾽ ὅρα µη δενὶ 

εἴπῃς, ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ προσέγεγκον τὺ 

δῶρον ὃ προσέταξεν Μωῦσῆσ, εἰσ µαρτύριον αὐτοῖο. 

ὃ 315 ΠΙσελθόντοσ δὲ αὐτοῦ εἰσ Καφαρναούμ, προσγλθεν 
αὐτῷ ἑκατοντάρχησ παρακαλῶν αὐτὺν ϐ καὶ λέγων᾽ κύριε, ὁ παῖσ 

αἱ Ἐπαςάεπι5τ (Π1] Παπά εη5): οἳ η] αάά π]δί και ον φαρισ., Ὦ εἰ Ῥ]ατίς. 

εογΊπι ... 5 ΟΠΠ 6. ΕΙΜΒΌΥΣΓΗ” αἱ] Ῥ]οχ ρο:: οί Μο 1, 25 Τιο ὅ, 90 

ΥΠΙ. 1. καταβαντι δε αυτω (νῦν οπι αὖὐ.) ο. ΝΕΚΙΝΜΒΘΌΥΧΓΔΠ αἱ ρ]εχ (κ 

οἱ ἀεδοεπαεπέεπι ---- δαεοιέὲ 5απέ ει) ... 88ο αἱ 19 ἔοτο χαταβαντοσ (1. 

αἱ καταβαινοντ.) δε αυτου, ἅ καν χαταβαντοσ αυτου (Τμ). Τίεπια Ὁ 

ϱ]- ᾳ Η1Ι εἰ ἀεεοεπαεπίε εο, { ἀεδοέπάεπίε αµίεπι εο; 1. Ὦ νς πι αιίεπι 

(ιν οἱ οπε) ἀεδοεπαέδδεί 

9. προσελθων (αΡ’) ο. ΝΕΕΝΜΑ 1. 19. 108. 191. 10. 909. αἰ 59 (6ο βα1 ϱο 
ΒΥΤΡ αὖπι ααί] (ς ὑπέγοίνσ) Ογνπεί«ὃ 0Η (προσήλθε λεπροσ) απ... 

ελθων ο. ΟΚΗΡΒΌΥΣΓΗ αἱ Ίοησο ϱΙ; Ἱέεια οοπίειις Τε Ρἱ8χ νο Αγγ6α οίδΕΝ «ορ 

41 ΓΙ (1101 (ιδου λεπρ. ηλθεν και προσεκ. α.) ΗΙΙ 

5. νἩ είο 194. Ἀγτοι ϱί5ΟΒ τ. χειρ. αυτου | ἠψατ. αὐτ. ο. ΝΒΟ"2ὺ14 1. 18. 
98. 118. 124. 909. αἱ Ῥααος Π1- Ἱς πι 5αἩ «ορ αοίμ ρο...ς (499) αάᾶ 

(ρτασπι ας Γ6ο1-”- νο βγτοι ϱἱ55Π) ο τς ο. ϱΕΚΙΜΒΏΥΧΓΔΠ αἱ Ρρ]ον Ὁ πα 

ΦΥΤΡ απ ΗΙΠ | ευθεωσ: ν οἵι | εκαθερισθη ο. Β"ΕμκΠ” αἱ ”5οι (οι 

μαπά ἀπῦῖο ρ]ατίν).... εχαθαρισθ. ο. Νμ οκ ῦνγδΙ” αἱ Ῥ]ετ | 5 αἱ 

ῥαπς απ αυτου 

4. λεγει: Ἀ” Κ ειπεν (αἰπτέ; εοπίτα 15Ρ15Υ νο αἲθ) | µηήδενι: Τ αἱ: αἆά µη- 

Φεν | αλλα (εί. ςε 0 52)... ς αλλ ο. ΙΜΌΙ αἱ 1950Υ (αἱ Μαιιᾶᾷ ἀπδῖο αἱ 

ΡΙΠ) | προσενεγκον ο. ΒΟ... 6 --Υκε ο. ΝΕΚΙΜΒΌΥΓΑΠ είο | µωυσησ ο. 

ΝΗΟ-ΚΖΠ αἱ ΡΠΙ 5Ἡ ϱορα Όσο ΕΠΙ νςδ...ςµωσησ ο. 0 ΕΙΝΌΥΣΓΝ 

αἱ Ρ] Ἱς απ {ΟΥ 5ο 

Φ. εισελθοντοσ δε αυτου ο. ΝΒΟΣ 1. 19. 91. 99.85. 108. 118. 124. 209. 

Ῥδος (ΟΥ 11 εισελθοντοσ του κυριου ---- τον ἑκατονταρχον αυτω πφοσ- 

εληλυύεναι -- -). Τέοπι ΕΡΙ9ὲ νο αἴο οἶπι ατιέεηι (Ί05έ Ίιαεο ατιέοπι οχι) 

Ἰπέγοίδδεί ... αὉ 7 ΤΙ εισελθοντι δε (πχ αἱ οπι) αυτω (ΡΕ αυτου) ο. 

ΕΕΥΕΙΣΙΚΜΡΌΥΧΤΑΠ αἱ ρΙαβ100 ΟµΥ... ς εισελθοντι δε τω τὸ ο. 6ὔ1, αἱ 

πι (ο ΒΥΥΣΕΗ ορ ἐοά... σππι ὑπέγοίςδεί ἴεεις) | καφαρναουµ ο. ΝΕ 98. 5α]ι 

«ορ ἵε νο 6ο 5ας {ἐν ΟΥ (ρταεπι την). Ῥταείετεα οἳ αἆ 4, 19... ς κα- 

περγαουµ ο. ΟΕΚΙΜΒΌΥΣΓΑΠ οἱς | εκατοταφχησ ο. Αα αἱ... ς ἴμπ Τὶ 

-αρχοσ ο. κὓ ππο τε]] πηῖη ρ]ον. Ο{ αἆ νν. 8 οἱ 19, ἴέοπι αἲ 21, 64 

6. κυριε: κ Αγτέα οπι 

8 Ἑ 

1-4 
Μο 1, 40---44 
1ο 5, 12---14 

1,εν 14.2 

σ--ἶοδ 
Τοπ, 1--10 



11ς 
Ίο 19, 98 8 

20 τι ΚΑΤΑ ΛΛΘΟΛΙΟΝ 

3 ” ο ’ ά ../ 

µου βέθληται ἓν τῇ οικίᾳ παραλωτικόσ, δειῶσ ῥασανιζόμενοσ. τ λε- 
ολλ μι εν Ω. ο / ον) - 3 νρ) πως ο 

γει αυτῷ ' εγὼ ἐλθὼν Φεραπεύσω αὐτόν. ὃ ἀποκοιθεὶσ δὲ ὁ ἑκα- 
/ ” - ’ .) ο « Δ ο « Ν λ /. 

τονταρχισ ἐφ᾽ κυριξ, οὐκ ἕιμι ἱκανὸσ ἵνα µου υπὺυ τὴν στέγην 
ο λλω  ο ο ᾽ ’ εν η ν. ; « » Δ 

εἰσελῦῃσ᾽ ἀλλὰ μόνον εἰπὲλύγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖσ µου. 9) και 
Δ 3 Χ κά / 5 ά Ν -- ᾿ ε λ ’ 

7άρ ἔγω ἀνθρωπύσ εἰμι υπὺ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ ἐμαυτὺν στρατιώ- 
λ / Ξ , Δ / νο ο 

τασ, και λέγω τούτῳ᾽ πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ' ἔρχου, 
λα” Δ » ’ - - Δ ο ε] / 

καὶ έρχεται, και τῷ δούλῳ µου ποίῃσον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. 10. ακού- 
νι σσὰς -- ; ας στα - 2 - ώὥ παρα 

σασ δὲ ο Ιησοῦσ ἐδαύμασεν καὶ εἶπεν τοῖσ ἆκολουδοῦσιν αμιῃ! 
κ ο Σο) .. ’ / ες 65. 5 ’ 

λέγω υμῖ», οὐδὲ ἐν τῷ Ισραὴλ τοσαύτην πίστιν εὕρον. 11 ἵὉ λέγω 
πε - ο - ΔΝ .) Δ ” - . -” σος Ν ὧώ 

δε υμῖν ὅτι πολλοι απὺ ανατολῶν καὶ δυσμῶν {ξουσι» και ἄνακλι- 
’ ..) 4 ὴ ν Ν ) σε) / ὃς 

Όήσονται μετὰ {βραὰμ και Ισαὰκ καὶ Ιακὼρ ἐν τῇ βασιλεία τῶν 
3 μα 9) ε ολ εν - , ος , ευ . ’ 

οὐρανῶν 13 οἱ δὲ υἱοὶ τσ βασιλείασ ἐξελεύσονται εἰσ τὸ σκύτοσ 
κ σα Ἐν « ω αρ ῃ - ο κωο 

τὸ ἐξωτερογ᾿ εκεῖ έσται ο κλαυῦμὺσ και ὁ βρυγμὸσ τῶν οδόντων. 

Τ. λέγε ο. Ἡ 4Τ.ν Ὦ Ἡ κα απ {α βΥτΟὰ οἱδοἩ βα] αὖπι... ς και λεγει ο. 
ΝΟΕΚΙΜΒΌΥΣΧΓΑΠ οἵίο | αυτω ο. ΝΒ Ἱς ο0Ρ... ς αἀάἀ ο 15 ο. ο αἳ ταΙ] αἲ 

και Λεγ. | εγω: ΝΑ” Ῥγαθίη ακολουδεν µοι 

δ. αποκρ. ὃε ο. ΝΕ ὃδ. αλ... ς Τϊ και αποαρ. ο. ΝΟ οἱ τε]] απ πηρᾶο 

και λεγ. Ῥιπείετεα Ὁ Ες πάά αυτω, Ιίετη Ροβδέ εφη α υ 5” Ἡ (πειίτο 

1οεο ο ΠΒ]. ᾳ να) | εκατονταρχησ ο. κ” αἱ... ς ]ωα Τί -ρχοσ. Οἱ απ 

ν. ὅ | εφη: ν”ο 99. ειπεν | Ὁ υπο µου την | λογω ο. ΝΒΟΕΕ Νοἰσίκινδυ 
ΥΧΑΠ αἱ ρ]εν ΟΥ 3315 α] τη, 1ἴοιη ἄἷς υεΥ2Ο 19ἱ8ὲ νρ δα] 6ορ βγτεὰ αΜῖν 

ροα]...ς (Ξ- αυ Β4) λογον ο. 5 αἱ ῥπι σ1- 1. αοίμ Ῥα5 317 9ἆ ο παισ 
µου: 1. 118. 209. α Ἱς κα οπι 

9. υπο εξουσιαν ο. ΟΗΚΙΜΒΌΥΧΓΔΗ αἱ Ρ]ου { Π11- απ { {ου ΒΥΕ οἱ ΡασΠῃ 

ποί] ϱο (Υα]οπίί αρ 1954 και γαρ εγω υπο την ἐµαυτου εξουσιαν εχω 

στρατιωτασ και ὁουλουσ) ΟΙτοῖ5 (αἆ ἵρεαπα Ἰοζπης ἵπδαροχ(αο ποία!: 
τωεσ δε και ουτωσ αναγιγωσκουσι τουτὶ το χωριογΥ᾿ ει γαρ εγω αν- 

ὤρωπ. ὠν, χαι μεταξυ στιξαντεσ επαγουσιγ᾿ υπο εξουσιαν εχων υπ 

ἐµαυτου στρατιωτασ)... 88 4. 958. 491. αδοῦ Περίοῦ νροᾶ Ο1η5οππς] (α 

ἵρβιπη οσμή: εἴαποδ) ἨΠ] αἱ αἆά τασσοµενοσ (1η) 1: αέ]μο κ ΟΥ 

βοπιε] πιο γαι τω (11 κ βοτἰρίαπι οδί το) αλλω | τ. δουλ. µου ({ αν κα 

νρ βντη!ῖτ οίς): α Ὦ ο 1-2: Ἡ βγτοα αἀά ἄἶσο 

10. ακολουθουσιν... Ίμι αᾶά αυὐτω 9. 0 19. 98. 98. 3550. 455. Ό5δοι Οµ1, 

Ἰέοπι 1ὲ νσ (εχο ρα!) δγτει οὐπίς βα] «ορ αθί] (Πο πο ΣΠ) | ουδε δα 
ευρον (αν αἱ πυρ.) ο. ΔΟΕΑΚΙΗΜΒΌΥΧΓΔΗΙ αἱ ρ]ου 1τδὶ νε (πες ὅτι ἐδγα- 
λεῖ ----, Ὁ ο Η 1. ρἳ- Ἡ 1 νρ ποπ ὑπυεπέ ἑαπέ. 4. πι 9η.) ΑΥΤΕΣ αἱ) ἐΧί αγΠι 

1 (ΟΥ 51 ροἱορί οἱ. οχ Τις 9986) ΟΗΥ Ταπι 3000... Τμ παρ ουδενι τοσ. 
πιστ. εν τω ισρ. (1. 118” 909. οπη ε. τ. ισρ.) ευρ. ο. Ἡ 1. 4. 232. 118” 305. 
Ἀ κα (Ρ1: ποη ὑπυεπί ὧν πιζζο οίς) ραέ βα]ι «ορ ΒΥΤΕΣ αεί Ρ ΠΡ αθίῃ Αιρ αἱ 

11. κα Ὁ Ἡ Κ σα (ῑία Ἱς αἱ. 1, 2. πθὶ α Ὁ Ἡ Ἠ]αη{) 

19. ῥασιλειασ: δ πάά αυτησ, Ὁ ο { ρ1:Σ. Ἱ (που α 1. Κα νβ) Αιρ 3ΕΙΠο] 
Ἰηηΐις | εξελευσονται (δηηιέ α Ὁ ο ϱ]- Ἡ α Πτῖπί 51 Αιρβα6ΡΟ, επζιμιέ ΟΥΡ 



ΝΑΤΑ ΜΑΘΟΛΙΟΝ 8, 20. 27 

ὢ 06.5 Ν ”τ ς) ο ή ἲς / ο ο ς ΝΕ ῤ 

19 5 ὅ και εἶπεν ὁ ]ησουσ τῷ ἑκατοντάρχῃ' ὑπαγε, ὡσ ἐπίστευ- 
’ Αν δΗ8 ς -- - 7 

σασ γενηθήτω σοι. καὶ άθη ὁ παὶσ ἐν τῇ ὥρα ἑκείῃ. 
1 δ].ο ΣΑ 3 Ν ο - .] Ν τ στ λ 

14 5" Ναι ελθὼν ο ]ησους εἰσ τὴν οἰχίαν ΠΠέτρου εἶδεν τν 
Δ 2 τς ( / λ / » ο το - 

πενθερὰν αὐτοῦ ῥεβλημένην καὶ πυρέσσουσαν. 19 καὶ ἠψατο τησ 
- Απ ον ον « μή. Ν ο 

χειρὸσ αὐτ[σ, καὶ ἀφῆκεν αυτὴν ὁ πυρετύσ᾽ καὶ ηγέρθη, καὶ δη” 
/ .» » Δ ῃ ο τν .. 

κόνει αὐτῷ. 16 ὀψίασ δὲ γένομένησ προσήνέγκαν αυτῷ δαιµονιζο- 
’ ΓΑ Ν λαἰ , Ν / η ΔΝ , Δ 

µένουσ πολλούσ᾽ και εξέβαλεν τὰ πνευµατα λόὀγῳ, και πάντασ τοὺσ 
-” . 3 ’ ἂν ππ ο ἀ σος Γ ε ο. ἃ Δ 

Χαχωσ ἐχογτασ εὔεραπευσεν, ὀπωσ πλιρωθῃ τὸ ῥηθέν δια 
ως σα - ΄ / . ΓΑ Δ 3 έ , ς - ” 

ΠΗσαϊΐου τοῦ προφήτου λέγοντοσ᾽ αυτοσ τὰσ ἀσθενείασ ἡμῶν ἔλα- 
λ λ / ο 

βεν και τὰσ νύσουσ εβάστασεν. 
« Ν σα ἃ - ΔΝ ” Ν 2 

19 ᾿Ιδὼν δὲ ὁ Ιησοῦσ πολλουσ ὄχλουσ περι αυτὸν ἐκέλευσεν 
» κής 8,8) ον ς λ ἀπελθεῖν εἰσ τὺ πέραν. 19 καὶ προσελθὼν εἶσ γραμματεὺσ 
σ τὰ / 3 / [κό Δ 1 ώλ Ν 

εἶπεν αὐτῷ διδώσκαλε, ἄκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν απέρχῃ. 30 καὶ 
- -- Ξ ο Δ ” Ν Δ Ν 

λέγει αὐτῷ ὁ [ησουσ᾽ αἱ ἀλώπεκεσ φωλεοὺσ ἔχουσιν και τὰ πετεινὰ 
-- - ς Δ «λ -. 3 ; 2 ” - 

τοῦ ουρανου κατασκιγώσεισ, ὁ δὲ υἱὸσ του ανῳρωπου οὐκ ἔχει που 

5εμια]. οίοιιέ 16) ο. νἲ Πεδ]εν ϱγγέα ο{δέἈ Ἠενας] αρ Ον ο 5τ6 1 ηῖ ΟΥ ΡΦΕΠΙΕΙ 
Ααβῥάθρεα]... ς Ὦπ ΤΙ εκβληώησονταν ο. Ν8ΒΟ πε το]] οἵ πηῖη οπηΠ { 

β1. σ- νο βαἩ «ορ ϱο αἱ ΟΥΡρ5εΙΠΙ ΟΗ9 | ΕΙ κλαθµοσ 

19. εκατονταρχη ο. ΝΠΟΕΑΚΗΜΒΥΣΤΗ αἲ ρΙαβΊθο,ν,ς(-- αυ 92) -ϕχο ο. 

πὖτα αἱ εετίθ ΡΙΏ | ωσ ο. ΝΕ αἱ Ρας αν Ὁ ϱ1:3: Ἡ Ἱς α θΥγέἩ οίδΟΝ εα]ν «ΟΡ 

ΟΠΥ5εππε] (οἱ απο 5) ΤΠ, ς Τί και ὧσ ο. 6ΒΑΚΙΝΜΒΌΥΧΓΔΠ αἱ Ίοηπρο 

Ρίοι ε { Η1- νρ ΑΥΥΝ ΑΥΠΙ 6ο αοί]ι ΟΥ0ἱ5 Ῥας ὅ, 131 ΟΗΥ5επΙΟ [ο παισ ο. 
ΝΕ 1. 99. 98. 118 1{ νο «ορ ΒΥΤΗΙ Βαβδν1τ... ς ΤΙ αθά αυτου «. οξᾶκ 
ΗΝΒΌΥΧΓΑΠ αἱ ρ]εν Αγτόα οἰπῦ) 6.1 ο ΑΤΙΑ αοίἩ ΟἨΥ | εν τη ωρ. εκ. ο. 

ΝΕΡΑΚΙΙΜΒΌΥΧΤΠ αἱ ρ]ον {Η1.]ς νο »γτέα οίπΏ «ορ Ρο αΤΠΙ πθδίἩ.... μι 

απο τησ ὠρασ εκεινησ ο. ΟΝ 8ὺ. ανα Ὁ ο 61.5. 1 ᾳ Ρα θα ὃν 1τ Ον 

δεπιε] Ῥαβσείεα, Ῥγασείογεα κ οξὸ ΟΡ (οππα αδεετ]δοΙς) Μος αἱ Ρ]α550 σ]- 

ΑΥΥΡ ΑΥΤΗΙ6Υ ααίὮ αάά και υποστρεψασ ο εκατονταρχοσ (πίπ Ραπς 

Ξ0χήσ) εισ τον οικον αυτου εν αυτή τη ορα (Ν” αἱ ααί]ῃ οἩ1 εν α. τ. ο.) 

ευρεν τον παιδα (Μ αἱ αἲθά αυτου, ὃδ. αυτον ῃχο τ. π.) υγιαινοντα 

(νατίαπί α]):: ο Το... ποπ αἀά ΝΡΟΠΑΚΙΗΘΥΓΔΠ οἵς 

14, ειδεν ο. ΝΒΟΕΕΙΜΌΥΧΓΔΗ εἰς: κ αἱ ιὐεν | αυτου: Ἠ" πετρου 

10. αυτω (40Ρ’) ο, Ἁ ΠοΕΕΡαΚΝ”βΌνσγῃ α] 10 ἔετε Ἱς ᾳ Αγτζος οἱ Ρ ο ΑΙ 

3] Οτ 9315 ΟἨχ αἱ... ς αυτοισ ο. ΝΌ ν”1ιδ 1. 98. αἲ τη 1 Ρον νο Αγχοι 
οἱδόλ οϱ0Ρ αοίἩ 

16. τα πνευµ.: Δ αἀᾶ ακαθαοτος (ὃ οἱ 1 ΡΙΣ ρύγέέις ὑποππιιος) 

1Τ. ημων: 1 υμων | ελαβεν: κα αἱ 1 [οχο Οποηί{ ανελαβ. 

18. πολλ. οχλ. (108. α Ὁ 1] ]ς 1 ᾳα ν6 οχλ. πο.) ο. ΝΕΟΕΑΚΙΝΡΒΌΥΧΓΔΠ αἱ 

Ρίον ΙΕνΙ5Υ νο είς ... κἲ 60οΡ οχλουσ, Β οχλον (111), αἲ 7 πολυν οχ)ον, 

{ύαπι πιιζίαπι ο ϱἳ- δαἩ | εκελέυσεν: ΠΡΙ (που Π1-.]ς που να) Αγτόι 

(ποἩ ϱγτα(Ἠ) ρο αἱ Η1] αἆά τουσ µαθητασ αυτου (ρο οι αὖτ.) 

14-- 1Τ 
Μο 1, 50- -δ4 
1ο 4, 98-41 

Ἠ]1ος 58, 4 

1,σ 8, 25 
Μο 4. 96 

19-95 
Το Ὁ, ϱἼ---δ0 



938 ο]: ΝΑ ΤΑ ΝΜΛΟΟΛΙΟΝ 

τὴν κεφαλήν μλύώῃ. 21 ἕτεροσ δὲ τῶν μαθητῶν εἶπεν αὐτῷ κύριε, 

ἐπίτρευόν µοι πρῶτον ἀπελθεῖν καὶ θάψαι τὸν πατέρα µου. 93 ὁ 

δὲ λέγει αὐτῷ ἀκολούθει μοι, καὶ ἄφεσ τοὺσ γεκροὺσ θάψαι τοὺσ 
ἑαυτῶν νεκρούσ. 

20 ''" Καὶ ἐμβάντι αὐτῷ εἰσ τὸ πλοῖον, ἠκολούθησαν αὐτῷ 
οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 34 καὶ ἰδοὺ σεισμὺσ µέγασ ἐγένετο ἐν τῃ ὃα- 
λάσσῃ, ὥστε τὸ πλοῖον καλύπτεσθαι ὑπὸ τῶν κυμάτων αὐτὸς δὲ 

ἐκάθευδεν. 20 καὶ προσελθύντεσ ᾖγειραν αὐτὸν λέγοντεσ᾽ κύριε 
σῶσον, ἀπολλύμεθα. 90 καὶ λέγει αὐτοῖσ᾽ τί δειλοί ἐστε, ολιγό- 

πιστοι; τότε ἐγερθεῖσ ἐπετίμσεν τοῖσ ἀνέμοισ καὶ τῇ Φαλάσσῃ, 
καὶ ἐγένετο γαλήνη µεγάλη. 21 οἱ δὲ ἄνθρωποι ἐδαύμασαν λέγον- 

τεσ᾽ ποταπύσ ἐστιν οὗτοσ, ὅτι καὶ οἱ ἄνεμοι καὶ ἡ θάλασσα αὐτῷ 
ὑπακούουσι: 

90. κλινη ο. ΑΒΟΒΙΙΒΟΥΔΗ οί: ἀκΜα αἱ απ Ο1 οπή ὔ5ὃ κλινει, Ὁ ἃ] χλιναι 

21. µαθητων ο. ΝΕ 99. α11θα Ὦ ο Ἰα () ο Ἱι α αἴἄιν ἀἰδοίραζιδ, Ἱέοπη ϱ”' 

αἀἁῑίο εἴιθ) ΕαἩ ... ς αᾶά αυτου ο. 6ΡΑΚΙΜΒΌΥΧΓΔΗ αἱ ρίον Π1. ϱ1- Ἱς 

ηι νς «ορ βγτοῖ αἰΒίσ ρο αἱ (οί 8, 20. 14, 22. 19, 25. 20. 96. 45: Ιΐοπι 

15. 1ο. 9ὐ. ο0. 16. 5.20. 26, 8. 56) 

29. ο ὃς ο. Ν 59. Ὦ ο ς (η1] πῖβίΙ οί ἐΙί) α... ς ἴμῃπ ΤΙ αἀᾶ ιησουσ ο. 

ΒΟΕΟΚΙΜΒΌΥΣΓΔΠ οἱς | λεγεν ο. ΝΡΟ 1. 98. αἲ Ἱς (ΐοπι αἲ α Ὁ ο β 1: ᾳ 

νο)... ς ειπεν ο. ΕΑΚΙΜΡΒΌΥΧΓΔΗ αἱ Ρ]ε ϱ]- τη | αυτω: Ο]επιῦ"ή του 
κυριου λεγοντοσ τω φιλιππω" αφεσ - - γέχρουσ, σὺ δε ακολουῦει µου 

95. αυτω: Ὁ αἱ ΒΥΙ5ΟΣ τω τὸ | το (4 τον) πλοι. ο. ΝαΙΕΡΟΚΙΝΜΒὕΥΧΓΑΠ αἱ 

ΡΙον Οµτ... αῦπο 1. 989. 118. 194. αἱ πια (ΟΥ 3 119 Ηυοἳϱ) οσα το (11) 1: 

πί Το 
94. Τ 1356 εγενετ. µεγασ | υπο: Ἡ» απο | κυµατων: 108. 262. αἱ 8 ρ”- 

ραῖ ΑΥτηΥ αάά Ἰ{ν γαρ ο ανεµοσ ἑναντιοσ αὐτοισ 

2ὔ. προσελΏοντεσ (ο ν1ᾶ ρα νρεᾶ αᾶά αυτο) ο, νἩ 95.14 εαἩ «ορ α ο 1: 
ΚΙ απι {ὰ ΓοΥ Πατ] 6η δαχ Ἠ[εν α]... αὖ μᾳ Τί αἆᾶ οι µαύθήται εἴ 

Ίωη [οι καθ.] ο. ΟΕΕΚΙΝΜΒΟΌΥΓΔΗ αἱ] ρ]α5 100 Ἡ αγπι Ρ6Υ5Ρ ΕαβΡΣ 15: Πξθι 

ς αἀάϊῖο αυτου ο. ο νά κ 1. αἱ Ἠπιά ἀαρία τη Ὦ ο]: ᾳ (ροβί 1. αυτ.) 
νσεᾶ ΑΥΥΣΕΝ ο) σο αθί]ᾗ | σωσον ο. ΝΡΟ 1. 15. 118. 203. (ΤΠΔΥ πιῖνοςηΒ 

Τιο οἱ Μί επιστατα, σωσογ, απολλ.) . . 5 αάά Ίμιασ ο. ἘΚΙΝΜΒΟΥΧΓΔΗ 

α] Ρίου Τε νε ΑγταῖἩ βα]ι 60Ρ 6ο οἵς 115 Ρ3 15Ο) [οτι απολλ. 

90. αυτοισ (6. α ϱ1- ]ς ᾳ απα {1 {ου ος): Ὦ ο 1. Ἡ νρθὰ ΑΥΥΣΕἨ ατιπεᾶᾶ ϱο 

αἀάᾶ Ίεεις | τοισ ανεµοισ (ΑΌπο οἳς): νἲ 1. 19. 99. 124. 209.  Ὦ ϱ]. } 

ᾳ ατα δα] ΒΥΥΣΕΣ Ῥ αρα επι ο τῳ ανεµω:: τί ο αεί Το 

2. και ῥΥ 6. ΑΒΕΚΙΜΒΌΥΣΔΠ αἱ Γογο ΟΠΠ ἆ Ες απι {ΟΥ Ρο ΒΥΥΡ ΑΝΩ 41... 

Ίμῃ οἱ 6. 0 α] ρααςα ὓ ο 1: ϱ]- Ἡ ᾳ νρ 5α]ι 60Ρ ΑΥΥΦΕΣ αοἲι ΗΠ ΟΡ 

οἵη | αυτω υπαχ. ο. ΔΒ 1. δὺ. Ἐιβάέπι446 Ον... ς Τί υπακ. αυτ. ο. 

ΟΡΚΙΜΡΘΌΥΧΔΗ α] ρ]οΥ 1 νο οἱίς 



ΝΑΤΑ ΝΙΑΘΟΛΙΟΝ 8, οἱ. 99 

» ’ -- 

98 λεαὶ ἐλθόντοσ αυτοῦ εἰσ τὸ πέραν εἰσ τὴν χώραν τῶν Γα- 
ον - .) - ο .. ’ 

δαρηνῶν, ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων 
ιο ιά Ν ΄ ο Δ ’ -- Ν ” 

εξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τησ 
« ολ ο ο ως λος Ν. ε. , ὁ ας ος λ , εν 
ὁδου ἐκείνῃσ. 329) και ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντεσ᾽ τί ἡμῖν καὶ σοί, υἱὲ 

- - στ σ η -- / ς . η αι ν 
τοῦ Όεου; ᾖλθεσ ὡδὲ πρὺ καιροῦ ῥασανίσαι ἡμαᾶσ; 90 ᾗν δὲ µα- 

π η - 2. - 3 ῃ ὁ «σος 
κρὰν απ᾿ αὐτῶν ἀγέλι χοίρων πολλῶν βοσκοµένῃ. 91 οἱ δὲ δαί- 

98. ελθοντοσ αυτου ο. ἈΌΒ0 1. 19. 99. 98. 1193 194. Όδοι α] ρλας (ένο 

{ογο ιἱ 8, 1; 5οἆ πος ν. 25 α1{ογ): ν” ελθοντων αυτων... ς ΤΙ ελθοντι 

(4 -ντε, ὁ οεπζεπίε) αυτω ο. ΕΚΙΝΜΒΌΥΧΔΠ αἱ ρ]εν ΑίΙ (ϱ) 3916 ΓΑ περα | 

γαδαφηνων (αὐ’ Μ) ο. (Α” γαζαρηνων) ΠΟ" ΜΑ (7αραδηνων) µ95ἳ αἱ 15 {ογο 

ΒΥΥΞΕΒ ο{» ἐχί ροι5» ΕΡΙΡΙ (650 Ἰαστ. 06, 98. εἰσ τὰ µέρη τῶν γεργεση- 
γῶν, ὡσ ὁ (ιάρχοσ λέγεν, ὴἰ ἐν τοῖσ ὁρίοισ τ. Υεργεσηνῶν (δογίρο Ροβιι5 

γερασην.), ὧσ ὁ λουμ. φησίν, ἢ γαδαρηνῶν, ὧσ ὁ ματθαῖ., ἢ γερ- 

γεσαίων, ὡσ ἀντίγραφά τινα ἔχει) οπίοΧ (των εν γαδαροισ) μολιγα"' 

αρ Ογ 140 (ἡ περὶ τοὺσ ὑπὸ τῶν δαιμονίων καταχρημνιζομένουσ - - 

οἰκονομία αναγέγραπται γεγογέναι ἐν τῇ χώρα τῶν γερασηνών. γέ- 

ρασα δὲ τῇσ ἀραβίασ ἐστὲ πόλισ οὔτε θάλασσα» οὔτε λίμνην πλη- 
σίον ἔχουσα. καὶ οὐκ ἂν οὕτωσ πφοφανὲσ ψεῦδοσ καὶ εὐέλεγκτον οἱ 

εὔαγγε σσ) ο. ἄνόφεσ ἐπιμελῶσ γυνώσκοντεσ τὰ περὶ τὴν 

ἰουδαίαν. ἐπεὶ δὲ ἐν νο. εὕφομεν" εἰσ τὴν χώρα» τῶν γαδαρηνών, 
καὶ πφὸσ τοῦτο λεκτέον. γάδαρα γὰρ πόλισ μέν ἐστι τῆσ ἰουδαίασ, 
περὶ Ἡν τὰ περ: βόητα θερμά τυγχάνει, λίμνη δὲ κφημινοῖσ παραχει- 

µένη οὐδαμῶσ ἐστὶν ἐν αὐτῇ ἵ Φάλασσα. αλλὰ γέργεσα, ἄφ ἡσ οἱ 

Υεργεσαῖοι» πόλισ ἀθχαία περὶ τὴν νῦν παλουμένην τιβεριάδα λίμνη, 

περὶ ἣν κρημινὸσ παρακείµειοσ τῇ λίμνη, ἄφ οὗ ρα ον τοὺσ χοίρ. 
ὑπὸ τῶν δαιμόνων χαταβεῤλῆσδαι. ἑρμηνεύεταυ δὲ ἡ γέφγεσα παροι- 
χία ἐκβεῃ Ἰληκότων, ἐπώνυμοσ οὖσα τάχα προφητικῶσ οὗ περὶ τὸν σω- 

τῆρα πεποιήκασι παρακαλέσαντεσ αὐτὸν µεταβῆναι ἐκ τῶν αν αὐ- 

τῶν οἱ τῶν χωρίων πυλῖταν. Ἐαάεπι {εγο οχδοπῖρία 5απέ 1 βοΙο]15 οί 

Οαἴ6ΠΙ8 (ο{ οα{οΧ αἲ Μο ὅ, 1). Οείεταιη Ον αἆ οΙΠΠ66 {χε ονρ]δίας 

ααἵ Ἠαπο Πἠδέονίαπι ροεγβον]ρδεταπί ερεείατο ν]άείαν; εοτίο Ιππία 5ἱΠ- 

βα]1ο5 ποη ἀῑδημχίέ, ΟΡ αἵ. 12ο... ΟΡ μα γερασηνων ο. (εὰἆ αρ 

05) Τ{ (οί. ἆ εί ὁ) νο δα] 5ΥΤΡ ΗΒ (5ο οῖανη ἄοπφιδεποίΊπι αἱ ΥερΥε- 

σιων Ἱαῦρες) Αί (9) 5515 ΗΠ α]... ς γεργεσηνων ο. κεοδεκιβύνχ αἱ 

ρ]εν (οὔτικ αἱ -συνων) οορ 5ο ΤΠ ααίΗ. Τία Ου, αἱ εκτ 19 αρραταί, 1 

ονρ]]5 ]αρὶ νο]α]έ, 56 Ἱπν]ας αἱ νἰάσίαν οαῖ5 σα4. 

99. υιε ο. ΝΡΟ”1.. 1. 98. 209. αἱ ρ]ας Σο Π1. Ἱς 1 πλ απ {ο {οἱ Ίαν] «ορ Οἱ 505 

Ε1β461) 100.373. 116ΠηΘ5 301 1{απι ν5 159. 546 ΟΥ) Υἱοίοτίη... σ(-- 9) Ρνασπη 

τυ ο. ΟΡΕΚΜΡΟΥΧΔΠαΙ Ρ]ενα Όσο ἔρσι Ἡᾳ νο κα] αγ γυίς σο αὖπι αθί]ι 

Ἰιφά οσα 195. 454 ΟΥ Ῥγονηῖςς α]:: οξ Μο οἱ Ἰωο | πρ. καιρ. βασανισαι (εορ 
Λας Ῥντοιπίὸς Απιῤὂόιοὶ ψεγάενε) ημ.: Ἂἲ 
ηα.) πο. καιρο. 

Ίμιασ απολεσαι (8ὺ ῥασαν. 

ὃ0. µαχραν (εί. ἁ κα ό):α νο Γη1. ο 1 νο δαςκ ποι {οπφο | ῥοσκο- 

µενη Χ αἱ” Τί (ο, 4) «ορ -μενων 

να ο 
Μο 5. 1-1 
1,ο 8, 20-- ὢτ 



40 ὃ, ο, ΝΑΤΑ ΜΑΘΟΛΙΟΝ 

/ ὃ ’ 5 9 οἱ αρ ε νά . ’ 
μονὲσ παρεκάλουν αυτον λέγοντεσ᾽ εἰ ἐκβάλλεισ ἡμᾶσ, ἀπόστειλον 

ε ἐν 9 ι ο - , τ ως 

ἡμάασ εἰσ τὴν ἀγέλιν τῶν χοίρων. 3 καὶ εἶπεν αὐτοῖσ' ὑπάγετε. 
ε δν 2. λΩ / . } - 3 Δ ’ . νι ο Ν ο 

οἱ δὲ ἐξελθύντεσ ἅπῃλθον εἰσ ποὺσ χοίρουσ᾽ καὶ ιδοὺ ὥρμησεν 
- { .) ΔΝ . - Ν 

πᾶσα ἡ αγέλῃ κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰσ τὴν Φάλασσαν, καὶ ἀπέθα- 
᾽ ο ω Ὡς τς , . Λ / 

ον ἐν τοῖσ ὕδασι. 9 οἱ δὲ βόσκοντεσ ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντεσ 
5 π ; » ; ; 3 π - ὃς -. ; λ 

εἰσ τὴν πύλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν δαιμονιζοµένων. 94 καὶ 
2 Ν ος « / σε. ”- 3 ς ’ 2 -- 8 σος 

(δου πασα η πύλισ εξηλθεν εισ ὑπάντησιν του Ιησουῦ, και ιδύντεσ 
ή Ν ’ [έο - -- ιά -- 

αὐτὸν παρεκάλεσαν» ὅπωσ µεταβῃ ἀπὺ τῶν ὁρίων αὐτῶν. 

τ-- 
ο 8-19 ποια χο; Ωλ 3 - ο πο λ 

Ὃ πρ 1 Λαι ἐμβὰσ εἰσ πλοῖον διεπέρασεν, καὶ ᾖλθεν εἰσ τὴ 
γή , 9) λα ς] . ’ 3 -- Λ ο. 8 οδό 

ἰδίαν πολι». 3 και ιδυυ προσέγερον αυτῷ παραλυτικὺν ἐπι κλίνησ 
, 3 ος ς 2 » Ν ». » τ .” 

βεβλημένον. καὶ ιδῶν ο 1ησοῦσ τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν τῷ παρα- 
ο « ΄ , .] ’ ’ [ { ’ Ὠ] . 3 Δ 

λυτικῷ Θάρσει τέχνον,͵ αφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι. Ὁ και ἴδου 

51. εχῥαλλεισ: κ αἱ -ῥαλησ, Ἐκ” αἱ --ῥαλεισ | αποστειλ. ημ. (9) ο. ΝἩ 1. 
29. (αὰᾷ απελθειν) 99. 11δ(οπιγ1.) α Ὁ 6 ᾱ 1: ϱ1- ]κ 1 νρ Βα] «ορ 5ΥΥΡ 

1ᾳ εοὰ Αχ αθίἩ ΟγΥδεε αν, ς (ΟΡ’ ρτοῦ Ῥεμα) επιτρεψον Ίμιν (αἱ 5 οπη, 
α11 ηπασ) απελΘευ) ο. ΟΕΚΙΝΜΒΌΥΧΑΠ αἱ ρ]αν ({ Ἡ ιδεα το νε) α (2ευ- 

. πιζίέε Ίος 6) Βγτι σο αὖπα:: ο Το 

95. αυτοισ: ϱ Ὁ ο ϱ1- Ἡ ΒΥΙΣΟΝ αάά ο 5, 1η [ο 15] | απηλθον ο. ΔΟΕΚΙΜ 

ΒΌΥΧΔΠ είο... 1η ΤΙ -θαν ο. Β | εισ τουσ χοιρ. ο. ΝΕΟ” 1. 99. 98. 118. 
ρου αἱ ΙΡΙΥ (αί. 4) νο 5αὶι ορ ΒΥΥΣΟΝ ααἰ] αἰ... ς ΤΙ (Βομα ρτοῦ) 
ε. την αγελην των χοιρων (11. ῬΡρ. ποη ργαοσθβςῖί ε.τ. αγελ. τ. χοι.) ο. 
οΡΕΚΙΜΡΌΥΧΔΠ αἱ Ρ]εν Ε 1 ΘΥΤΡ Ρο αγ | 1, αἱ ορήσεν | πασα (0358 

α15 οπι; ο” 21. οορ 8ΥΥΡ ροδί αγ.) ή αγελή ο. ΔΒΟ"ΜΔ 1. 19. 98. 118. 
194. 10τ. Ῥ5ο  α] ραιο Ἱτ (εί. 4) να δα] θγταί ατπῃ σο αείᾗ α]...ς 

(Ξ- αυ) Τϊ πάά των χοιρων ο. ο πκιβύνχῃ αἱ ρ]εν «ορ ΟΥ | νὸ απε- 

Θαναν., ο 2632. Ξ1εν 

94. νεπ απαντα | υπαντήσιν ϱ. ΝΕ 1. ὁδ.... ς Τὶ συναντησι) ο. ΟΕΚΤΙΜΒ 

Ὄνσδῃ α] Ρ]ος ΟΥτΟ5105:: ο6 απ 256, 1. 1ο 19, 19 | του το ο, κο 98. γδοἳ 

Ογτες 105... ς Τη Τϊ τω τῦ ο. Ὦ ΠΠΟ Τ6]1 ΠΠ ΡΙ6Υ | οπωσ... Ὦ ινα (111) 

ΓΧ. 1. εμβασ: ϱἳΕ αἱ Ρ]ᾳ510 α4ὰ ο 15, Ἰοπι ο” α 3 ροβί πλοιον | πλοιον 

(49’)ο ππονμνπηες 1, 1. 98. 194. 909. αἱ59 ἔογο 5αἩ ϱο ΟΥ 3119 ΟµΤΙΠΟΙ 

ες ΤΙ το πλ. ο. 6"ΕΕΚΝΜΒΌΥΔΠ αἱ Ίοησ6 Ρ] «ορ ΟΗΥ | τδιαν πολ. (Α πο. 

ιὸ., 1991 νρ πι οἶσῖ, δμαπι): Ὦ νουδαιαν πολ., ὧι οἴυί. Γπαεαε α ϱ1: 

9. πφοσεφερον ο. ΑΒΕΕΚΙΜΒΌΥΧΔΠ αἱ οπημΥ]ά (1. νρ ο//εεδαπέ, 1επὰ «ΟΡ 

ΒΥΥΡ: 1ερ]ον ΑΥΥΒΟΝ ορη]εγπέ [οὔέ.]) ... Ίμπ προσφεφουσιν ο. | αφιετ. 
ς. νν ΟΥ39351 Ὦ αφιοντ.. Ίΐοπι Τοπιἑηιύη" ἃ ἡ Π1. ]ς νο βΥταζἳ ϱο αθί]ι 

1πίδ18.,,ς Τί αφεωντ. ο. ΟΕΕΚΙΜΒΟΥΧΔΙ 4] οπινν1ά 0Υ3) 136 Εβ9ς1339, 
Ίέονη /επιίκδα διπέ α Ὁ ο ϱ]- μα ΗΙ | σου αν αµαρτ. (α9’) ο. πολ” 1. 

98. 909, αἱ ρ]αβ 10 0Υ2) 136 ΟΙΥΙΠο ὅ ϱ{ 843 ὁ 1ΠΟΜΗΙ Ἱίοπῃ αὐάῑίο σου Ν αἱ ο 
ἴατα.. ῬΕῖ ας ἔοτ ον . 10» ΤΠ 915 ΒΟΗΙΟ] σοι αι αµαρτ.,ς σοιαι ἅμαυ- 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΟΘΔΙΟΝ 9, Ὅ. 41 

-- π ώς 9 3 
τινὲσ τῶν γραμµατέω» εἶπον ἐν ἑαυτοῖσ ᾿ οὗτοσ βλασφημεῖ. 4 καὶ 

εστι τν ς 2Υ. - λ ον / ε- . » π με σας -- 
ιδὼν ὃ ]ησοῦσ τὰς ἑνθυμήσεισ αὐτῶν εἶπεν ὑνατί ἐνθυμεῖσθε πο- 

π τω ν ε - [ 2 Γ ο να 

γηρὰ ἐν ταῖσ καρδίαισ υμῶν; Ὁ τί γάρ ἐστι εὐκοπώτερον, εἰπεῖν 
3 «ε τν ος ου ” . 

αφίενταίσου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν ἔγειρε καὶ περιπάτει; ϐ να δὲ 
ὃω- [τά Χς. ΄ ” { {ν τα. 2 ’ ολ. ον -- - » νο 

είδητε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υὼσ του ἀνθρώπου ἐπὶ τησ }γῆσ ἀφιέ- 
ς - ” . αν 

2αι ἁμαρτίαα, τότε λέγει τῷ παραλυτικῳ' ἐγερθεισ ἄρόν σου τὴν 
’ ο στά 3 Λ ο ” Ν ϱ) Ν ) - 3” 

κλίην καὶ ὑπαγε εἰσ τὸν οἰκόν σου. { καὶ ἐγερῦεὶσ ἀπηλθεν εἰσ 
Δ η, 2 -- 3 Σω / Δ / / Δ ν 

σὺν οἶκον αὐτου. ὃ ἰδόντεσ δὲ οἱ ὀχλοι ἐφοβί/θησαν καὶ ἐδόξασαν 
Ν Ω, Δ Δ ιά μα / ’ -- 2 ἐ / 

σὺν Φεὂν τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτιν τοῖσ ἀνθρώποισ. 
πιο - ὰ / « -- οι σον 2 ΄ ϱ "Καὶ παράγων ὁ ᾿Ιησοῦσ ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνθρωπον καθή- 

λ / -. / Δ ποστ ο 
µενον ἐπὶ τὸ τἐλώνιον, Μαῦ ῷ αἴον λεγόμενου, καὶ λέγει αὐτῷ ᾿ ἄκο- 

τιαι σου ο. ΕΕΚΙΡΌΥΣΠ αἱ ρ]εν 18ΡΙ5Σ (αἱ. 4) νο αἱ ρ]ου Πνϊπί 515 5οιπο! 
Οπί5, 965 

ὃ. ειπον ο. ΝΟΡΕΕΚΙΜΒΌΥΣΑΠ οίο... Ιῃ ΤΙ ειπαν ο. Ὦ | 1, αἱ ἐν αὐτοῖσ 

4, τδων ο. ΝΟΡΕ ΕΚΙΙΒΌΟΥΧΔΠΣ αἱ Ρ] Ι{γΥσ οορ α]... ΕΜΕΣΠΙ 1, 209. αἱ ρ]ας 50 

{α δα] ϱγταίῦ σο αγπι αἱ Ο,γεᾶ οἱ 644 ΡΙ ειδωσ (6Ρ’ Τι) | τασ ενθυµ.: 
1. 909. αἱ τουσ διαλογισµουσ | ειπεν: Ὁ α]Τ ο ιν 84Η ΥΙΟ Αγ αᾶ 
αυτοισ | υνατι (ρτοῦ Ῥε]μι) ο. ΝΗΟΡ 1. 99. 98. 909. αἲ 1 νσ αἱ ΟΠν56π1οΙ 
οιποῦδΟΥΡρ αΙ...ς Τί αάά υμεισ ο. ΕΕΚΙΝΜΒΌΥΣΔΠ αἱ ρ]εν (α15 Ομτεᾶ 5επιε] 

ρο»δί ενθυ.) 6ο ΒΥΥΡ αὖπι 

ῦ. γαρ: ΚΜΙΠ αἱ αΏο 1 νο α] οσα | αφιεντ. ο. ἈςΏ (αἱ αφιοντ. | 9) 
ἆ { 1. κ ᾳ νδ εγταί σο ααίµ.... ς ΤΙ αφεωντ. ο. 6Ώ ππο τ6]] παῖῃ 

οπιησ]ά α Ῥ ο ϱ] Ἡ | σου αν αµαρτ. ο. ΑΒΟΡΕΕΚΙΝΜΥΝ αἱ 109 {ογε (γες- 
σαΐα έμα ]) ... ς (-- 6Ρ Μσ; 5δεᾷ Ρτοῦ Ῥεμα) σου αι αµαφρτ. ο. ΒΌΔΠ 1. 

αἱ πι Ὁ ἃ [ος σο; Ἱέεπῃ αἀά]ίο σου αἱ 19 (ογο 1591 να αἱ Ρ! | εγειρε(αν΄ 

7) ο. ΝΒΟΡΕΕΚΙΝΜΔΥΣΠ αἱς ... ς εγειραι ο. Ὁ (Δ εγειραν) αἱ ΡΙ | και (νὉ 
απο τα]] αεί πηῖπ 165 νο οἴς): κ” βαἩ οπι 

6, ειδητε (ςοἶαίέίς 11 Ρ]ε ἆ νο εἰς) ο. ΝΕΚΜΤΥΔΠ οἱίς: ΟΡΕΙΕΕΙΙΧ αἱ πι νδητε, 

1έοιη Ἱς υἰεαίί | ο 98. ΙΕγ9Σ (πο Χ) νε οτι ο υι. τ. α)θρ. εξου. ἐχ. 
(σπα νρ ]αῦεί ροίεδίαίεπι) | τοτε: ΝΜ αἱ” οπι | Δ ΟΠ ὁ εξ του, Πέειη 1π- 

ή. το | εγερθεισ ο. ΝΟΒΕΚΙΝΜΑΌΥΧΔΠ αἱ οπηπΥ]ά ᾳ (6ὔ1φεπς ἰοἴε) 6ο 
ΑΗΠ...Β ο {01 1 νρ Ρα] σορ δυταἰ εγειρε (Ώπτ: πἱ Μο), ἵξεπι α- 

41ΐο και Ὁ α 61.5. Ἡ Κ. ααίλ ΗΙΠ | υπαγε: νἲ πορευου 

.εφοβηθ. (0’) και «.ΝΕΡ 1.99. δδ. ῦ9. 118. 1ὲ (5οἆ { σο ααπιύγαπέεβ ἐύπιε- 

οιωιέ εξ) νο 5αἩ «ΟΡ ΑΥΤΣΕΝ ααίἩ αἱ ΗΙ] Δαρ...ς εθαυµασαν (ϱ" -ζαν) 

και ο. ΟΡΒΕΚΗΝΜΒΌΥΓΑΠ α] ρ]εν (αί. Χ6ΟΙΙ) ΥΥΡανπῃ ... κ 1 αί 515 οπι 

0ο 

9, ο 15 εχει. ο. ΝΕΒΟΒΕΚΙΝΜΘΌΥΧΓΑΠ αἱ ΟΠΙΠΤΕΓΟ Αγτα!γ βα] σο αΥΠΙ αθ{Η 7 

Ιίεπι Ὦ 194, «ορ ἵὲ νο Ειδάθπι 130 ο{01δοΡΗ 195 εκειθ.. ο ἲς ... νι ϱδοἳ 
({ ενα ονν ΙΠΙ1ο Ρεγίςορας) οπι εκειό.. | ειδεν ο. ΝΕΡΕΜΌΤΔΠΣ αἳ Ρ]... 

οΕΚΙΥΧΗΙ νε αἱ πι δε | επιτ. τελωνιον (38. 194. εαἰΟΧ --γειον): ο 

21. Οµπιοῦ Απο απίος καθηµ. | µαθθ. ο. ΔΕΓ 51 Ρο... ς µατῦ. ο. 

Ἠ”0 απο τε]] οἱ πηῖη «ορ εἴο | λεγομενον: 5 αἱ Ειβάσπι οἱ ἴπΕΟΡΗ ονο-- 
κατι, Ἱΐοπη 16 νο αΤΠΙ | και λεγει (κΌ οίς): κ οπι χαν 

9-19 
Μο 9, 14 -ἰπ 
Τμο ὃν 5π- -0ὓ 



45 9, 10. ΝΑ ΤΑ ΜΛΘΟΛΔΙΟΝ 

’ . . .] 2 ’ ν) -” πο. Ν ’ ν) - 

λούδει µοι. και ἀναστὰσ /κολούθει αυτῷ. 10 και ἐγένετο αυτου 
2 η 3 - ./ »ς 1 Δ - ΝΥ ης Λ 3 

ἀγάκειµένου ἐν τι οικίᾳ, τδου πολλοι τελῶναι καὶ ἅμαρτωλοι ελ- 
, τ - ν αν -. - λ 

θόντεσ συραγέκειντο τῷ Ιησοῦ καὶ τοῖς μαθιταῖσ αὐτοῦ. 11 καὶ 
το) « κ Ἡ ο ὃς ο 8 λ - 
(δύντεσ οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον τοῖς μαθηταῖσ αυτου διατί μετὰ τῶν 

- λος » ο ο ο ε - ποιο « λ 

τελωγῶν και ἁμαρτωλῶων ἐσθίει ὁ διδάσκαλωσ υμών; 19" ὁ δὲ 
. , - Ξ Ἡ ωρα, . 2112 
ἀκούσασ εἶπεν οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντεσ (ατρουῦ αλλ οἱ κα- 
4 ς τλ ῃ .. ὐ Ν 

κῶσ ἔχοντεσ. 19 πορευῦέντεσ δὲ μάθετε τί ἐστι ἔλευσ θέλω καὶ 
ώ ο Ν ε ; 

οὗ Ψυσίαν. οὐ γὰρ ᾖλθον καλέσαι δικαίουσ ἀλλὰ ἁμαρτωλοίσ. 

Ὁ. Πκολουθει ο δΡ 1.21. 2909.... ς Ἰωη ΤΙ -Ψησεν ο. 56 απο τ6]] παῖἩ ρ]ου 
(ἴοπη σέσειέ ἐδὲ ϊτ να) Εαδάδηι 

10. καν ἐεγεν. αυτ. α)αχ.: κ ΑΥΥ5ΕΝ και αγαχειµεγώΥ | αυτου αναχειῃ. ο. 

ΒΡΕΕΚΙΝΡΟΥΧΓΔΙ αἱ οππησίά (ά: 17 οπι ρδε [ οπι] }εσιπιόεγεθ) ... 

πγο ΠΕΡ] νο Ἐ5δ461 ανα. αυτου | οιχια: 5. αάά αυτου, εορ αγΌ 
πιολίς, ΔΥΝ αἰ]ιαεί )νδου (5ΥΙΣΕΕ οπή) ο. νρ α ὓ ο { Π1: σ]- νσ 541 «ορ 

αοίῃ Ἠϊον...ς 1] ΤΙ και ιδ. ο. Ἡο0 απο το]] αἳ πηΙἩ Ἰ Ἰς ᾳ 6ο αἲπά 8ΥΧ Ρ 

Ειδάεια | ο α13 ορ ααἰ] ΟΥΤέ5 105 ακαὀτ. κ. τελων. | ελθοντ. (0 οἰς): 
κ αἱ ραπς α δα οἱ | ϱ” συνεχειντο 

11. και νὸ.: Ὦ Ε4Η ειδ. δε | Δ οτη ου | ἐλεγον ο. ΝΕΟΙ, 1. 21. 88. 115. 118. 

Ογτάς 105, Ίτονα ἀῑσεδαπέ 18Ρ19ἳ νο ΑΥΥΣΕΝ.... ς ΤΙ ειπον ο. ΡΕΚΜΒΌΥΣΧΓΔΗ 

αἲ ρ]αυ, ἆ Ἱς 5γνν ἀἰωεγιπιί (ς ρενρῖι αἰναῦρισί εὔικ) | Ὁ Βαλ ΟγνὸΣ 105 

ακαφτ. κ. τελών. | εσίιει: Ν΄ αἱ 50 [οτο ασ”. πα ΤἩρΗ αάά καιπινγει]ο 

ὀνδασκ. υμ. Ἡ. 1. ο. ΝΠΟΡΕΚΙΜΡΌΝΧΓΔΠ αἱ ρ]ον { Π1: σ”- βγνα() αγπι αθἰί] 

6ο ΟΥε5105 Οµχ ... οὗ 1, 8] 58) οοΡ απίε εσθ.,δ Ὁ ο 6 Ὦ ᾳ απίο 

μετα ... ἃ ΟπΙ (κ «άγέ στπι ριδί. εἰ μεσο. 5668) 

13. 9 δε ο. ΝΡΡ (516) 948. Ρα] ααίμ....ς ΤΙ ο δε τς ο. 68 ας το]] οἳ μαι 

ΟΙΠΗ Γ6γο Ιξ (5οἆ πο 4) νρ «ορ Αγταῦ ρο α] | ειπεν ο. ΑΠΟ" ρνΙᾶν νο 
Π1. ϱ]: Ἱς 1 νε σα] ααί]ι ἨΙον ... ς (409) αάᾶ αυτοισ ο. ΟΡΕΚΙΝΜΡΒΌΥΓΔΗΠ 

αἱ οπιηνΊά α {ΓἩ ᾳ «ορ γταί αὖΠά ϱο | τατρων | αλλ ο. ΝΟῦ 16 161] 
είς... Ίμπ Τί αλλα ο. Ὦ (Εα5άεπι 160. 108) 

19. ελεοσ (48’) «. Ἀποῦρ 1. 98. 209, (ίσα Ο16πιλον1 5,56 έφη: ο Φεοσ 

ἔλεοσ ὄελει και ου Φυσιασ) ... ς ελεον (Κ αἱ ελαιον) ο. ὤεκακινδυναχ 

ΓΔΙΠ αἱ Ῥρ]ος Ο1οιη ὅδο. 94 Ῥας3, 313 (µχκ ελεοσ, 56οὰ πιῖἩ πια ελεον) | 

ἠλθον: Ε εληλυθα :: π{ Ἰμο | ο” δικαι. καλεσ. | αλλα ο. ΝΗΟΡΕΙΙΜΟΧΓΔΗ 
είο ... ς Ιωι αλλ ο. 6ΚΝ οίο | αµαρτωλουσ ο. ΔΗΡΥ "ΓΑ 1” 22. 98 

οοιν” 1193 209. αἱ ρ]ιβ15 α Ὁ ΓΗΣ] 1 ᾳ νρ 9Υγ αι ρ6χβ6 ΑΥπ Ρο 

αθῖ]ᾗ αἱ Ῥας53 513 (ιοίαπι Ίοσεαπῃ αΏοτί; απς (απίαπη «οὰ αά εισ μετ.) 

Ἠιεγιηί Αιρ 6ΟΠΡΕἨ53,61 (80Η Το νειρα εισ μετ. αἀάϊῑία αἀδετ]ρίί) ... 

ς (-- 630) αάὰ εισ µετανοιαν 6. ΟΒΑΚΙΜΡΙΟΥΠΠΕΧΓΙΙΕΠ αἱ ρ]εν ο ϱ1:3. 

δα] ορ ΣΥΥΡ1ΗΕ ΟΗΥ ἀῑδετίο Ῥας 3905. Ῥ]ογαφιο ϱρ ἰοβπιοπία πο δα- 
{156 Παποί πάς Ῥρομάσαπίς Το οπΊπι εισ µετ. αἀάϊάϊ9βο σδία αβί, 

ἃ Ύπο αά Μί οἱ Μο (γαμβίοττο ἵαπι απ ας αἁαππατυμ{. Ρα” ἵνα 

ὀειξη οτι ουκ ηλόεν καλ. δι. ἄλλα αμ. (πν ας κ οἱ ΙΠπίορν. ναίογοα 

ε4 ΕἨ τεσσηί αὐὰ εισ μετ.) Οἶεπι”. εοἵ3 ετερα δε γραφή λεγει οτι ου 

ηλ. κα). δικ. αλλα αμ. Πιδετεδανητ καθωσ φησιν’ ουκ ηλΦ. καλ. δι». 



ΚΑΤΑ ΜΛΘΘΛΔΙΟΝ ο αν 

-- ΔΝ . 

14 Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ µαθηταὶ Ιωάννου λέγοντεσ 
ον [« - Ν ε -- ’ Δ τν 

διατί ἡμεῖσ καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύοµεν, οἱ δὲ µαθηταί σου οὐ 
, Δ τ 2 ο ο) - - Δ ν / ο ενλ 

νιστεύουσιν; 19 καὶ εἶπεν αὐτοῖσ ὁ :[ησοῦσ᾽ μὴ δύνανται οἱ υἷοι 
τν Ὃ - σ 2 - μυ « 

τοῦ πυμφῶνοσ πενθεῖν εφ ὧσον µετ αὐτῶν ἐστὶν ὃ νυµφίοσ: 
3 / ον λ ς τά ο ο 2 Ρ] 3 - ς Ν 

ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἄπαρθῃ ἄπ᾿ αὐτῶν ὁ νυµφώσ, και 
/ Ὁ π ν Ωω ) να ” Π 

τότε γ/στεύσουσιν. 10 οὐδεῖσ δὲ ἐπιῤάλλει επίθλημα ῥάκουσ ἀγνά- 
Ν -. ἡ λ / 3 - ΜΑΙ ο 

φου ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῳ αἴρει γὰρ τὺ πλήρωμα αυτου απὸ του 
ς / λ -- / / νὰ / τς / 
ἱματίου, καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται. 1 { οὐδὲ ῥάλλουσιν οἶνον νέου 

3 2 λ ο... λ εν 3 κ κό π 

εἰσ ασκοὺσ παλαιούσ᾽ εἰ δὲ µήγε, ῥή7νυνται οἱ ἀσκοί, καὶ ὃ οἴνοσ 
ε] -- Ν ει ο) ’ Ξ 3 Ν / σ ’ 1 

ἐκχεῖται και οἱ ἄσκοι απολλυνται᾽ αλλα ῥάλλουσιν οἴνον νέου εισ 
λ Ν ’ Δ ο -- 

ασκοὺσ καιούσ, καὶ ἀμφύτεροι συντ]ροῦνται. 

αλλα αμ. ΟΥ 5 του εληλυΦοτοσ καλ. ου δι. αλλα αµαρτ. Οοπίτα 

Τα5{4Ρ 115 ου γαρ τουσ δι. οὖυδε τουσ σωφρονασ εισ µετ. εκαλεσεν 

14-- 1 
Μοδ, 18-90 
Ίιο ὅ, 98--88 

ο 7: αλλα τουσ ασεβεισ Σ. ακολαστουσ . αὐικουσ. ειπε δε ουτωσ". 

ουκ ηἠλόον καλ. δικ. α. αμ. εισ μετ. Ον 93955 ωσ γαρ υπαρχοντων των 
ισχυοντων αι µίήδε ποσουντων «ησιν' ου χφρεια) --- και ὧσ οντων 

ὀικαιων λεγει' ουκ εληλυθα (αἱ 110) καλ. δν. αλλα αμ. εισ µετ. Ἐ5 

]απ4. Όοηπςι. 11 δευτε, λεγων, προσ µε παντεσ - -και αιθισ' ουκ 

η}Θον καλ. δικ. α. αμ. εισ µετ. και προστιθ σι γετο αιτιον φασκω)' 

ου γαρ χρειαν εχ. οι ισχ. εἰς Ῥ5-Βα5 Ρ9έΠΙ{3) 906 ουκ ΛΘοΥ’ δικ. σωσαι 

(καλεσαιϱ) α. αμ. φήσιἨ εισ μετ. 

14. αυτω (Ί«5ὲῖ ροβί Λεγ.): Χ σο οπι | Ῥιωαγου | νηστευοµ. ο. ΝἳἩ 2τ. ΤΙ. 

6505... ς Τϊ αάᾷ πολλα ο. ΔΕΟΡΡΠΟΚΙΝΜΒΌΥΣΧΓΔΠ αἱ Ρίεχ 1ὲ νο 5α] οοΡ 

βγυταίγ οἷο; Ιΐοπι ΝὈ νε]α πυμνα (:τ πί 11ο) | µαθ.σου: Μ αἱ σοι μαῦ. 

10. ο τς: ν" 943 οπη | Ὁ µήητι (ἱ νο ππιφζζ) | ου: 118 αἲ 3 οι | νυμφωγοσ 

(848 εγτ πἲξ ατπη): ρ (αξ, Οο1). 1.6, Ῥαχ. αρ 5) νυνφιου, 1ΐαπα 5Ροχιδὲ 

Ιξ νςδ οοΡ ααἲμ σο | πενθειν (Ις νΡ «0οΡ 6ο ΑΡΠΙ ΕΥΥΡ ααἲι Ῥας ντ 

Αιοδεπις]): Ὁ 017 α ν ο {1 οἳ. Ἡ 1 ᾳ 84Η ΑΥΥ5ΟΝ οἱ) παξ ΟΥ (6ξ. 11ο ϐ) 

Π1] αἱ γήστευειν 1: πὲ Μο εἴ Τιο | ϱ" 69. 61. αι ημεραι | απαρθη: 

Ῥ 1. τ1. 63ὲί αἱ Ῥαις αρθη | νηστευσουσιν (18 -σωσιν, ϱειῦακ αἱ 

-ουσι):ραἱαῦςορίτἩΆα(πον{β1]νρ) γης Βαβ..24τ ΟΥ 1π{5 359 
αάἆ εν εχειναισ ταισ ημεραισ:: 6 Ἱμο 

16. δε: ν ἀδε Ρ3ΕΥ «ορ ΑΥΥΣΕΝ αγπι αθί οπι | Όαδ 9δ. αἱ ϱακκουσ | 
ο αγναφουσ, αἱ Ρραις ακγαφου (Εο]ο] αἆ ΑγδίορΠ. Ῥ]πι. 1606. ἀττικὸν 
μὲν διὰ τοῦ κ, κοινὸν δὲ διὰ τοῦ γ. ΟΕ εἰ. αἆ Με 9, 9) | το πληρ.: 
ᾱ πληρων | αυτου: Ἀἲ ΟΙ { απο τ. εµιατ. (α οπ1): 1Ἡ 6 Ηϊεν εοᾶ αάὰᾷ 
του παλαιου 

17. 1 αἱ βαλουσιν | µηγε: Ὦ 501. µη :: αἱ Μο | ρη7νυντ. (ε ϱ11ουντ.) 

ου ασκου: Ὁ ϱ1 Ἱς ΦΥΥΛΝ ΑΤΥΠΗ ρήσσει 0 οιγ0σ ο γεοσ (91: κ ΥΣ ΗΕ Αγ. ΟΠ1) 

τουσ ασκουσ :: ο Μο αἱ Το | εχχειται (νο ε[ιωια δω, 1τΡ]εν - ζείιη") 

και οι ασ. απολ).: Ὁ Κ ΑΥΠ απολλυται και οι ασ»., ἃ (α1] π]ς1) ρεγνᾶ | 

απολλυητ. ο. ΝΕ 1. 15. αἱ 1 {γα {νε εα] «ορ ΑΥΤ ΠΙΥ 6ο (Ίΐοπα ϱ ]ς Αη: 

ν]άοε απίε)... ς Τί απολουνται ο. ΟΡΕΑΚΙΗΜΒΌΥΧΓΔΠ αἱ ρ]ον Ἱερίαν αγγ 



44 9, 189. ΚΑΤΑ ΜΑΛΘΟΛΙΟΝ 

18-90 σα 
-- - ι τά 9 ”- 2 ”- - .) -” Ν ” 

Ἡοδω-α 18 Ίαῦτα αὐτοῦ λαλοῦντοσ αυτοῖσ, ἰδοὺ ἄρχων εἰσελθὼν 
, δι να κα [ ο , 

προσεκύνει αυτῷ, λέγων } Θυγάτιθ µου ἄρτι ἐτελεύτῃσεν, ἀλλὰ 
δα ὠ. Ν ) “{ - Ν - ’ αν αλ ᾧ ’ Χο. 6 .] . 

ελθων ἐπίῦεσ τὴν χεῖρά σου ἐπ αυτήν, καὶ ζήσεται. 19 καὶ ἐγερ- 
Λ ε: » - 2 η υ - λ Δ - 4. 

Ψεισ ὁ Πησουῦσ Γκολούῦδει αὐτῷ και οἱ μα ταὶ αυτου. 20 καὶ ἰδοὺ 
Δ [4 ” ’ αι ο. / [κά - 

7010 αἱμορρυοῦσα δώδεκα ἔτι προσελθοῦσα ὄπισθεν ἠψατο τοῦ 
/ς. ων , ε) -ι 9) ” Ν 3 [ά ος 3ν / 

κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτου" 31 ἔλεγεν γὰρ ἐν ἑαυτῃ ἐὰν μόνον 
ιο] -- « Σ - ’ ς [4 Ν Ν Ν 

ἄψωμαι του ἱματίου αὐτοῦ, σωθήσοµαι. 33 ὃ δὲ στραφείσ και 
ὃς 3 δι 4 στ - ’  ν ιό / 

δων αὐτὴν εἶπεν' Φάρσει ύγατερ, ἡ πίστισ σου σέσωκέν σε. 
κ. ,. « Ν -] Ν - σα 3 ’ ελ.  α ο. ο ο. ο. 

καὶ εσωύη; 1 γυνὴ ἀπὺ τησ ὠὦρασ ἐκείῃσ. 29 και ἑλθων ο Ἴησουσ 
. Ν ος μον αν . ἃ Ν . ο” 

εἰσ τὴν οἰκίαν τοῦ ἄρχοντοσ καὶ ἰδὼν τοὺσ αυλιτὰσ καὶ τὸν ὀχλον 

ποίμ | αλλ. ῥαλ). (1 αἱ ῥαλουσιν, Ὁ Ἱκ ῥαλλ. ὃς) οι. νε. εισ ἆσκ. χαι/. 
(4 α] νεουσ) ο. ΒΡΕΡΕΑΚΗΜΌΥΧΓΔΗ (5 αἱ” οπι αλλα πδᾳ συντηρ.) αἱ Ρ]ου 
Ις ᾳ βγταίσσο ... πο αἱ” ἹεΡρ]ες νσ αλλ (1ἵπ Ἀ, ο αλλα) ου. νε. Σισ ασκ. 
βαλλ. και». (19ΡΙεΙ νς Ας καιν. βαλλ.,  καιν. βλητεον): Ὦπ ο. ο | 

αμφοτεροι ο. απο ΟΙ αἱ Ῥ]α810 ως (5 αὐ 87) -τερα ο. σημ | 

συντηρουντ. ({ Β1. νΕ οοπδεγραπέιγ): ϱ” τηρούνται (1 ΡΙ 5ο απίιή!) 

18. ταυτα: 1, 15 οορ αἀά δε | αυτοισ (Μ3Ά αἱ τοισ οχλοισ): 1. αἱ 1 {ετθ 
«ορ Π] οι | εισελθων (α0’) ο. ΔΕΟΡΕΝΜΣ αἱ ρ]15ῦ0ὸ Ῥας” 355 Ον 
(εἰ. νο), Ίεπα εἶσ ἐλθὼν (αἱ αὐ Β2) ΚΒνΔΠ αἱ 3 [οναο; ἆ {Ρο 116 

(ά ππ. ργύιο.) υεπίοηΒ, Ίτοπι ΥΣ ΠΡ αγπῃ αθί]μ.... ΝΌΒ εισ πφοσελθων (111), 

Πἴοιη πι αοοεδοῖὲ αἱ α Ὁ ο 1 νρ ... οἵαμῦ αἱ ππὰ τισ προσελθων 

(οί τισ προσηλϐ εν), Τ αἳ ππα τισ ελθων, αἱ εισ εισελθ.νοἰ τισ εισελθ», 
«ἅαπι μγήπο. οεπίοηδ Ἱς Ἡ. ϱἳ. φιζᾶ. ΡΥύιο. ασοεδδᾶΐ εἱ ... ς ελθων ο. ΠΙΙΠ 

(ρτύισεμς υεπίεπς 4. Ἰξεπα 6ορ): νἲ 19. 10Τ. αἱ (548) προσελθων. 

Ῥγασίογθα οὔξαμυ αἱ πηα (αῖ. ενσσ) αάά τω τὸ (5α]ι αἆ οτι) | λεγων 

ο. ΝὈ 1. 19. 88. 194. 19Τ. 969. αἱ α]ῖᾳ 1ΕΡΙ απι Εὰ {ΟΥ 841 ο0Ρ ΦΥΣΔΕΝ 
ΑΠΩ αθείῃ Ῥα5 5335 (πν]ῖς ο ἆ ἀποῦ) ΟΥ (οί. 11ο): Πΐοπῃ αἀθῑίο κυριε 

Ν α]: ΕΒ1Ι- Ἡ νρεά ΗΙ... ς Τμ Τϊ αἀᾷ οτι ο. ΒΟΕΡΑΟΚΙΘΌΧΓΔΗ αἱ Ρ]ου 

4.50 ΑΥΥΝ Βα5 (οκ οὐ ἆ ἀποῦ) [1 χειραν 

19. ἠκολουθει ο. Νου 98. α] Ρας; δεφιεζαίην ΗΗΡΙΕΥ νο ... ς Τϊ /κολου- 

Θησεν ο. ΠΕΑΚΙΒΌΧΓΔΗ αἱ ρ]ογ Ῥα5” δ Ο]ς, δεομέι8 εδί {]ς εα]ι 6ορ αἱ: 
Ἱέοπα ΕΝ αἱ ΒΥΓΣΕΝ ηκολουθησαν | και: να 5 ο) | ΔΟΝ οι 

20. κ” αιάαροουσα (Δ6 αιμορο.), Ἠ αἲ136ὲ αιµορουσα, κ αἲ 1507 αιμορ- 

ρουσα | ετη: Ἡ πάᾷ εχουσα εν τή ασύθενηα (:: 6{ Το]ι ὅ, 5) 

91. 1, εν αυτη | µονον (εί. 015350): ο Ὦ ο {Η1. ϱ1: Κ νς Ρορί αψ., Ἀἲ ἃ 

σ3:Ἡ οι | τ Υ5εῦ αἱ α]α αψοµαι | σωόθήσομαι (1, αἱ -σωμαι): ο αάά 

οἱ οοπἑίπμο αεί ῥγο/]αυύις φαπριπύς. «1 ἐῑ]ε οοπΏεγοτι στι αἰξεῖρι[ί8 

Φηΐ8: ()ΐν πιο {οἰ{ ή -- -- φοπιοᾶο δαπαία εδθεί: ΒΙπαϊ]]α 115 4υαο Ἱιο εἰ Μο 

99,.οδεο.ΝῬαροκα...ς ]μι Τὶ αά εξ ο. ΝῦΒο απο τα]] οἱ πι { 1: 
σ]” Ἱ νς εἰς | στραφεισ ο. ΡΟ 19. 989. 124. αἱ 10 [ενα (ϱ 8)” ρταεπα 

στη) ... 5 ἐπιστραφεισ ο. ΟΕΕΑΚΙΙΜΒΟΓΔΗ αἱ Ρ]εχ τ: πέ Μο | υγατερ 
6. ΝΒΟΕΕΚΝΡΌ ΔΙ αἱ ΟΛΗ Υά (τοιη Ου 919).,,. Τί Θυγατηρ ο. 61, 

9ῦ. Δ ΟΙ τουσ | ελεγεν (Ν΄) ο. 5υυ 1. 1ὸ. ὐὐ. 118. 124. αἱ Ομ (οί. 11ο), 



ΚΑΤΑ ΜΛΘΟΛΙΟΝ 9, 92. 46 

ν . / -- . » Δ 2 Δ ’ 

θορυῤούμενον ἔλεγεν' 24 ἀναχωρεῖτε' οὐ γὰρ ἀπέθανεν τὸ κορά- 
2 ’ ων 2 - Μα λ δς. ’ 

σιον ἀλλὰ µαθεύδει. καὶ κατεγέλω» αὐτου. 35 ὅτε δὲ ἐξεβλ/θη 
ιά ” 3 Ν ” ’ ” Δ » α Ν 2 / έ . Δ 

ὁ ὄχλοσ, εἰσελθὼν ἐκράτισεν τῆσ χειρὸσ αὐτῃσ, και Πγέρθι τὸ 
’ ϱ)  ρᾷς « / σ 5] σ Δ 2 / 

κυράσιον. 260 καὶ εξγλδεν ᾗ φήμη αὕτη εἰσ ὅλην τρ) γην ἐκείνην. 
5 νο Α - ή ” 2 / 2 -- 

2τ Καὶ παράγοντι εκεῖθεν τῷ {ησοῦ, ἠκολουθησαν αὐτῷ 
΄ ΔΝ .. Ν , ὃ -. « - {ν /α. 

δύο τυγλοῖὶ κράζοντεσ και λέγοντεσ᾽ ἐλέησον ημᾶσ, υἱὸσ «Ίανείδ. 
λ 3 3 2 - ε / Ν / 

25 ἑλθόντι δὲ εἰσ τὴν οἰκίαν προσῇλθον αὐτῷ οἱ τυφλοί, καὶ λέγει 
αμα: αμ / ρ - -- / 

αὐποῖσ ὁ Ιησοῦσ᾽ πιστεύετε ὅτι δύναµαι τουτο ποιῇσαι; λέγουσιν 
.) ας 12 / ς / κά ” 2 α 2] ο» / ο. 

αὐτῷ ' ναί, κύριε. Ὢς) τότε Ίψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν λέγων 
- . Ν «ς - ο ο Φα , . - 

Λατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν. 90 καὶ ἀνεῴχθησαν αὐτῶν 
μας, , 5 ης οκ εἰς ὀπαή - ῃ εκ μο δἃ Ν 

οἱ ὀφ8αλμοί. καὶ ἐνεβριμῃθ]; αὐτοῖσ ὁ Ιησοῦσ λέγων᾽ ὁρατε µηδεισ 
λ / / σον Φα - - 

γιυωσκέτω. 9 οἱ δὲ ἐξελθόντεσ διἐφήµισαν αυτὸν ἐν ὅλῃ τῃ 11 

ἐκεύῃ. 
- Δ 3 ΔΝ ’ ϱ) ως 

93 Αὐτων δὲ ἐξερχομένων, ἰδου προσήνέγκαν αὐτῷ ἄν ῶρωπον 

Ίξοπι ἀῑσεδαί ΙΕΡΙ νο ΒαἩ «ορ αοἲμ ρο; ο 61: Ἡ Ἱς ἄίωῖέ (5ο 1. {ον 5ο 

αάᾷἆ αἆ ε05. { 18) ... ς λεγευ αυτοισ ο. ΟΕΕΑΚΙΜΡΌΓΑΠ αἱ ρ]εν οίο 

94. Κ Π56Υ κατεγελουν (Υ56Τ καταγελου)) | αυτου (ϱ" αυτον): κἲ 61. αάά 
ειδοτεσ οτν απεθανεν :: ο Τιο 

90. εισελθων:Ρ α Ὁ Κα ελθων | Ὁ την χειρα 

26. αυτη ο. ΒΒΕΟΚΙΜΒΌΓΔΑΠ αἱ Ρ]εγἹΐέ νο Αντί ρο αἱ ... ἂο 1. 95. 118. 

194. ο0οΡ αυτησ», Ἰέεπι ϱ τ1. 496. ϱ56ἳ 9] 3 δαλ αυτου 

91. αυτω ο. ΝΟΒΕΑΚΙΙΝΜΘΌΓΔΠ αἱ ρ]6γ.... 11 οπ1 9. ἩΡ 126. 96ου” ΟΠγπιοῦ | 

κ κραυγαζοντεσ | και λεγοντεσ: ο ΥΙά1, αἱ” α Ἱς οπι | υιοσ (8) ο. Βασ 
αἱ 9ο {οτο Ῥ»ο- Αι 5τὅ Ώαπι (αἱ Ῥαπο ο υι0σ, ΔοΟ Όνε, 58ἆ υιε τθβδοτ]- 

Ρίππη) ... 6 υιε ο. ΔΟΡΕΕΚΙΜΒΓ αἱ Παπά ἀπρίο Ῥπι ΟΥ | δαυειὸ: 

οἑ αἆ 1. 1. 

28. ελθοντι (Ν εισελθοντι) ὃε (0 αἱ 109 {ογο αάά αυτο): Ὁ α Ὦ ο ϱ1 Ίι Ἱς 

και ερχεται | προσηλθον ο. 8ΟΡ απο τα]] αἷο .... Ἰμπ Τ -θαν ο. Ἡ; 

Ῥα Ὦ ο ϱ1 Ἱς και προσηλθ. | κ Ὁ α Ὦ ο”. (ποπ ο {141 σΙ- Κα νςθ) 

ΒΥΥΗΥ οι δυο τυφλ. | ο (ΑΣ οπι) 15: α]”0 {το οπη | δυναµ. (ΝἨ ος αάὰ 

ὑμι, ἃ οἰὁ οπι) τουτ. (51: αάά υοὔίε) πονησ. (α ο { 1. σ-: 1 νο α’πῃ 

αάᾶ φοῦίϱ) ο. ΝΟΞΡΗΕΑΚΙΜΒΌΓΔΠ αἱ οπιπΥ{ά 15ΡΙ6Ε απι [ι {ο οἱς ,.. 
5  νᾳοἆ τουτ. δυν. ποιησ. (111), οἳ δυν. ποιησ. τουτ. 

99. οφΦαλμων: Ὁ οµµατω»ν | λεγων: Ὦ 1. και ειπεν | τοπ γεννηθητω 

90. ανεωχό.. ο. ΝΟΡΕΕΑΚΤΜΒΌΓΔΠ αἱ ΟΠ1Π ἴοτο ... ἴμῃ ΤΙ ἠνεωχθ.. ο. Β0 98. 

Ομνππο 1: ο ἠνοιχδ.. | αυτων (Π" αυτω, Ἁἲ οπι) οἱ οφῦ..: Ὦ Ἱτ νς οι οφΏ. 
αυτ. | ενεβριμηθη ο. κι” 1. 29. 118.... ς ενεβφιμησατο (1, εβρ.) ς. 
ἨΟΡΕΕΟΚΙΝΜΘΌΓΔΠ αἱ Ρ]ον [ ο (9 οπι) 19: αἱ ραπο ΟΠ1 

81. ολη (80): νἩ οπι 

93. Ε 191. διεξερχοµενων | ανθρωπ. ο. ΟΡΕΕΑΚΙΝΡΒΌΓΔΠ αἱ Ρ]εχ Ιὲνς πο 

ΒΥΥΡ απ αἱ... Τη ΟΙ ο, ΝΕ αἱ δα]. 60ορ ΒΥΥΦΕΣ αθίμ1: {19 29 | 

1ο Ἡ, 11 

9-84 
19, 399 98 
1,ο 11, 145 



460 9, 98. ΚΑΤΑ ΜΛΘΟΛΙΟΝ 

../ . Ν -- 

κωφὸν δαιμονιζόµενον. 99 καὶ εκβλι/Φέντοσ του δαιµονίου ἐλάληῃσεν 
ας ’ . ’ ” . Ν ν 

ὁ κωφύσ. καὶ εθαύμασαν οἱ ὄχλοι λέγοντεσ᾽ οὐδέποτε ἐφάνῃ οὕτως 
” ’ . Ν - ᾿ . -- ο, -- 

ἐν τῷ σραίλ. 94 οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον' ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαι- 
’ Δ ’ 

µογίων ἐκράλλει τὰ δαιμόνια. 
Ως, Τ6.2 κ’ Ἔ ας ο σα ς " ἐν ὰ λΤο 6, 6 9ο Λαι περιήγεν ὁ [ησοῦσ τὰσ πύλεισ πάσασ καὶ τὰσ 

’ ’ -- - - Ν 

χώμασ, διδάσκων ἐν ταῖσ συναγωγαῖσ αὐτῶν καὶ κιρύσσων τὺ 
-- ’ λ / - Δ - 

εὐαγγέλιον τῇσ βασιλείασ και θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν 
» ττ ο 3 ολ Ν ” Λ ” 

ποθ, µαλακίαν. 90 5 ἰδὼν δὲ τοὺσ ὄχλουσ ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν, 
165,05 ο τα ο τω δς, ο ο ον αν , «νο ότι ἦσαν ἐσκυλμένοι και ἐριμμένοι ὡσει πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα. 

ϱ/7 Ἰ8.5ο / -- -. 2 ο ος η π , 

Ὁτ Ὁ πὀτε λέγει τοῖσ μαθηταῖσ αὐτοῦ ὁ μὲν Βερισμὸσ πολύσ, 
{ λ . / 2 ’ ἃ μα) ΄ ο γ -- η - - 

Ἱοῖο, Οἱ δὲ ἑἐογάται ὀλίοι' 9δ δε(θητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ Θερισμου 
» ΄ πμ ο ; η Ν 6 ῃ 2 - 

ὅπωσ εκβάλῃ ἑργάτασ εισ τὸν δερισμὸν αυτου. 

Χ. 
Χῖς 5. 145 το. κ. η « ’ η - 
οἱ δν τ 1. "αι προσκαλεσάµενοσ τοὺσ δώδεκα μαθητὰσ αὐτου 
1ο 9, 

σχωφον (πιμέηπι {3 1. κ να; ἆ θά): α Ὁ ο ΕΣ ο1-”. Ἡ α ππέήπι εἰ 

Βιάιήπ: Ἠϊον αἲ Ἡ. 1. Φποᾶ αμίεπι ἄγαεσε ἀἰσίιων κωφόν, πιαφίε ἐγέξιπι εδί 

ΦΕΥΊΠΟΊΙΕ οοπιπιιιέ πιέ Βατ π5 πια {παπι πιαέις πείρα μην. δε πιογίς 

δέ δογζρέι!αγπο χωφόν ὑπαί(εγεπίεν οεῖ παπέαπα οεῖ 5ατά πα ἀἶσεγα. 

95. και εθαυμ. οἱ οχλοι: ΟἨσ (εἴπο ϐ) οἱ δε οχλ. εθαυµασαν (ποπίξ ζον), 

μάπο οξ. Χ{οπ1 | λεγοντεσ ο. ΔΒΟΡ ἹἼπο τα]] (οχο ν) αἱ πηΙῃ ρ118150 Ίρ]ου 

νο αἱ ΡΙ ,.. ς (-- αυ Β1) αἀά οτι ο. ν αἱ πι ἃ ΑΥΙΠ | εφαν. ούυτωσ 

(5 ουτοσ): Ὁ 9. ΗΡΙ νο σο ουτ. εφ. | ϱἨ οπι τω 

94. Ρα Ἱκ ΗΙ Ταν οπι νοικαπι | εν: Ὦ σ1.”. Ἡ ραϊ αάὰ θεϊπεδιῖ (Ὁ ϱ1:). 

Φεἰπεδιῦ (οαί, σ”. Φεείμ,), θεἰπεῦιέ (11) 

9δ. ν οπη (51ΡΡΙ0) και απίο κηρυσσ. | µαλακιαν ο. ΑΌΒ098Δ 1” 99. 5δ. 
1186 150Τ. 209. αἱ50 ἴογο ΙΡΙΕ" νρ 84] «ορ 5Υυγπίτ σο αοί αἱ ΟµΥ 

(οιπποθ) ος, ς (- αρ 92) αἆά εν τω λαω ο. ΑΤΟΡΕΕΓΑΚΙΙΜΌΣΤΠ αἱ Ρ]ο 

σ]- {οἱ σαΐ αὖπι (:: οἳ 4, 989). Ῥταείετει 1, 19. 124. 962. α] Τα Ὦ 1" 
Ἡ σαϊ"" πάά (ναι οπηίβαῖς νο] βοιναξἶδ ε’ τω λα) αν πολλοι (Χ οἱ) 

Ἰκολουθησαν αυτω 

96. τουσ οχλουσ: ΟΝ αἱ αἀά οἱ α αἱ ο1-5- ΑΥΥΝ ο." Ρτασπα ο τς | εσκυλμ. 
(αυ 92) ο. ΝΕΟΡΕΕΩΚΜΒΘΌΧΓΔΠ α150 το, 1{επα ρεπας Τε νο Π1] Ἠτοχ οἰς 

(5ο ἆ Γαἐΐφαί), Βαλ” 9ο ΟἩΥ αἱ... ς εκλελυµενοι ο. 1, αἱ οοτίθ πια | 
εριµµενοι ο. ΝΒΟΡΣΙ, (ερηµενοι) 126. ΥΕ «εν η εριµµενου (1μ1)ή ς 

εφφιμμενον (ΓΑ αἱ ερριµενοι, Χ 939) εφφηµενοι) ο. ΕΡΟΚΒΌΝΓΑ αἱ Ρ]ευ; 

ν 299. ερφγµ. ... Ἡ 98, α] αστη 1δό ΟΠ1 Χ. έριμμ. | ὧσει ο. ΑΒΕΘΚΡΟΝ 

ΓΔΠ αἱ Ίοηρο Ρ].... ΟΡΕΙΝ αἱ ρ]α5 10 Ῥας 5, 5ὸ Ον (οἵ πο ϐ) ωσ 

98. του κυριου (εί. Ον απαίου), ϱ του κυριον | εχββαλη: τικ αἱ -λει 

Χ. 1. προσχαλεσαµενοσ: οὖτ, αἱ πι Ἡ αὖά ο 15 [8 οπι τουσ | εξουσιαν ο. 

ΝΗΟΡΑΚΝΜΒΙΥΓΔΠ αἱ Ρ]εγ Ίένς οίο... ΜΕ, αἱ 50 [ογο (5γτιίἳ αἱ αἱ ντά εί) 



ΚΑΤΑ ΜΛΟΟΛΙΟΝ ο 10. 4. 4Τ 

ἔδωκεν αὐτοῖσ ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαῦθάρτων, ὥστε ἐκβάλλειν 

αὐτὰ καὶ θεραπεύει» πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν µαλακίαν. 
ϱ 9.3 Τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά ἐστιν ταυτα᾽ τπτ. 

πρῶτοσ «Σίμων ὁ λεγόμενοσ Πέτρος καὶ «νδρέασ ὁ αδελφὸσ αὐτοῦ, Άοξ ας 19 

καὶ ̓ Ιάκωβοσ ὁ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννης ὁ ἀδελφὺσ αὐτοῦ, 

Ὦ Φήλιπποσ καὶ ος ο Θωμᾶσ καὶ Ἠαῦ ὃαἴοσ ὁ τελώνησ, 

Ἰάκωβοσ ὁ τοῦ λφαίου καὶ «ΠεῤῥαἾωσ, αἴμων ὁ Καναναῖοσ 

καὶ ᾿Ιούδασ ὁ ̓ Ισκαριώτησ ὁ καὶ παραδοὺσ αὐτόν. 

ΟΥταοί4τ α] αἆά κατα | ΟΡ αἱ ῥαιιο εκβαλει) | µαλακιαν: Ὁ 15Τ. αἱ Ὁ 

οἱ” ΟγΥΔεί αἱ αᾶ εν τω λαο 

9. δε: ΡΕἱΗ οπι | εστιν: 1, α139 [ωχο εισιν (-σι) | και απο ιαµ. ο Ἀἲπ ἆ 

ΥΥ ΣΕ] οίρης,,, ς Τί οι ο. ΔΕΟΡΕΤΕΕΑΚΙΜΒΌΥΣΓΔΠ αἱ οπιη ὔ]ά Ίέ νο 

οἵο | οτου: Ρε αἱ Ξ του 

δ.Ν1ΠΙ. οι Θωμ. (α Ὁ α απίο σίιµώ) ΡΟΠ) κ.α. οτελ. | καθθ.ς. ΑΠΌ. 

ς ματῦ. ο. ΟΕΕΑΚΙΜΒΌΝΧΓΔΑΠ οἵο | α Ὦ απ { [ος ευτρτης ΟνΙπί γαι 

αχ. | οτου: ν 299. του | και (1393. οπι) λεβῷ. (40’) ο. ο 122: οἷἆ αρ 

Απο ΕΟΠΣΟΠ53,ΤΟ (Το α 311 πο ἄἰεογεραί πιεί πι ποπιπε Ππᾶκαο ΙαεοΡί, 

Ὕπεπι 1 Τα ἁἆαοιπι αρφρείίαέ; πιοππιιζζὲ αιέοπι ο Παθεπέ Τεβ ρα σιπῃ) 

Ις ("ἱεύζαεις 5. {εζῦ., Ἠν -ὐᾱ-) Ἠεβγο] (η Ἰοχῖςο ἐάκ. ἄλφαίου ὁ καὶ 
Φαδὸ. καὶ λευὺ παρὰ τῷ µάρκῳ, παρὰ δὲ τῷ ματ. λεβαῖοσ, παφὰ 
δὲ λουκ., τιούδασ ἰακώβου) Ον1πί 360 (1η ργαςΕ. οοπΙπΙ. 1π ορ15δέ. αἆ Ἡουη. 

318 ὧπ οαἰαίοφο αβγ. αῑαῖέ Ροδέ πιιίος: Μαἰίμασας ραῦ]ίσαπας οἱ ἵαςορας 

Α]ρ]αὶ οἱ Γιαῦθασιις οἳ ΦΙπα. Ολα. ---ἴιωιο ειστε φτεπο 11 Του Ὀα οι], 

31ο ΤΠαἁάασιιπι ροδιέ ---- Ιφίίι οππιάεπι «επι Ηέ ΠεῦιΏασιπι οἱ Ίο 

Τα ασια ο, Ιπισοας Ἱαάατα Ιασοοὺῖ κογρδ. Ἠοο {οβπιοπῖαπα 

ΟΠΗΠΊΠΟ αἲ 1ρ5ο Οτ Ρροπάστο σαπβαοπάππα ο8ί, ποἩ α Ἠιβπο Ἱπίοτργοεία 

(5Ρ]εΥ οοπίτα λερρ. ἰαδίαπίαν). Ῥτορίεγεπφπο Ὠπο αἴἴαπι ἔγααῃ Πα 
νιᾶείαν Οτ «οπίτ. 0915. 1. 69 ἔστω δὲ καὶ λέρησ τελώνησ (Λα είεν 

Αα ἱ{ᾖιασιηι Ῥαβροαπαπο ἀκολουθήσασ τῷ οὗ. ἆλλ᾽ οὔτιγε τοῦ ἀριδμοῦ 

τῶν αππ. αὐτοῦ ἦν εἰ μἡ χατά τινα τῶν ἀντιγράφων τοῦ κατὰ μάφρκ. 

(5ἱ πο Ῥεγήποξ ροβἵ 15 ματ. Ιεσθιπά πι) εὐαγγ. ... 38 1Τ. 194. ΑΠ «οΡ 

ο 1. σ3- 1 νο βακ { και (Ν” οπι, 5πΡρρ! Ὁ) «Φαδδαιοσ (1) 1: απ Μο... 
ς ή. λεῤῥαιοσ (ως αἱ λεβαιοσ) ο επικληθεισ (επικαλεισῦ. παδαπαπη ΜΤ{) 

Φαὐδανοσ (1, Φαδεοσ Ἰίοπι αἱ) ο. ΟΡΡάΚΗΝΒΌΥΧΓΑΠ αἱ ρίεν 5γτ αυν 

ΑΤΙΩ αοἰἩ: ἴἴοπι 19. 946. κ. Φαδὸ. ο επιχλ. λερῷ. (Ἰέοπα ο νὰ πῖςί {ονίο 
θαδδ. οἵα, εξ 6 ἵπ αρροπά.); Ἰεπι 248. νουδασ ο καν λεβαιοσ 0 επικλ. 
θαδὸ.... α Ὁ οἳ- Ἡ σα ΠΙπη 6 ὑπάα» φεἰοίεδ. ΟΙ αά Π. 1. ειτα ειπων 

λεβῥαιον τον (ΑΠ ΠὈτϊ αἆᾷ επιχληΘευτα) και Φαδδαιον (νἰάσίαν Ώαος 

ρ5ο ΟΙ αἀάστα) και σιµωνα τον ζηλωτην, ον και χαναγιτήη» καλει, 

επι τον προδοτην ερχεται --τουδ. ο ισκαριωτησ. ην Υαβ και ἑτεφοσ 

του. ο λεῤῥαιοσ, ο καν επιχληθεισ Φαδὸ., ον τακωβου φησιν ευναυ 

ο Λου. λεγον" τουδασ ιαλωρου. 

4. σιµων: Ὦ Ὦ 4 ΒΥΙΔΕΝ και σιµ. | κανα)αιοσ (640’) ο. Ἠ6Ρ1, 1. 323. ὐ5. 
118. 186ν α]11ς 1έ (οἱ. δ) νο εορ(Ρ ας ΕΗ1: νο [ποι απ] Ον]πίχαν.) ... 



45 10,5. . ΚΑΤΑ ΜΛΘΘΔΜΟΝ 

-- ε ιά 3. ΄ ία - 

Ὁ 31 Τούτουσ τοὺσ δώδεκα ἀπέστειλεν ὃ {ήσουσ παραγγεί- 
ο μος τῶ , . . « » ” ώ 

λασ αὐτοῖσ λέγων εἰσ ὁδὸν ἐδνῶν μὴ ἀπέλθητε, καὶ εἰς πύλιν 
ο. ' . 

ἴσ Σαμαριτῶν μὴ εἰσέλθητε' 0 πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὺσ τὰ πρὀ- 
"8 - 3 ιά Ἱ 

Ἱεῦ βατα τὰ ἀπολωλότα «οἴκου Ισραήλ. τ 
Με 1ο, 9 

62.2 / Ν ’ 

πορευόµενοι δὲ κηρυσ- 
’ τά Ἀ { - - - 

τισ σετε λέγοντεσ ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. ὃ ἀσθενοῦντασ 
ο ζᾱ Δ 3 / Δ έ Λε / ε] 

Όεραπευετε, /εκρουσ ἐγείρετε, λεπρουσ καθ αρίζετε, δαιμόνια ἐκ- 
9--ἷδ , ώ λ / 9 , 

ποσ,α-Ἡ βάλλετε' δωρεὰν ἑλάρετε, δωρεὰν δύτε. 9) μὴ κτήσησθε χουσὸν 
1.ο 10, 4--12 υδὲ 2/ . : δὸ Ἔ λκὺ 2 Ν ΙΑ « - 10 Ν ’ ν α 

Μιο,θ9ς {Π//0ὲ αο}υρο) μ0/0ὲξ ΧάΛΛΟΝ ειστασ «ωγασ υμῶ», μμ” πηρα εισ 
κα Ν / - ἃ «-ς άσε μα. 
ὁδὸὺν μηδὲ δύο χιτῶνασ μηδὲ ὑποδήματα μιδὲ ῥάῤδον' ἄξιοσ γὰρ 

9. 

ς καναγιτησ ο. ΝΕΕΑΚΝΜΒΟΥΣΓΔΠ αἱ ρ]ου βα] ΑΥΥΡ αἱ Οἱ | κ” ο (15 οπι) 
ιουδ. | ο απίθ τσκ. (ες. ςὁ 68 ὦσ) ο. ΑΤΒΡΚΝΜΡΑΠ αἱ Ρὶ ΟΝΣ ... ς οΠ] 

ο, ἉὈοΕεαιύνσ{ αἱ ρ]α5τόὲς πί Μο οἱ Τιο | κσκαριωτησ ο. ΝΗΕΕΑΚΙΜΒ 
ὉΥΣΓΔΠ αἱ ΟΠΙΠ ἔογο ϱ1’ υσθὰ βα]Ἡ σορ 5ΥΥΡ ααίἩ Ον (Ο55109 νου-- 
ὅασ σιμωνόσ ισκαφιωτου), ίοτα Ὁ ΕΙ 1 αἲπ { ΓΟΥ ΑΥΥ ΣΕΝ απ σκαθιω-- 

τησ, 4 βοαγίοία, ϱ'' οαγτοζλῖ... 6 Ἡ Ὀ11 50Υ (οκαριωθ (111), Ίδεπα 18Ρὶ 
κοαγτοέ]ι νε] οαγίοί] | ο και (Ε αἱ Ῥαιο ΠΡ] βα] «ορ 8Υτ {Γ αἱ οπι) πα- 
ῥραδουσ (80 [που ” ηθς 6] ΈΧΔ αἱ] -διδουσ): 1, 18. 124. 946 αἱ Ον 5,709 

0σ χαι παρεδωκεν 

ο οἳ αἱ πα 0Π1 τ. ὅώδεκα | Ὦ αποστειλασ | λεγων (αἱ. 015,10 κ” 80. 
ονη): Ὁ. Π8ΡΙοῦ (πο 1) απι [ὰ {ΟΥ ΡτάθΘΠΙ και | δ µη εισελύ. -- μὴ 

απελθ. | σαµαφιτων ο. Νορ” αιμΠ” αἱ (Ν σαµαφιται, σαµαριτια, σαµαφια 
οοπδίαη{θχ) ...ς Ιω Τί σαµαφειτων 6. ΒΕΚΝΜΟΣΓΑΠΙ” (Ε5ν ο 51) αἱ 

Ρ]οχ .... Ρ" (ἱ νβ) σαµαριτανων 

.πορευεσθε δε (οί. Ες ἆοπι 45 ϱ8 5353 ΟΥ ο5»οἳ: ΗΝ αἱ ΟΕ ΕΙΔΡΗΣΕ0 
οἵα ὁε): Ὁ υπαγετε 

«οτι ο. ΔΟΡΕΕΑΚΙΜΡΒΌΥΣΓΑΠ αἱ οπιπ Ὅά 1 (3: αρργορύπιη. επώπ) νρ εἰς 
(δα µετανοησατε" 17. γαρ): Ὦ 0Ἠ1 . 

Ὦ ϐΘεραπευσατε | νεκρ. εγειρετε (0 -ρατε) µ. 1. (εί. 9) ο. νἲ οἳό πο”ϱ 

1. 19. 98. 108. 15τ. 946. αἱ 19 {το α Ὁ ο Π1 σ1 κ ὶαᾳνςρ (ου απίθ 
ασθεν.) δακ {τ αρ αοἲ] ρ6γ5 Ὑηο αγγ ΟΥΤ5επιο] ΟΗγ0ἱ5 ΗΙ]: Τίοπι ς απίο 

δαιµ. εχβ. ο. πῖπ ΒΥΥΦΕΝ: Ἱέαπη ροβὲ δαιμ. εκβ. ΡΔ αἲ Ραϊιο ΒΥΣΡ ΟΗτΡἱ5,., 
ὦ7 Τϊ οἵα ο, ΝὈ (νε]α) οδΕΕάΚΙΜΒΟΥΧΓΙ αἱ ρ]ας 150 { βαἩ αὖΠ 9ΥΥ 44 

οἱ ε4 Ρη]πο Ρ6Υ8Ρ οί} ο44 5 ιβ ἆθπα 195 Ῥης” 35 Ην (αά Ἡ, 1. ος ἴΣί [οχο 
οὐ ἆ αἰῑα] οἱ εοπι) α] Ηταν σοπα (αί Ροζερίαίεηι Ὀπ]ίγππον οπγαγε, [εργοδον 

πανε, ἀαοπιοπες εσενα, ιιέ πιαιάίπεπι γοπιδδογπι ϱγοῦεί πιαφτοζ- 

ἑαάο εἰφιογιπι) Ταν | Ὁ καθαρεισατε | 9Η αἱ εκβαλετε | ατ, αἱ δωτε 

κ (Ὁ ΦΗΡΡΙ) οι μηὸ. αργυρον | µηήδε ο. ΝΒΟΕΡΕΟΚΜΡΒΟΥΧΓΔΗ α1 Ρ]ου: 

Ρ1, αἱ Ῥαμς µητε 

10. µη: Ὁ Ἱκ βαἳ 60οΡ ΑΥΙΞΕΝ µητε (πες) { µηδε ἴου: 51 α] Ραπς µητε | 

Ρ" χειθωνασ | ῥαῤδον ο. ΝΗῦ 1. 95. 118. αἲ υ ο ΓΠ1: 1 Ἡ 1 ᾳ ὸνςσ 

β4]ι (εορ απζορθ) ΥΣ ΕΝ ΑΥΣΡ ε4ά απ αθἲἩ αἲ Βις]αο 109 (κατα ὃετουσ 
λοιπουσ χαι τον αυτον ματῦ. µη επιτρεπων αὐτοισ µητε ϱαῤδον 

µητε πηραν μήτε υποδήματα κητε δυο χιτωνασ) οεΡΣΜ5 Ον ΗΠ ... 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΟΛΙΟΝ « 10, 15. 49 

[ Γη ΄ ωά ” 3 - 98.39 . ο) αλλ ’ τη ’ : 

ὁ ἐργάτησ τῇσ τροφῇσ αὐτου. 11 εισ ην ὃ ἄν πόλιν 1} κώμην 
ρς ο ῃ ’ 3 ος ο οιςσων ϱ ἆ 2 -- , ῳ 

εἰσέλθητε, ἐξετάσατε τίσ ἐν αυτῇ ἄξιόσ ἐστιν κἀκεῖ µείνατε ἕωσ 
9 ς ος» / λ ἂν ἐξέλθητε. 12 Ὁ'Ὁ εἰσερχόμενοι δὲ εἰσ τὴν οἰκίαν ἀσπάσασθε 

2 ο 18 Αν εσά ση νε 32 α δίί θά μα 3 ὃς ε ο 

αὐτήν. καὶ ἐὰν μὲν ᾖ 1 οἰκία αξία, ελὼάτω ἡ εἰρήνῃ ὑμῶν 
ο 2Β] 2 ο ος »λ Ν Αν ση 3 ’ « πα ς ” 3 ς - 5 

ἐπ αὐτήν' ἐὰν δὲ μὴ ᾖ αξία, ᾗ εἰρήνῃ ὑμῶν πρὺσ ὑμᾶσ ἐπιστρα- 
; 56.9 νο ᾱ Ἂ ει ρκβὸ λος , 3 

φήτω. 14 καὶ ὃσ ἂν μὴ δέξηται ὑμάσ μηδὲ ἀκούσῃ τοὺσ 
{ - ο. ’ ς. -- 3. ἊἎ - / 

λόγουσ ὑμῶν, ἐξερχόμενοι ἔξω τῇσ οἰκίασ ἢ τῇσ πύλεωσ ἐκείῃσ 
η ῃ - ΑΡ ΜΟΟΞ Ὦ ῃ εν. 

ἐκτινάξατε τὸν κπονιορτὸν ἐκ τῶν ποδών υμών. 15 ἁμὴν λέγω ὑμῖν, 
3” οκ / Ἆ / « 

ἀνεκτύτερον ἔσται γῇ «Σοδύµμων καὶ ΙΓ Ὁμόρρων ἐν ημερα κρίσεωσ 

αὖ’ Αν ΤΙ ραῤδουσ ο. ΟΕΕΑΚΙΜΡΒΌΥΧΓΔΕΙΗ αἲ 159 [ειο α Ἱς ΘΥΥΡ εἆ 
ΟΗΥ1ΠΟΙ (:: ΒΙπ]Π{ου ]οσί]ο Το Βιιοίααί). Ῥταείετεα α Ὦ ο ο” Ἡ ᾳ ΗΙ] 

(ποπ Ἰίεπι ἆ { Π1- κ να) αάά ἔτι πιαπῖθιι υεδίγῖ (εδέν. οτι 4) | 7αο: 

σ" 968. οπι | τησ τροφ. (εί. Ισ]πίσ5τ): κµπ 999. α) ρ]ας1δ4 ὓ ο {81 
σὶ. Ἡ α (ποι ἆ Ἱς 1 νϱ) ΑΥΤΡΤΗΕ ααἰ]εοᾷ Η]Π του µισθου :: τα Το 

(Ο1οπι ποπ ὃν Τ1 µη λογισαµεγον οτι αξιοσ εστ. ο εῳγ.του μισῦθ. αυτου) | 

αυτου ο. 8ΒΟΙ, 1. 99. 118. 124. 209. αἱ Ἡ 581 «ορ ΤΗΡΙ Πνπίλδτοᾶα.,,, 
ς (609) αἀά εστιν ο. ΕΕΘΚΜΡΒΌΥΧΓΑΠ αἱ Ρ]εγ αγ” Π{επῃ Ροβίέ γαρ ϱ α5, 

1{οπη οδὲ επἰπι νεἱ επῖπι εδέ ΙΕΡΙΕΙ να αἱ (Ιγ1ηΐί ο οοᾷ απο) ΗΠ! 

11. εισ ην ὃ αν πο. η κωμ. (ή κω. Ἡ 194. 84Ἡ Ροβί εισελθ.., 1. 118. 909. 
α Ὁ 1. Ἡ Ἱς ΠΠ αἱ οπι) εισελό. ο. ΝΒΟΕΕΟΚΜΡΡΘΌΥΧΓΑΠ οαἱς (1, εἰς): 

Ὦ 28. { πολισ εισ ην αν εισελθ. εισ αυτην | τισ εν αυτη: κκ δεῖ 
εν αὖτ. τισ | 1, οπη εστιν | µεινατε: κ 298. 945. 801. µενετε | εωσ αν 
εξελθ.Ι Χ Απιρ οπι 

19. ασπασ. αυτην ο. πὉ νά ϱ{ΟΒΏΟΕΕΩΚΜΡΒΌΝΥΧΓΔΠ αἱ ΡΙ Κ απι 6ο 57χ αίτ 
Ῥοτδρ ΟµΓ ... α οίεθοΙ, 1. 29. 909. 133 αἱ ρ]ιβ 50 185ΡΙ6Γ νσ αγπι αθίἩ 
Πρι ΗΙ] αάά λεγοντεσ ειρηνή πω οικω τουτω (ο οπι]βεῖ5 ασπ. αυτ. 
ἀἰσεείε: Ῥαα αἴο: βἰπαϊ]έον 5αἩ 15Κ) :: οί Τιο 10, ὅ 

19. και εαν (ἆ οἱ επῖπι): ὮὉ οπι και | ᾖ: οἳ ην | α15 ή οικια εκεινη | 
αξια: 1 ΟΠ | ελθατω ο. 8Ο, 19. 98. 946. αἲ.... ς Τη ελθετω ο. ΒΕΕΟΚΝ 

ΡΗΣΓΑΠ αἱ Ρίου; Ιίεπ ϐν αἱ ρ]ις20 εισελθετω ... Ὦ εσται, 99. Όδει” 

οπῃ | εαν (Ἠ αἱ Ρας ει) δε ή ή (1, α13 οπι) αξια: Ὦ εν δε Κηγε | 
ϱἘ οπι ἡ | προσ ο. ΟΡΕΕΩΚΙΜΡΒΌΥΧΓΔΠ αἱ ΟΠΙΠ Γογο (16 νς αἆ ο, 
πηίθα διῤεΥ εαπι) ... ΝΕ 345. ΟἨΥ (αἱ. Πο ϐ) εφ (345 ε. υ. ανακακψει) :: 

Ῥταεσθάεπίο επ, οἱ οἳ. ιο 10. ὅ 

14. οσ οἴςο: 1, Ὁ ο 61. Ἡ Ἱς αεί οσοι α. µ. δεξονται υ. µ. απουσωσιν 

(ἲς αιιάεγίθ) | αν ο. ΝΒΡΚΙ, αἱ πηὰ ... ς ΤΙ εαν ο. ΟΕΕ απο τα]] παῖη ΡΙ | 
εξω ο. ΝΕΡ ὃδ. 10Τ. α1 19 1 νρ (7ογα8, Τον, επέγα) «ορ ααΏ (1ἴοπη 1. 

15 Ῥας3, 363 οἆᾱ [6οἆ ποπ (ασπον.] εκ)... ς Τί οἵη 6, ΟΒΕ πο Υ6Ι1 πηῖη 
Ρ]εχ αΥΠΙ | τησ οικιασ η (1, οτι η): Ὦ ΑΥΠΙ7ΟἨ ο | η τησ πολεωσ: 
Ν ή πολεωσ η κωµησ | εκει/ησ: Ὦ α15 Π{Ρ]ετ (πο {: Ὦ Ροβί οικ.) νς οπη | 

εκ ο. Νο 98. 16Τ. αἱ 5 1 νο (18Ρ]9ςΓ νρ ἄε; Ἱκ α) ἄτπι ΑΥΥΡ .... ς ΤΙ οπι 
ο. ΒΡ απο τε]] ππῖη Ῥ]εγ 6οΡ αἱ ΟἨτ (:τ εξ Αοί 19, 51. Τιο 9, 5) 

10, αµην (1. 98. αμ. αμ.): 1, α15 αἀὰ γαρ | γομµαρρ.: ΝΟ ΡΙασΠΑ γη | 

ΤΙΟΗΕΝΡΟΕΕ, Ν, Τ. ο. 8. 4 



50 10. 10. ΚΑΤΑ ΜΛΟΘΛΟΝ 

.ἲ - ’ ” ο] π { - 

Ἱοῖοι5 ᾗ τῇ πύλει ἐκείῃ. 160 955 Ιδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμάᾶσ ὧσ πούβατα Ἰ τι ] ] ι ο0ι 

11-99 

/ 3 , τ « » λ , 
ἐν µέσῳ λύκων᾽ γύεσθε οὖν φρόνιμοι ὧσ οἱ ὄφεισ καὶ ἀπέραιοι ὧσ 

ε , π απ.ι ) Δ 4 ο λ κά . 

Με1” ο 1 αἱ περιστεραί. ας προσέχετε δὲ απὀ των ανθρωπων' παρα- 
"ο δν 12-11 7 3 ε ω ᾽ ου - κ. . - 

δώσουσι» γάρ υμασ εἰσ συνέδρια, και ἐν ταῖσ συναγωγαῖσ αὐτῶν 
ὁ « ων απ Ας ’ Δ Δ - ϱ) ᾗ 

μαστιγώσουσιν ὑμασ᾽ 15 καὶ ἐπὶ ἠγεμόνασ δὲ καὶ βασιλεῖσ ἀχθηή- 
΄ ο 5 ’ - Ν -- 5, 

σεσθε ἔνεκεν ἐμοῦ, εἰσ μαρτύριον αυτοῖσ και τοῖς ἔθνεσιν. 
88.0 ος - [4 - ’ .. ἊἎ 

μεις 19 ὅταν δὲ παραδωσι» υμᾶσ, μὴ µεριμνήσητε πῶσ ἢ τί λαλή- 
. ’ . { - - / υ 

σητε' δοθήσεται γὰρ ὑμῖν εν ἐκείηῃ τῇ ὧρα τίλαλήσητε 20 οὐ 
Ν ε . Δ « - 2 - - « - 

7ὰ9 ὑμεῖσ ἐστὲ οἱ λαλοῦντεσ, ἀλλὰ τὸ πνεὺμα τοῦ πατρὺσ ὑμῶν 
ην νι ορ λ ς η λ 

τὸ λαλουν ἐν ὑμῖν. 3] παραδώσει δὲ ἀδελφὸσ ἀδελφὸν εἰσ θάνα- 
Δ Ν ’ λ / Ν - ν] 

το) χαι πατιο τὲεκ}ΟΥ, Ἆιάι ἐπαναστησονται τέκνα επι 292έισ και 

ν ’ κ / 6) Δ ” ο / ς Δ , 

οεο-1 θανατώσουσιν αυτούσ. 323 καὶ ἔσεσθε µισούμενοι ὑπὺ πάντων 

γοµοθρώγς. ΝΡΕΕαΚΡυνκτΑπα] ρ]αῦ ο [ο] ᾳνρ Βας” όλ 0μγοοάάα.,, 
αν’ ΤΙ γοµοφρασ (1, -μορασ) ο. 6ΡΙΝΜΡ 1. 29. αἲ ρ]ας το 1. Ἡ Ἱς 
(15 βοάοπιαε εἰ (0ΠποΥγαΕ, Ἱς 8οᾷοπια οέ 40Πιογ6) Ο]τ πιουξ ο{ππο ὃ (Πΐέοπι 

Ο1 ση Ἀοἳ) δ, Ἱ και αληΦωσ υμιν λεγοµεν [Ῥοΐτας Ιου αν], ανεκτοτερον 

ἑσται γή σοδοµωών και γοµορρασ εν’ ημερα χρισεωσ η τω τησ απειθειασ 

τοπω ενδιατελειν. Τίεπι Ῥτοδυγίατϊ αρ Πνγ]ηϊ αν δν οἱ φποπίαπι ἑοζεγα- 

Φύζζμς Φοάσπιας [11 δοάοπις] εἰ «οπιογγαε επτέ ὕπ Πιαϊοίο (παπι οἴυϊαξί 

Π1ἱ «παε ποπ }εοερίΐ [αἱ γτεορίέ] 5ΕΥΊΠΟΠΕς ἀἰβοιριζογισπι εἴις) 

10. 1, ἀποστέλωο | εν (01 ει) μεσω: Ἡ εισ κεσον | ὧσ ου: 1, 1 19 οτε ωσει | 
κ” ΟνὃἜωσ ο (Ν0 οι) οφισ (Οχ γινεσθεφρονιµοι ὦσ ο οψισ) | αχεραιοι 

ένα εὐπρίίσερ): Ὁ απλουστατοι | ωσ αι: κ αἱ Ραπο ὧσει 

11. δε: Ὦ αἱ ραπς α ο ο]. Κ πι Βου (ΟΥ 1390) οπι | οἳ οἱ υμασ | εν τ. 
συναγ. (ει. Ον Ῥειτ”, οτ): Ὦ εισ τασ συαγωγασ 

18.:κ. επι ἠγεμονασ δε (ο. ΑΝΟΕΚΜΡΒΟΥΙΠ αἱ ϱἱ ΟΥ 1 598: 5,584 Ῥοιυ ο δτ 

ΕαΙΧΔ αἱ τη ΟΥ 1395 011) κ, ῥασιλεισ: Ὦ 111. και επι ηγεμονων 
(Ο5 5 105 επι ῥασιλεων κ. ἠγεµονων οἰς ἸῬοτο ο Μί οί Μο) | αχησεσθε 
(αι. Ον απαίοτ Ῥείγ): Ὁ 111. σταθησεσθε, Ἱίοπη δα) ν 19 ΡΙΕΓ (ποπ { να) 

ΟΥΡ ΠΠ, έοπι (τη 210 0 ευτίπαϱ) ΟΥ τπί ὃν, 005. 84 1 ϱΕ Μο 15, 9 

19. παραδωσιν ο. ἙΕΕ” 1. 98. οδΟ" 1ΐθπι ({αζιζεγίπέ, Ἱς--γωπέ) ἆ { σἳ- κ 

ΟΥΡΣ8εΡο αἱ ... ταις 9δ. αἱ]: [οτο (α Ὁ ο Η1. σ”- Ἡ πι α Βοτίας νς ΗΙ] 

Απιῦ {γαζεπί) παραδωσουσιν (9), Ἱτεπι --δωσωσιν αἱ ρ]α5 10 Ος 1505 

Ον: (είππο 3)... ς Τί παραδιδωσιν ο. ΟΕ ΕΚΜΡΌΥΓΔΗ 4ἱ ΡΙ | Ὁ αἱ µερι- 
µνησετε πωσ η: α Ὁ Κ Βοτῖας ΟΥΡ 4πα{οἳ (8οἆ5επιο] παρε) αἱ οπι | λα-- 

ῥήσητε: κι αἱ ρ]αςῦὸ ΟΥ ΟΙΙΠΟΔ -σετε | δο6ησεται ---- ωρα (0" εορ 
ΒΥΧΏΓ ημερα) τ. λαληήσητε (-σητε ο. ΝΒΟοΡΕανχγ”" αἱ ϱπι, -σιτεδ; ς 

Τμ ΤΙ --σετε ο. ΚΜΒΟΠ” αἱ ΡΙ): 91, αἱ Ρρ]α5 10 ]ς Βοχίαο ασ!” ασπι Ον 1590 
(564 Παλοιἴπί ὅ, οὐ) α] ΟΥγρΣοπιο] (8οάΐοι Ἰαῦ οί) ΟΡ οπι; Ἠΐπο 0ο οἱ Τμ 
[δο6-. --λα).] 

21. τεκνον (αἱ. Ον 1, 595 Εαβ4επι398): Ἠπρθηπί το τεκν. | επαναστησονται (αἱ. 
Ον Επβ): Ἐδ αἱ Ραιο -σεται 



ΚΑΤΑ ΜΛΟΘΛΙΟΝ 10, 2τ. 51 

η ο Α / ο το Ας / » / σσ α.’ 

διὰ τὺ ὄνομά µου᾽ ο δὲ υποµείνασ εἰσ τέλοσ, ούὑτοσ σωῦησεται. 
89.10 ὅ Φ ; ο δα ην. Ξ ) ρ . , 

28 όταν δὲ διώκωσιν υμασ ἐν τῃ πθλει ταύτῃ, φεύγετε εἰσ 
ΔΝ ο ε - 2 Δ Ν / - 

τὴν ἑτέραν' ἁμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ τελέσητε τὰσ πύλεισ τοῦ 
΄ ς « εν ». ὁ / 4 90.8 2 ” 

᾿σραὴλ ἕωσ ἔλθηῃ ὁ υἱὸσ τοῦ ανθρώπου. 24 ΙΙ" Ουκ ἔστιν µαθη- 
Δ  ν λ /{ 2 ςλ ο αρ ο, Χ Δ / 2 - 

τὴσ ὑπὲρ τὸν διδάσκαλο», οὐδὲ δουλοσ υπὲρ τον κυριον αυτοῦ. 
ε. .) ο μω. ο ε ς / -- .' 

20. ἀρκετὸν τῷ µαθδητῇ ὕνα γένηται ὡσ ὁ διδάσκαλοσ αὐτοῦ, καὶ 
-- ε -- ν ο ΑΚ] 5 / .. 

ὁ δοῦλοσ ὧσ ὁ κύριοσ αὐτοῦ. Ὁ. εἰ τὸν οἰκοδεσπότην Ρεελζεβουλ 
᾽ / ; - λ 2 λ βρες. ωο απ ο. ἐπεχάλεσαν, πὀσῳ μᾶλλον τουσ οἰκιακουσ αυτου. μὴ; ουν ΦΟβη- 

- 2 ρ. 99,1 λος / 2 ; ὰ 2 3 

Όητε αυτουσ ουδὲν γαρ ἐστιν κἐκαλυμµένον ὃ ουκ ἄποκα- 
Δ Δ «Ν ώ ; 2 98, η (ο 

λυφθήσεται, καὶ κρυπτὺν ὃ οὐ γνωσθήσεται. 21 'Ι"Ὁ ὃ λέγω ὑμῖν 
- 5/ 2 - , ο σ 2 / 

ἐν τῇ σκοτίᾳ, εἴπατε ἓν τῷ φωτύ και ὃ εἰσ τὸ οὖσ ἀκούετε, κηρύ- 

99, διωχωσιν: ὮΔ αἱ -χουσιν | Ῥειν ο ὃτ εκ τησ πολεωσ ταυτησ | φευγ. ειστ. 
ἕτεραν ο. ΝΕ 98. 265. Ον 5.318. 4, 398. (Ίξετη 3 108 οὰἆ) Ῥοιγ Α:ῑπ ν 916338 ΟΥτ 
6ΙαΡΗ 113: Ἱέσπι ς ΤΙ φ. ε. τ. αλλην ο. ΟΕΕΑΚΝΜΒΌΥΧΓΑΠ αἱ Ρρ]ει Ο16πι δὺτ 

Ον 5,09 οὐ ᾱ Οομ{ ὃν 5,3: 1έοπι αογαίταπη ο Γ]ᾳ νο (ισα πι αἰαπι, Ἱϊα 

οἱ. Τα] 04Ρ αρ ΑΠ” 606: οοᾷ α πρ. ἵπ αἴἰεγαπι) «ορ ΒΥτΤΙΙ σο αεί]... 

Ρ1, 1. 19. 99. 118. 124. 209. 241. αἱ α Ὦ 1 σἱ-2. Ἡ Ἱκ.σαῖ πιη απι 

Ον 1, 990.390 (Π1] εω τιπα ἀεὐιᾶο ὧι ἄπας 1γὸεδ Γμθαπι ειαζεί) φευγ. ειστ. 

ἕτεραν (191, 941. αλλην)' καν (ϱ εαν δε) εν τη ἑτερα (0 εν τη αλλη, 
1, αἱ 0Υ1395 εν ταυτησ: Πα 0) διοκωσιν (Ἠ -κουσι’, 1, 241. εκδιω- 

ξουσι») υμασ (Οτ 9 359 παλιν ΟΙΠΊ88Ο υμασ) φευγετε εισ την αλλην: 
ία Οὓ Ἱμῃ φ. ε. τ. ετ. [καν -- -αλλην] | γαρ (ο. ]ς απ {α 8Υτ πίτ σο αἱ 
Ος 1395): ον αἱ] 15 ΗΡΙΕΙ νρ ο0Ρ Απ αείὮ αἱ οπι (α09) | οἳ ΣΣ αἱ 
οτι ου μὴ | τελεσητε: εἰ αἱ ραπο ΟΥ 1395 .σετε | του ισρ. ο. ΔΟΕΕΑΚΙΜ 

ΒΌΥΣΓΔΠ αἱ οπιη σ]ά ΟΥ 1395 ος... Γωα οπη του ο. ΠΡ | εωσο. κΗχ αἱ] ,.. 
ς Των Τί αὖά αν ο. οὉ απο τα]] παπ ρ]εν Ον 1395 ΟΥ: Ἰίαπι κξ α] αάά ου 

94. διδασκαλου: ο. ΒΟΡΕΘΚΙΒΘΌΥΝΓΑΠ αἱ ΡΙ 1 νς αἲ πια ΟΥ 154 Ον ον 905 
οἱ πάος 55 α]. .,, ΝΕΝ 19. αἱ Ρ]α529 αγγ Ἁίῦ Αχπισᾶᾷ αθίµ αἆά αὐτοι 

(81 Ῥαις α Ὁ ᾳ ΠΙ] οπι αυτου Ροδί κυριο)) 

205. ο ὃδουλοσ (εξ. α ο ϱ1 Ἡ α απι;ς δΔ” αάά αυτου): 1, αἱ ραις Ὁ {1 σ”: Ἱκ 

νο Ογι” δ5ὃ τω δουλω | τον οικοὺδ. οἳ τουσ οικ. ο. ΝΗ:ΟΡ απο το]] πηῖπι 
οπη ά ,, Ἰπ τω οικοδεσποτη εί τοισ οικιακοισ ο. Β" | βεελζεβου)λ 
ο. ΟΕΕΑΚΜΡΒΌΥΓΑΠΑΙ Ριεγα {11 ϱ1: Ἡ ᾳ ΒΥΤΡ δἳ ηξ ΕΝ αγ αθ{]Ἡ 6ο” Ιΐθπι 

ῥελζ. Ότικ Ὦ (υεἰπεῦιζ) Ἱ οορ ... ΝΒ ῥεεζεβουλ.... ο 6”. νο βαχ {’ΕΥΤΣΕΝ 

Ροτβῦ Φεείπεδιῦ; πηπι Φεῖπεθιᾶ | επεχαλεσαν ο. ΔΕΒΟΕΕΑΚΝΡΥΣΓΔΠ αἱ 

ΡΙτ8ῦ0 Α:Ἠ 5 566 Οὗτ8ᾶογὅ96 οἱ 05109 ΑΙ: Ίέεπι επεκαλεσαντο αἲ 4. 69: 
Ιέοπι απεκαλεσαν Ὁ α] 5 έετο .... ς(-- αυ Β2) εκαλεσαν ο. 1. αἱ ανά 
πηας Ἡ, εκαλεσαντω, Ὦ κπαλουσιν | οικιακ. ο. ΑΒΕΕΟΚΙΝΧΓΑΠ αἱ ΡΙ.. 
αὐ΄΄ οικειαχ. ο. ΟΡΜΤ αἱ ΡΙ. ΟΓαᾶ ν. 96 

90. κεκαλυμμµ.: Χ αἱ Ραπς κεκρυμμ. | ου γνωσθ.: Ὦ ουκ αποκχαλυφθήσεται 

2τΤ. εισ: Ν αἰ” Βα535 3 προσ | ακουετε (αξ. Οἶοπι δἱ5 Ειιδρς Ὀἱδ. τ, -εται): 

1. 99. αἱ ΟΗΥ 110 6 Ῥας 5 396 ήκουσατε, Ον 5 δή εοᾷ αχήκοατε, πι α αἱ 
4 Ἡ 

Τιο 6, 40 
Το 10, 1ὁ 

Μο 4, 932 
1,ο 8, 1Τ 
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. δι - ’ ελ .] .] - έ 1 Ν ο. ὧ ’ 

ξατε ἐπι τω} δωµάτων. 25 καὶ μὴ φορεῖσῦε απὀ των αποµτεν}ΟΥ- 
λ - Ν λ 2 -- ν . 

των τὸ σωµα, τὴν δὲ φυχὴν μὴ δυναµένων ἀποκτεῖναι φορεῖσθε 
ο ἃ --3 λ ος ’ λ Ν λ - 2 

δὲ μαλλον τον δυνάµενον και ΨυχΙ/} και σώμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ. 
0 2.3 Ν ’ / 2 , - ἃ .- ϱ) -- 2 

ουχι δύο στρουθία ἀσσαρίου πωλεῖται; και ἓν εξ αὐτῶν οὐ 
-- 3, Ά Ν - ” - ε ” λ] Ὁ ον ] λ « 

πεσεῖται επι τὴν γῆν ἄνευ τοῦ πατρὺσ ὑμῶν. 0 ὑμῶν δὲ καὶ αἱ 

αιιζ (κα | κηρυξατε: ο. ΟΥ 5. 584 Ές Ρ5 350" 500 κήρυσσετε (Ώ -ται, 5οᾷ ἆ 

γγαεκἰσαίς), Ἡ, κηρυχ Θησετε 

98. µη φορεισθε ο. ΝΒΟΕΕΑΙΜΌΥΣΤΑΠ αἱ ρ]α5 100 Ίρις ΡΥ 15, 10 Ῥας 2, 354-350 

ΟΥ τ8ΡΟΙ 346 α], επι κ αἲ ππι -ῥησθε (Ππ8{.Ρ 19 µη φοβεισθε τουσ 

α’αιρουντασ υμασ και µετα ταύτα µη δυναμµενουσ τι ποιῃσαι, ειπε, 
φοβηΘητε δε τον µετα το αποθανειν δυναμενον και Ψυχ. κ. σωμ. εισ 

7εε/να» εκβαλειν. Ο]επι”. οοἳ ὅ και υμεισ µη φοβεισθε τουσ αποκτεν- 

νοντασ υμαο και κηδε» υμίν) δυναμεγουσ ποιειν, αλλα φοβειοθε τον 

κετα το αποθανειν υμασ εχοντα εξουσιαν ΨυχηΟ και σωµατοσ του 
ῥαλειν εισ γεε’ναν πυροσ.) ... ς(-- αὖ Θσ) φοβηθητεο. 98 1. αἱ βαϊ 
πασά (Ο]επη οσα 11 λεγων" µη φοβηθητε απο του αποκτειγοντοσ το 
σωμα, τη δε ψυχη µη δυναµενουτι ποιησαι' φοβηΘητετον δυναμιενον 
χαι σωμµ. κ. ΨυΧ. εισ τ. γεενν.του πυροσ ῥβαλειν. γαιλεγω υμιν, τουτον 
φοβηόητε :: ε{ 110) ΟΥ 2396 Ες ρ5δ05 Οοπ8{ὔ δὲ: ο/ Το | αποκτεννον- 

των ο. ΝοΡΌγαΠ” 1. 1 αἱ ρ]αβζὸ (Ο1οπι”: σος): Ἰΐοπι 48 ὢζ αποκτε- 
γογτων ο. ΕΕΨΕΑΚΙΜΕΥΧΠ” αἱ ρ]αβ 100... ς (Ῥο]πα ρτοῦ) απυοκτειγουτ. 

ο, Ἡ αἱ Ῥπ (ἴοπι ΟΥ ἘΒπδ Οοη5έ ΟΥτ) | απυχτειναι: ϱ" σφαξαι | 
φοβεισθε ο. ΝΕ (πιαὶ ο ἀίταα)ο αἳ. ... ς Ιμπ Τί φοβηθητε ο. Ὦ απο ται] 

τηΙη ρ]ετ ΟΥ Οοηδί Βα5 ΟΥτ 1 ἵπ Το φοβηθητε απαίεχ πος Παοίπαί | 

δε: τ 1. αἲδ 15145395 (Εεά εοὰ ῥε) οσα | δυναμ. και (οί. Τα5ί αρ 1, 19 
0 επιῬοπα 4ο τὸ ΟνΤες αἱ ΤγΙπί10 ΟσΙπί 600 ρίςϱ): α Ὁ ο ο]. πια 

(µοῦ Ε {1 Κ νρ) «ορ Αυτα αγπι αθίἩ Ον 1356 Ον 1πίὅ, 56 αγ! 5οτης] 

α] οπι και, Ἠϊπο Τη [και] Ψυχ. και σωμα (Ο1οπι ποπι Πγπί Ῥοντίο Τις 
σω. κ. Ψυχ.) ο. (Α ΟΥ3 55 ψυ. κ.το σωμ.) πΟΡΙΧΗ αἲ πα Ταδὲ Οἱ οπα Άοπι 

Τπάοί ΟΥ 5356 ος βΗΌΙ Οοπηρί Βα8 ΟΥτ αἱ ... ΝΕΡΕΝΨΕΑΚΜΡΒΌΝΥΓΑ αἱ ρ]α5 50 
την ψυ. Σ. το σωµ. | εν γεεννη: Ὦ εισ γεενναν, ἴέεπι Π89Ρ]6Υ (πο Ἰς) να 

Πο ηί Τοτί αἱ] 

90. ϱ 0131133 (πο Ίΐξοπι 5 390) του ασσαριου (1, ασαρ.) | Ὁ πωλούνται | 
επι (Ου ὃν 844: εισ2 396. 8ηρεΥ ΠΡΙ να; πι 1 Ἡ Ι) την γην (εί. Οτ 015 
Βας2. 384. κ ΑΙ ΟΥτ βΙαΡΙ 35 τησ γησ) ... Ο5 1: 309. υἱ5 τθά ος 2, 822 ϱΕ4, 306 

ΟΥ ποπ ο{πηο Των Υἱά εισ την (Οὐ ο το. 3 333 ΟΗΥ οπι) παγιδα. 06 
Οἶ επι Ἀοπα 13,51 αγευ γαρ τησ του Όεου ῥουλησ οὐδε στρουθοσ εν 

παγιδι εμπεσειν εχει ... 1, ΟΥ35 133 Νοναίαη ΟΡ οἵὰ (πο Ἰξοπι 1 1ηΙ 

Ον Τοτί Η1Ι α]), Ἰήπο ἄ9οο | ανευ (18ΡΙὲτ [που Ἰκ 1 νε] πο «ορ 44 3 
41 ΟΥ1365 ο, 1πέ 1, 608 Ίγ 1ης 154 Ῥοτί ΟΥΡ αἱ αάᾶ τησ ῥουλησ, νὶᾶς απίο 
Ο]επι ποπ) του πατρ. υμων (0 αἱ Αίῑοάά ημων, Οτ3:133 Αλ εοᾶ µου, 

Ος1356 ϱἱ3, 835 οπι): 495. 4150 [ογο Ἱέτωα ϱορ ααϊ]σοά Ον 1356 οἱ, 855 
ο δν δ4 ΑΗ 1555 ΟΥ τΕΙαΡΗΣ5 Ον 1πί 1, 143 αἀἆ του εν [τοισ] ουρανοισ 

50. υμων δε (οί, Οὲ 1356 Ἐιιβ Ρ9 304: 301 Ώας 3.354 ΟγτΕΙαΡΗ 35 ο, 44οτ”04 ο(6): 
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’ - ο - 2 μμ δι 1 Ν στ ω.- δ ος 

τρίχεσ τησ κέφαλησ πασαι ἠριθμημέναι εἰσώ. οἱ μὴ οὖν φοβεῖσθε᾽ ονο 
ση ε - ” 

πυλλῶν στρουὔίων διαφέρετε ὑμεῖσ. 932 [ᾷσ οὖν ὅστισ ὁμολο- 
’ Ν ” ” 2 / ς ν) 

γήσει ἓν ἐμοι ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὑὁμολογήσω καγὼ εν 
» -» -” , ” ο Ἡ 

αυτῳ ἐμπροσθεν τοῦ πατρύσ µου τοῦ ἐν οὐρανοῖσ' 9ὺ ''"" ὅστισ 
.] κ 2 / ’ ο ” ) ’ 2 ’ 

ὃ ἂν ἀρνήσηταί µε ἔμπροσῦθεν τῶν ἀνθρώπω», ἀρνήσομαι καγὼ 
34 ᾽ -- ῃ - σι « 3 Ν 94--- 96 

αὐτὸν ἔμπρυσθεν του πατρὀσ µου του ἐν οὐρανοῖσ. 94 νι ὸ ΜΗ τι το, δν σα 
[ή π - ) νὰ] - -Ὁ 

ομίσητε ὅτι ἠλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπι τὴν γῆν' οὐκ ἠλθον βαλεῖν 
μα 2 Ν ΄ ων ο έ Δ ’ / . ν] 

εἰρήνην αλλὰ µάχαραν. 90 ᾖλθον γὰρ διχάσαι ἄνδρωπον κατὼ ΝΜίοτ, ὁ 
Ν 3 -- Ν - ’ ΔΝ - - Δ / 

του πατρὺσ αυτου και θυγατέρα κατὰ τῇσ μητρὺσ αὐτῆσ καὶ νύμ- 
ε : Δ - ( -” ο 960 . ανα. ζ Δ - ος / 

ΦΙ κατὰ τῇσ πενῦερᾶσ αὐτῃσ, 90 καὶ ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου 
4 3 ον 2 - ΓΡ 96.5 « -- ’ Ἂ ’ α κ έν 

οἱ οἰκιακοὶ αὐτου. ὃκ Ο φιλῶν πατέρα μητέρα υπέρ ἐμὲ Ίο , 269 

5 ΠΡ] (που {ρ”- 1) 016265 ἨΙ αἱ αλλα | τικ αἱ αι τριχαι (τε εἰ -χε) | 
κεφαλησ: 91, ΠΡΙ οορ ϱο ΥΣ ΣΕΝ αἱ Οἶεπι ΗΙ1 αἱ αὖά υμων 

51, φοβεισθε (Ρ’) ο. ΝΕΡΙ, 1. 19. 98. αἱ 5 ΟΥ 396 ΟγτβάοιΣ204,.. ςφοβη- 

θῆτε (Ν αἱ αἀά αυτουσ) ο. ΟΡΒΑΚΜΒΌΥΣΓΑΠ αἱ ρ]εν Βας”, δὲ Ο)σ  πολ- 
λων: αἱ 19 {οτε α Ὁ ο σἳ- Ἡ ᾳ Ῥαβέος οιεᾶἁ (6οὰ πο αγπου1) ΗΙ] πολλω 
(ππι[έο) 

99. ου» (εί. Ο1ετη 595 Ος 1396. ὃν 64 (γή 96δ ϱ{ς): χ αἱ ραιο (Ος 5119 Η0ετ6) 

Οι (είαπο ϐ) οπη | ομολογήσει (οἴ. Οµ 1356. 5, 604 ΟΥγ ΟΗ1): τον αἱ ραιςο 

-γήση (ἴοπι Ο1επι οστισ εαν οµ., Ον 1 τον. 599. 5,119 06 εαν ομ.) | εν (α 

ΟΠ1) αυτω (οί. Οἶοπι Ο158εΡ Ογτ ή 565 Τοτί αἰ): 91, (απίε καγ.) αἱ Ραιο 

(Φιά 503 10616) αυτον (0919 [πο ΚΚ] νς εοπ]ίεδίέη πιο ---- εξ 60Ο εισπι) | 

εν ουραν. ϱ. ΝΡΕΕΚΙΜΒΌΣΓΔΠ αἱ ρ]ογ Οἶοπι ΟΥ1 350: 356.599 Οµσ.., Ὦπ 

ε. τοισ ουρ. ο. Βοκν αἱ 5 ΟΥ 5,119 (αἳ 5 545 Η09τ6) ΟΥσ 5, 905 

95. ὁ) αν ο. ΝΡΕΕΑΚΝΡΘΌΥΧΓΔΠ αἱ Ρ]εν Ο53:356-398 0Υν δόδΟµτ.... πι, 900. 
δε (Τμ), Ἱίεπη ο ὁ΄ (8εὰ Βοφιθηίε απαρν. Ρτο αργ.) | αρνήσηται (εκ αἱ 

-σεται): ο 1. ΟτὈΙ5 (56ᾷ 1 599 αρνησ.) απαργησηται | αρνησυµαι (κι, 
8] -σωμαι): 1. Οτυῖ5 (δες ὅ, 545 αρ.) απαρν. | καγω αὖτ. ο. ΝΕΡΑ 1. 98. 
αἱ ΡΙα5 15 ΟΥ 9398 ο{ὅ, δήὅ ΟΥ ή 965 ΟἨν (οἱ πο ) 1; Ίέεπα Ἱενσ ατπιρο... 

ς Τϊ αυτον καγω ο. ΟΕΕΑΚΙΝΡΌΥΧΓΠ αἱ ρ]εν Οµ 1396 Ίέεπι δγταῖἩ αοἲ]ι | 

εν ουρ. ο. ΔΟΡΕΑΚΙΜΒΌΓΔΠ αἱ Ρ]εν Ο51 399-351 ΟἩχ... ΒΥΧ αἱ Ραπο 
Ον 11395 ΟΥΣ ε. τουσ ουο. (111) 

δ4. γοµισητε: Γ 4] -σετε | ῥαλειν (κ αἲ ραπο ῥαλλξιν, 5εὰ κ -λλεῖν) ειρη- 

γην (Ίἴα εἰ. α Ὁ ο { απι {α ζουν Ηεγεσαί): ν ϱ]- 1. ᾳ Τουί Η11 ειρ. ῥαλ. 

(ὰ ς νρεῖ ραο. οεπῖ [νο υεπεγύπ] πιέεγε) | τ αἱ αὉ ειρηνήν ΡΥ αἲ ειρ. 

566 ἰταπδ]]απί, Ῥοέαπα νετεαπα θΥτοὰ δἷο; Ίο υειζ πιπίίενε ραο. πι {ει- 

γαπι δεᾷ αἴνίβίοπεπι οοζυπίαέιπι εἰ φἰαᾶύωπ. Ῥἰπαϊλίεν Οσ 155 μή νοµι-- 

ζητε οτι ηλθ. ῥαλ. ειρηνην (εί 1398. 9 5 Ηῦοτο αάά επι την γην) αλλα 
μαχαιραν. 

9δ. διχασαι: Ρ’Δ (5εἆ ἆ ὃ δεραγαγε) δικασαι | ανθρωπον: ϱ 49. 11433 

Ἱερίος (ποῦ Ες νς Πτπί δλδ Ῥοτί αἱ) Αγτέα ΗΙ1 ΟΡ υιον | 1, θύγατεραν 

96. Ὁ εκθροι | ουκιακοι (ΠΕΡΙ οικοικοι ϐ) ο. ΝΟΡΕΕΟΚΙΜΥΧΔΠ ας Ίοημε 

ΡΙ: Όν αἱ ρ]18 30 οικενακοι (αὐ΄’). Αραά Ζοπαχαπ1 μοἰκειακὸσ ὁ οἰκεῖοα, 
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54 10, 9δ. ΝΑ ΤΑ ΜΛΟΘΟΛΙΟΝ 

᾿ ” ”ς . ας - εν Ἀ « ’ «ς Ν μα . 

Γ οὐκ εστιν µου ἄξιοσ, καὶ 0 φιλῶν υἱὸν θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ ου 
υπ 2. γω ο ε) } Ν Δ .) ος Ν 

ἵο 155 ἔστιν µου ἄξιοσ, ὦ5 και ὁσ ου λαμβάνει τὸν σταυρὺν αὐτοῦ και 
Ἴας 3ἡ 4 Ως" λ / . ” "9 . ο]. « ς Ν Ν 

νι ἀκολουῦεῖ ὀπίσω µου, οὐκ ἔστιν µου ἄξιοσ. 9 Ὁὅ ὁ εὑρὼν τὴν 
Ν .) - μ ε) ’ Νς6 - 

Φυχὴν αὐτου ἀπυλέσει αὐτὴν, καὶ ὁ ἀπολέσασ τὴν φυχὴν αὐτοῦ 
[ισ1ο,15 ϱ οι πο ελάσ, ον 98.1 « λς σλςν λ [ο 1920 ἔγεκεν ἐμου ευρήσει αὐτήν. 40 0 δεχόµενοσ ὑμᾶσ ἐμὲ δέχεται, 

ΔΝ { ] ’ .) { 

και ὁ ἐμὲ δεχόµενοσ δέχεται τὸν ἀποστείλαντά µε. 41 Ὁ'''' ὁ δεχύ- 
’ 1 ” ’ 

µενοσ προφήτιν εισ ὄνομα προφήτου μισθὺν προφήτου λήµψεται, 
ας / / ” 2, 

και ὁ δεχόµένοσ δίκαιον εἰσ ὄνομα δικαίου μισῦὸν δικαίου λήμψε- 
Λ9 1ο. ο) ὃσι ῥὰ ͵ ᾳ . τ / , Μοθιὰ σαι. 42 κάι ὁσ εὰν ποτίσῃ ἕνα τῶν µικρῶν τούτων ποτήριον 

κα) / μα... -- εν ο 2 2 
ψυχρου μόνον εισ ὄνομα µαθητου, αμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀπυλέσῃῃ 

τὸν μισθὺν αὐτοῦ. 

1. ον . ᾳ ο. - ο / -” 
1. "Ναι ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ᾿Ιησοῦσ διατάσσων τοῖσ 

ν - - . - / 3 -- - ΄ ΔΝ ΄ 

δωδεκά μαδηταῖσ αυτου, μετέβη ἐκειθεν του διδάσκειν και κιρύσ- 
] - ’ ε.α ΄ 

σειν ἐν ταῖσ πύλεσιν αὐτῶν. 
2--6 ϱ) 109.56 « .) , 2 , 3 - / κ αχ 

µαῖ193.9 2 ϱ δὲ Ιώάννῃσ ἀκούσασ ἐν τῳ δεσµωτηρίῳ τὰ ἔργα 
- -- -- ; ν. Ά -- ( - 2 ο. τ ο -ι Δ 

του Ἀριστου, πέµιψασ διὰ των µαθητων αὐτου Ὁ εἶπεν αὐτῷ σὺ 

οἰκιακὸσ δὲ ὁ ἐν τῷ οἴκῳ. Όοχαςβ αἆ Ῥ]αί. Οἷς. 90. οἰκιακά εἰσι τὰ 
κατά τὴν οἰχίαν { τὰ τῇσ οἰκίασ, οἷόν ἐστι τὸ ἐχθροὶ τοῦ,ἀνδρὸσ οἱ 
οἰκιακοὺ αὐτοῦ. οἱ σύνοικοι' οἰκειακὰ ὁ) ἂν λέγοιτο, εἴγε ὅλωσ καὶ 
λέγεται, τὰ τῶν οἰχείων.). Οἱ αἲ ν. 20 

ὃτ. καν ο φι). υι. ή (8 και, Δ αάᾷ ο) υγ. πδᾳ αξιοσ (αἳ. Ον 1.399 Εδίιθορ]ι 
145.144 Οτ]πί 530 ΟΥΡρ0Ι5: 5ομιο] οι): Η"Ρ ΙΤ. 349. Αντ ν εοὰ οπι 

9δ, και οσ ου λαμβανει (κ αἱ -νι)) πδᾳ αξιοσ: Μ" Οπι 

99. καν ο: Ὦ Τετί ο δε 

41. λημψεται 8 6. ΔΒΟΡΙΣΔ ΟΗτΕΝ8.... ς ληψ. ο. ΕΕΑΚΜΒΌΥΣΓΠ αἱ 

οπιπῦ]ά { ϱ αἱ οπι και 0 δεχ. δι. δα λημψ. 

49. εαν ο. ΝΟΒΕΑΚΙΜΡΒΌΥΖΓΑΙ αἱ Ρ]εν... 85 98. αν (113) ] ποτιση: 1, 99" 

αἱ Ραπς -σει | των µιχφων: Ὦ των ελαχιστων, ἴεια πιὐηὑπῖς 1ὲ νρ Ρο αἱ 

(151. τ. µιρ. τουτ. των ελαχιστ.) | Ψυχρου (ο Π1Ρί5ἳ [που ΕΕ] νρ βγτέι 

[που 8ΥΥ ΠίΣ] ϱοΡ ΤΠΙ πεί ο Ου 5, 00314615 ρχαθιη ναι αἀά υδα- 
τοσ): Μαζ ὃ5. Εἱ" αἱ Ρἱ15 10 ψυχρουν | µονοΥ: Ὁ απ) ὃ γτζα σορ ΟΥΡ οπι 

(Α7” ψυχρουµενον, "ψυχρ. μονο) Γµαθητου (13 οτι μον. εις ον. μα θ.): 

Ὦ 81. ρ1:3. (ποπ ο Ε] Κα ν5) πιεο | απολεση (171 αἱ [οχα”ὸ -σει) τ. 
μισό. αυτ: ρα) ς ϱ] κ ορ παί ΟΥΡ αἱ αποληται ο μισθοσ 

αυτου 

ΧΙ. 1. ετελεσεν ο. ΝΕΟΡΕΡΑΚΙΡΡΌνΥΧΖΓΔΗ είς: Μ αἱ ρ]15 10 συγετε]. 

). ακουσασ: Μ Ρο8ί εργα Ρος {| Εικ αἱ δεσμοτηριω | του χὺ: ϱ αἱ 3 [ετο 

Άγτει αοί]οα ϱἨγπποῦ του ϱὐ (επι Οσ 5 309 τα περι του τὸ) | δια (ν΄ 

Ῥτου Άσμα) ο. ΡΟ" ΡΥ79 98. 194. ᾳ (πιίέπο γεν ἀδοι) ΒΥΤΗΙΓ αχπι Ρο 



ΚΑΤΑ ΜΛΘΘΛΙΟΝ 9: ο] 

ο 3 , "νο - Νο ο Ἀ ς σΥ.. - 9) 

εἶ ὁ ἐρχόμενυσ, ἢ ἕτερον προσδοκωμεν; «3 καὶ ἀποκριῴεισ ὁ [ησοῦσ Όευ Β. 15 
. 2 δα ο 2 / 2 ῃ ο ο 3 

εἶπεν αυτοῖσ᾽ πορευθέντεσ απαγγείλατε Ιωάννῃ ἆ ἄπούετε καὶ 
Ν .) Δ Δ - Δ 

βλέπετε' Ὁ τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν καὶ χωλοὶ περιπατουσιν, λέπροι 
κ. Ν ΔΝ 2 ΄ Ν Ν ΔΝ 

καθαρίζονται καὶ κωφοι ἀκούουσιν, καὶ νεκροί ἐγείρονται και πτω- 
Ν 2 .. . Ν / ’ . 8 2λ Ν Ὡ ο” 

χοὶ εὐαγγελίζονται" ϐ καὶ µακάριόσ ἐστιν ὃσ εὰν μὴ σκανδαλισθ]! 
/ λ ” ε - ον 

ἓν ἐμοί. τ Γούτων δὲ πορευοµένων ἤρξατο ὁ Ιησοῦσ λέγειν τοῖς 
/ τμ) ΄ ’ 3 ᾿ ’ / 

ὄχλοισ περὶ Ιωάννου" τί ἐξήλθατε εἰσ τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κα- 
ς ο) 2 / - 2, 

λαμον ὑπὺ ἀγνέμου σαλευόµενον; ὃ ἀλλὰ τί εξήλθατε ἰδεῖν; ἄνθρω- 

πον ἓν μαλακοῖσ ἡμφιεσμένον: ιδοὺ οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντεσ ἐν τοῖσ 
” - Ὦ α ο ἷσο Δ 

οἴκυισ τῶν βασιλέων. Ὁ αλλὰ τί ἐξγλθατε; προφήτη» δεῖ; ναι 

9, 

{ει α Ὁ ο { Ἡ Κ αγτεα ἀἰδοίμι[ος, Ίίεπι Ὠ]α]5ἳ επεµψε τουσ µαθη- 

τασ) ... ς δυο ο. ΟΡΕΕΑΚΙΝΜΕΌΥΣΓΠ αἱ Ρρ]ετ 1. ϱ]- νσ σορ ααἰ] ΥΤΡ ΠΡ 

ΟΥ59469 Οµν αἱ:: ε Το 

. αὐτω: Μ αυτοισ, Ίΐοπι Ὦ ἐῑδὲν (11851 οπη) | ο ερχοµενοσ (εί. Ον Πα] εἰς): 

Ρ3583 ο εργαζοµενοσ 

«Ρα Ὁ ο Η1- 1 Ἡ αποκρ. δε | τωαννη (Ν” το τω.) ο. ΝΒΟΕ (-ννην) ΕΑΚΙΝΡ 
βυνχΖΓπ οίς: Ὦ4 -Ίνει | 1, 455. οορ βγτοὰ ΟΥ 3, 110 (οἱ 5, 51 ειδετε κ. ηκου- 

σατε) βλεπ. και ακου.:: ϱ Ἱμε 

«παν χὠλ. ο. ΝΒΟΕΕΑΚΙΜΡΒΌΥΣΓΔΠ τα]] οπιησίά α Ὦ Ἱς 1 ᾳ 56ο βΥτοα αξαίτ 

είο...7928.ο9 081: σ1.35Ἡ νς 6ορ ατπι αεί] ΟΥ 3 586: 4 110 ΟἨτβάθοπη και, 

μη [και] (9 οπα και χωλ. περιπατ.) | λεπφοι: κ βΥτεὰ οξ ας ΟἨνπιο ” 

και Λε. | και χωφοι: ο { 1. ϱ- Ἡ νρ {π Βαχκ «ορ αεί ΟΥ 5 0 οτη και, 

Τμ [και] | και νεχρ. ο. ΔΒΡΙΡΖΑ 1. 19.4] α ὓ σ]- ΚΙ α {ου βντζα οπίν ασιη 

δο ΟἨτ (ο{.πιοϐ) Ῥαμδ6]... ς οπι και ο. ΟΕΕαΚΝΡΌΥΚΧ αἱ ρ]εΥ 6ορ ο { Π1. σ”. 

Ἡ νο (Ππος ἴοχ, 864 ΠΠ) κας { 03556 10. Τμ [και] (5γτέα κ. νεκρ. εγ. 
Ροβί ευαγγ. Ροῦ: ΟΥ 19 οπις Οἶθιη 12110 εἰ ΟΥ”5556 10 ανιστανταιν 
ΡΤο εγ.) / και πτωχοι: ο Ε Π1- (πο α Ὁ ϱ1:5- Ἡ ]κ 4) νρ (εί. απι, 8εὰ η 

(ο). Ἱέεπα (αϱ1 εἰ. απίο χωλ. οἳ κωφ. οἱ Πίειη 011 κ. νεκρ. εγ.) Ον 5 0 

οπι και, ἴωπ [και] 
«εστιν (1 κ ενίθι κ 9560. Οµν (εἴ απο ϐ) α Ὁ ΗΙ] Ῥτοπι Ωπαεδί οπῃ | οσ εαν 

ϱ. ΝΟΕΕΑΚΙΜΡΡΌΥΣΖΓΑΠ αἱ ρ]εν Ο1οπι 11 ΟἩσ.... 9Ρ 1. δδ. οσ αν (111) 

Βιὠανου, Ίξετη νν. 11. 19. 19. | εξηλθατε ο. ΝΒΟΡΑΙΡΖ α]Ἰ Ομχεις.... 

ς εξηλθετε ο. ἘΚΜΡΌΥΧΓΠ αἱ Ρ]6Υ.... ΕΔΑ εξεληλυθατε 

εξηλθατε ο. ΑΒΟΡΙΡΖΑ αἲὃ Οµτεαθ... ς εξηλθετεο. ΒΑΚΜΒΌΥΣΓΠ αἱ 

Ρίοτ .... Ε εξεληλυθατε | εν (93 1 νρ οπι) µαλακ. ο. ΝΗΡᾷ 4τεν α ο Π1- 

σ1-ὔ.Κᾳνς(αεχε σα) Τετ ΗΙ] αἰ... ς αᾶᾶ ιµατιοισ, 1η ᾖιμ.) ο. ΟΕΕΑΚΙΝΜ 

ΡΘΌΥΧΓΑΠ αἱ ΟΠΠ {εχο ΒΥΥΕΗ οπ{) ϱ0Ρ ΑΤΥΠΑ αθί]Ἡ σο (ορ ααί] αἱ. ρορί 

κµαλακα πάά) :: Πα Τμο | Ὁ ημφιασμενο} | Ἐἲ φοφουσιν | βασιλεων ο. ΔΒΟΡ 
ΙΜΡΌΖΓΑΠΣ αἱ Ρἱ ... Εεάκβνασπ" αἱ {εγαδὸ ῥασιλειῶν (εαπ 7 αἱ Ρἱευ) 

νε] (ία 6Ρ΄ ὦ5) --λείων (κ -λεῖων) :: ο Τιο. Ῥνασίετεα ς Τμι Τί αάάὶ εισιν 

ο. ἈξοΡ τπο τθ6]] οίο ... 01Η ο. ΝΕ 

εξηλθατε ο. ΔΒΟΡΙΡΖΔ αἲτ ΟἨγδά9...ς εξηλθετεο. ΕαΚΜΡΌΥΧΓΠ αἱ Ρ]εν 

(ἀάεπι {π Ος εδ Π(μπη).... Ε εξεληλυθατε] προφ.ιὸ. ϱ. κ” Ἡσ Ον ὃν ή (ᾳπαπι- 

115 25, 5 8 
61,1 

20, 1894 

ἄν αα 
Γιο Ἱ, 24-98 



Ῥι 9 
Μαἱ 5. 1 
Μο 1,5 

12---15 
Ί,ο 10, 16 

Μα] ὃ, 25 

14---19 

1.ο τ, 51--95 

50 1, 10. ΝΑΤ ΜΛΟΘΛΙΟΝ 

ς Ν 9 τ α- ας 

λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερο» προφήτου. 10" " οὑτόσ ἐστιν περὶ οὗ 
. 2. ] Ν .) ι 

Ἰέγραπται (δοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν µου πρὺ προσώπου 
η] ’ . { ’ ” ’ 104. 5 ͵ Δ 

σου, ὃσ κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου. 11 αμὴν 
’ ε -- ο 3 ’ - ” ΄ 

λέγω υμῖν, οὐκ ἔγηγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ιωάννου 
- ων ς ον Π » ” ” 

του ῥαπτιστου ὁ δὲ µικρότεροσ ἓν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων 
ζ Αχ 19 105.56 3} ΑΔ λ ον « Αμ] [ὁ - - 

αυτου εστίν. 13 απὀ δὲ των ἡμµέρων Ιωάννου του βαπτιστου 
΄ ” ε ’ - 2 - ΄.. ο 4”. ὖς / 

ἕως αρτι { ῥασιλεία τῶν ουρανών βιάζεται, καὶ βιασται ἁρπάζουσιν 
31 Ὁ 106, 10 ῃ ν « -- ος , ΄ » ῃ 

αὐτήν. 19 πώντεσ γὰρ οἱ προφήται καὶ ὁ γόµοσ ἕωσ Ιωάν- 
’ ΔΝ ’ ε 

νου ἐπροφήτευσαν, 14 καὶ εἰ Θέλετε δέξασθαι, αὐτόσ ἐστιν ᾿Ηλείασ 
« ΄ { η Ν 

ὁ µέλλων ἔρχεσθαι. 195 ὁ ἔχων ὤτα ἀκουέτω. 10 1555 Τι δὲ 
ε ’ ’ ε Ν 

ὁμοιώσω τὴν γενεὰν ταύτην; ὁμοία ἐστὶν παιδίοισ καθιμένοισ ἐν 

ταῖσ ἀγοραῖσ, ἆ προσφωνοῦντα τοῖσ ἑτέροισ 1 τ λέγουσιν’ χὐλήσαμεν 

νὶςδ Μί εἰ Το πηῖδεσχο ν]άσαίιγ) ΟΠΤΕΟΙΗΠΙ ϱα{0Χ30Τ (αδί οκ πατο ϱρἆ 

μεχ Μί΄ Ιδία νοτὺα αβεγαπίιτ) (Ες σορ οοπίαης υἰάεγε ϱγορλείαπι)... ς 

(1η) εδειν; προφηήτην (1 τον προφ.); 4πθπι ογάἵπεπα Γπεπίαν ΝΟΟΡΕΕαΑ 

ΚΙΜΡΒΌΥΧΓΑΠ αἱ οπιμσ]ά ΟΥ 11 Ομνίκεςς ία αἱ. Τιο 

10. ουτοσ ο. ΝΡΡΖ Ὁ σ]- ]ς βγτεα ααί] ΟΥ Πο Απιὸ ΟΡ Ωιαθρὲ... ς αάᾶ 

γαρ, 1ω [7.] ο. οΕΡΑΚΙΜΡΒΌΥΧΓΔΠ αἲ ονηπν]ά ϱ Ε β 1: ρ3- Ἱ ᾳ «ορ θγτα 

Ρο αττη ΟΗΥ:: οἱ ὃ, ὃ πὺ1 γαρ ποπ Βιοίπαέ | εγω (αι. Οἵ 5 15. 119 Εφές] 55) : 
7 Β1. ϱ” εορ ΟΝχ (οἴ πο ϐ) Απιῦ οπι, 1η [εγ.] | κ αἱ Ραιο αποστελω | 

οσ πατασμ. ο. ΝΒΟΡΕΕΩΚΙΜΒΘΌΥΧΓΔΠ α] οπιπυ]ά ΓΠ1.ρ1. Ἡ ᾳ νε εγντει 

αίδΕἩ ΑΥΥΡ πρ οοἆ ΑΓΙΑ αθίῃ ϱο ΟΥ 3 119 Ἐιδες] 55 Τετ α] ... ΤΙ και κα- 
τασλ.ο. Ρα Ὦ ο Ἱκ 6ορ ΒΥΤΡ ΟµΥΠΙΟ3 οἱ 19 ΑπιμΡΕΠΙΕΙ Ἠ{ογιηα]ασὴ 

11. ΕΕαΙΧ αἱ Ρπῃ εγειγερται | ϱ3 ε. τοισ γ. των γυναικ. | αυτ. εστ. ο. 
ΝΗΡΕΕΑΚΙΜΡΘΌΥΧΖΓΑΠ αἱ οστά Ὦ Κε Ον 14... ΤΙ εστ. αὖτ. «. 6 ΠΜΡίεσ νο 

19. δε: Ῥδτ” «ορ Απ οπι | ϱ" νῴαγνουσ | βιασται (αἱ. Πας 51): ϱ έοπι 
Ο1 επι δ11) οι βιαστ. 

19. ο αἱ πια ναγγου | επροφητ. ο. ΝΕ" οΡᾷ 1. 19. 8δΕΣ, Α προφητευσαν....ς 
προεφητ. ο. Ἠ" ΕΕΑΚΙΜΒΌΥΧΓΠ αἱ Ρ]ου 

14, δεξασθαι (1ἱ αοσΐρεγε, 8οῦγε, αιιζήνε, γεείρεγε, μεγείρεγε, νε τεείρεγε) ... 

ΕΙ, αἱ πηα -σθε | ἡλ- Ἀου αςο. ο. ΕάΚΙΝ οἵς, Ίέεπι Μεἰίαε Ἱενς....ς ηλ- 
ο. ΕΓΠ εἰς | -λειασ ο. Ἡ"Ρ (α1)Ι ραδδίπι οἱ, κ)... ς Ἰωι ΤΙ -λιασ ο. ΝηΣο 
απο χα]] αἱ πιῖη οπΙΠΥΙά 

15. ωτα ο. ΒΡ 92, Ἱς (ΒοενογεβίομΏὸ το δε εχων ὦτα αντι του 0 εχων ὅδια- 

γοιαν Λογικηήν) ... ς (111) αάά ακουειν ο. ΝΟΕΡΑΚΙΜΒΌΥΧΓΔΗΙ οίς Ώοσοαί 
Μάρρ 366,ΠΓπβε σοι ΟΥ 191 οἱ πί ὃν 43 οἱ ΗΡΙ α]:: βίο αχ. 56πιροχ Μί (19,9 
οἱ 49 οἱ. Ν)Σ ἵπ Μο οἱ Το αλ. πάδα πα Βπο(παέ 

16. παιδιοισ ο. ΝΒΟΡΕΕΑΚΙΝΒΌΥΧΖΓΑΠ αἱ Ρρία5100...ς(-- ας Β4) παιδα- 

ριοισ ο. πῖἩ | καθηµ. απο εν (8) ο. ΝΕΟΡΙΜΣΝ αἱ [οχε”ὸ 1 να αἱ ΡΙ 
Οµσ... ς ροδί αγορ. ο. ΕΕάΚΡΌνΥΧΓΠ αἱ ρ]εν Ο]οπι 105 (ππαρῖ5 ο Μί απαπῃ 

Ἱμο νἱάσίαχ) 1: ο{ Το | εν ταισ αγοφαισ ο. 7 194. 101, «ορ ΒΥΥΡ (1. εν 

αγορα χαζημ. εν ταισ αγοφαισ)... 5 Τἱ εν αγοραισ ο. οΕΕαΚκΙΝΡύνκ 



ΚΑΤΑ ΜΛΟΘΑΙΟΝ οἱ δχ! 

- . Δ ώ / κ Ξ στ 

ὑμῖν, καὶ οὐκ ὠρχήσασθε᾽ ἐθρηνήσαμεν, καὶ ουκ ἐκόψασύε. 15 ήλ- 
νο] / / 5 / / ) Δ / « κα. 

Όεν γὰρ Ιωάννης μήτε ἐσθίων μήτε πίνων, καὶ λἐγουσι»" δαιμόνιο» 
᾿ θ ον λος Ν / λ ο 

έχε. 19 ᾖλθεν ὁ υῶσ τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνω», και λέ- 
ας δν ; Λ 3 , ” ΛΑ 3 4 

7ουσιν ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγοσ καὶ οἰγοπύτησ, τελωνῶν φίλοσ μαι 
ς ” Δ ς 2 α ” ενος 

ἁμαρτωλῶ». καὶ ἐδικαιώθ; ᾗ σοφία απὺ τῶν ἔργων αυτῃσ. 
Ν ΄ σ / 

20 395 Τότε ἤρξατο ὀνειδίζειν τὰσ πύλεισ ἐν αἷσ ἐγένοντο 
[ς - ’ ) ο [τά ᾧ ΄ 9 9]! ϱ) ΄ 

αἱ πλεῖσται δυνάµεισ αὐτοῦ, ὅτι οὐ µετενόησαν οὐαί σοι 
η ο ον. ; ΝΔ - µας 

Χοραζείν, οὐαί σοι Εηβσαϊδάν, ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ «Σιδῶωνι ἐγέ- 

ΓΑΠ αἱ Ρ] Οἶεπι ... Ὁ εν τή αγορα, ΤΠ (ος ΕΓΤΟΓΕ) α΄ εν αγορα ο. αἱ 

ΡΙ Ευ ΤΕΗρΙ: Ἱξονη ὖι /ογο Τε να 8ΥτΈὰ 6Ι5ΟΧ αγπη ἁείἩ πο αἲ:: εἳ Ἱμο | 
α (ΟἩχ και) προσφωνουντα εί λεγουσω (Ν΄) ο. Ν”ῦ7 αἲ1ὸ Π 1. ϱ”- 1 ἷς σὲ 
αἰεζαπιαπέ αἰίῖε ἀἰσεπίεϐ) ν5 «ορ ΒΥΤΡ 115 Οµτόοπηδαθ: ο α προσφώὠνουσιν 

είκαι λεγ.... σ και προσφώγουσι εἴ και λεγ. ο.ἨΕΩΚΙΜΡΌΥΣΑ εἰς, ο εἰσἷα- 

πιαπέέδιια -- -- ἀἰσειιέάδιις, Ὁ Ε Ἰι εἰ οἰαπιαπέίδιιβ--- -- ἀἰσεπέες) 1: οἳ Ίμο | τοισ ετὲ- 

ροισ (Ε΄) ο. ΒΟΡΕΕΚΙΜΧΖΓΔΙ” αἱ ρ]550, {έεπι αλληλοισ ΟΥ έοπα δα. ἴη- 
τίσεπι νο] ἴπ ἐπο. νε] αἆ ὑπιοίσεπι ἃ Ὁ 6 ϱἳ’ «ορ, αἰίε ἆ ρ. κ Ρο, αἆ αἴίεν- 

μέγπι ἓς αΏβᾳιο αυτων (809) ο, ΝΕ) 1. αἱ Ι6νρ«ορρο ... ς(11Π) τοισ 

εταιροισ ο. αδυνΠΣ αἲ ΡΙ 5γτέα οἴπίῖ αγπῃ ααἲλ ΕΤ: 1 να (οοαεφιαζίύις, 

αεφιαζιό.), πἀάππίααε αυτων μις ἠκάοπι οἱ ΟΕΕΚΙΑΣΧΓ ΑΗ” αἱ Ρ] ΘΥΤΟΙΠΗ 

ΤΠ αθί] 
1Τ. λεγουσιν... ς Ίαν λεγουσιν: νὶὰο αἆ ν. 16. | Ἡῦ αἲ παπα ορχήσασθε | 

εθρηνήσαµεν (Ρτοῦ Βεμι) ο. ΝΕΡ7 1. 248. 489ν ο {Η1" 51.3: 1 νς «ορ 

δο αἱ ΟΊεπι 105 Ογεοπῃ βιθ5οιπε]Αισ...ς αἀᾶ υμιν ο. ΟΕΕΑΚΙΜΒΌΥΣΓΔΗ 

αἱ ΡΙεν α Ὦ Ὦ ᾳ ΒΥΓΟΠΙΠ αὖπῃ ἁαθίῃ:: Τα Τιο 

18.γαρ: 1 προσ υµασ, αἱ 1" 5γτΈὰ ϱΥΥΡ γαρ πο. υμ. Γπνωανησ] δμητεσθ. 

19. φιλοσ (1. ]. οξ. Κ): 81, αἱ 5 ο Ε «ορ ΟΙεπιδὸδ ΑιρὺΙ5 απία τελών. Ροή :: 

πέ Το, α Ὁ ΕΠ 1. σῖ- ᾳ νυ Ροδί αµαρτ. | και εδικ. πδᾳ αυτησ: Ὁ οπη | 15. 

194. 906. Κ απο παντων των:: ε Ἱμο | εργων ο. ΝΕ” 194. οοἆᾷ αρ Ηϊου 

(τπ Ἠ. 1. πι φιθιιρᾶαπο ουυ. [εφίέηγ: Ἱαβδήβοαία οδί δαρίεπί]α αὉ ορθτίρ!ι5 

εἶπς. Φαρύοπιίία φιῖρρε ποπ φιαεγῖί υουῖ εδέϊπιοπίιπι δεᾷ ορετιπι) «ορ 

ΒΥΥ5ΟΡ ϱ{Ρ 6ορ αγπιεὰὰ αεί] (εί αεἰ]μεοᾷ ροδί εργων αἲά και απο των 
τεκνων αυτησ) ΡΕΙΒΡ Ρεγβζσᾶ (5ε]Πο]]: διο και εδικ. ή σοφ. απο τ. τελν. 

αυτησ ητοι επι τοισ εργοισ εἴο; αιά: ὀικαιουται δε και απο εργων 

σοφια κατα σοφιαν επιτελουµενη η απο λογων)...ς Ὦωπ ΤΙ τεκνων 

ο. ΒΞΟΡΕΕΑΚΙΜΒΌΥΧΓΔΠ αἱ οπη{ΕΓΘ 1{Ρ]6Υ να βγτέα ϱ{ΡΤηΡ αγπιεά σο αἱ 

(Ναἰεπ{ί αρ 130 εἰ ΟΥ3,35 αἴις απ ο ΜΙὸ ῬΒτασίετεα ΟΥ 5,311 τα δετεκ». 
τησ σοφ. και εν τω ευαγγ. αναγεγραπταιν και αποστέλλει η σοψ. τα 

τεκν, αυτησ.) ΟἩτ ΗΠὶ 

20. ἠρξατο ο. ΔΒΡΕΕΩΜΡΒΌΥΣΧΓΑ είο .... ΟΚΙΗΠ α150 {χο (εί ενρ]δίαν1α) ο]: (ϐ) 

Ἡ 8γτόα οίαίτ αείἩ αἱ αάά ο τς, Ίέοπι ΟἨχ (ε{.πιο ϐ) ῥγασπῃ | εγενοντο: Ὦ γε- 

γονεισαν (ἆ Γαοΐαε διέ ; Ἱς νετο Γαοἰ. Γιεγαπθ) | αυτου: ϱ ϱἳ- ΑΥΤΕΣ πι 

οἱς 2οραζειν ο, ΔΒΟΕΕάΚΝΜΑΥΑΠ (η -ζην) είς; Ἰΐοπα ς (ΤΠ) χοραζιν ο. Ὁ αἱ 

ΡΙ... Χ αἲ πια χωραζευ, Ἱεπι χωραζιν να] (αἱ 05) χώρα ζίν εἲ”" 126. 

αἱ 10 ΟΥ 119.190, 1, χοραζζη, Ὁ χοραζαϊν, νε Ὁ ϱ]-  οογοπαῦι (ο]ιογ.)ν 

1ο 10, 30 

51--25 
1ο 10, 19---15 



1ο. 15 
1ο 10, 19 

20--οτ 
1ο 10ν 31 5 
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εκ, ῃ ε / ος / κ . ῃ υ 
γοντο αἱ δυγάµεισ αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ὢν ἐν σάκκῳ καὶ 

, -- ͵ Θς λ - Νε 
σποδῳ µετενόησαν. 33 πλὴν λέγω ὑμῖν, Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀγεκτό- 

” υ ε ο ον ς ο -- 

τεροΥ εσται ἐν ημέρα κρίσεωσ ἡ ὑμῶν. 39 καὶ σὺ Ναφαρναούμ, 
Ν -΄ . - κε ’ ΄ ο Ω . 

1; ἕωσ οὐρανου υψωδήσῃ; έωσ ἅδου καταβιβασθήσῃ, "ὅτι εἰ 
. ο.) ’ .] ΄ ’ ’ ᾿ 

«ν «Σοδομοισ ἐγενήθησαν αἱ δυνάµεισ αἱ γενόµεναι ἐν σοί, ἔμεινεν 
, ” ’ . 4. ΔΝ αἡ γ. ε - ιέ, νά ν ’ εν) { 

µέχρι τησ σήμερον. πλην λέγω υμῖν ὅτι γῇ Σοδόµων ἀνεκτύ- 
” « ῃ 

τερον έσται ἓν ἡμέρᾳ κρίσεωσ ἡ σοί. 
ϱ 110.65 2 να. ς - 2 ν « » : 
20 ἓν ἐκείῳ τῷ Καιθῷ ἀπομριθεισ ὁ Ι[ησοῦςσ εἶπεν εξο- 

” ’ ’ ’ - . - Ν - - σ ή 

μολογουμαί σοι πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανουῦ καὶ τησ γησ, ὅτι ἔκρυψασ 

α ΓΗ]. ᾳ απι οογαπαζπ (ειογ.), ο οογοκαύπε, Ἱς οιογαναπ | ουαι σοι 8596 (εἵ. 

Οτ εἴς): ϱ ΠΡΙ5Σ (ποη Εᾳ πες νς) ΗΙ] και | ῥηθσαϊΐδαν ο. |" ΒΕΡακλβῦχ 

ΓΑΠ (α"εἰίσπ” ῥηὸσ.) 43 εἰς ... ΕΟΤ (ο απ 14) ϱϱ (ῥεθσαειδα) 1,(βιΦο.)ν 
αὶ δὸ (νν Ρ]εχ να] οπιπ) ΟΥ 15 α] ῥηθσαϊδα (αὐ” Τω1) | ἨἨν σειδωνι 

(εί. ν. 54) [ εγενοντο: Ὁ εγεγονεισαν, δδ. 10Τ. αἲ 5 εγενηθησαν | σποδω 
6. ΕΡΕΕΟΚΙΜΒΥΣΓΔΠ αἱ Ρον 1{ νο 60Ρ 8ΥΥ 6 ο{δομ οίο ..,, κοῦ ὃδ. αἱ 
Ο53 119 οεἶαῖ αν δτ θαμὰ αἱ αάά καθηµενοι εἴ ᾱ 1. αἲ 35 έρτο Βα53 554 
-μεναι, Ἰτεηι ΒΥΥΡ:: 6 Τιο 

93. Ὁ οτι λεγω υμω)' 

25, καφαρναουµ (4Ρ’) ο. ΝηὈ 998. Ιί (ἆ εαραγπαιπι) ΝΕ 8ακ {τν οορ Ρο 
ΙΙΙ 315 οἱ... ς καπερναουµ ο. ΟΕΕΑΚΙΜΒΟΥΧΓΔΑΠ οἵο. ΟΕ αά 4, 15. | 
µη (ϱΜ ῃ, Ῥταθσσα1ί -ουμ) εἰ υψωόηση (1, -σει) ο. ΝΒΟΡΙ, 133 295. 49. 

α Ὁ ο 1 αἲ 1 (αδγμε αἲ οαεῖ. επαἰανενίς) (01 φμαοε [ῇ ρτο µη αἲ 

ΡΕ] αἱ επαἰίαδεγί5; Ἱς πιθ᾽ φιιοπιοᾶο πι οαεζιπι εἶαία ἐ8 τίδη. αἲ ἔπγεγος 

ἀεδοεπάας) νο ΒΥτ{ἳ «ορ αγΠι αθίἩ ραυ5 ΥΕ ΠγΙπί515 Ἠ]ου (α4 Π. 1. εκ εὰ ἆ 

ναί)... ς ἡ οἵἳ υψωδεισα ο. ΚΜΧΑΠ3 αἱ Ρ] Ρο 040515 ΟµγΕαο. Ίέοιι ΑΝ’ 
ΤΙ ᾗ εἰ υψωθησ ο. Ε(Ίρ8ο” 3ησ εκ Φησα) εαβυνγ” αἱ ρ]ας50 ΟἨ5, Τέθπι 
(Φπαε ---- επωααία εδ) ἐπσ]- Ἡ α οοὰ αρ Πεν (ὖπ αἴίοτο επεπιρζαγί γερεγί- 

πηϐ) ΒΥΤΗΙΥ Ρ6ΥΒΡ οί εοἆ (αρ ΥΝ6|.); Μακ ΠΤη 135 εαν εωστ. ουρ.υψωθησ, 
αλλ εωσ αὖ. κατ. | ουφανου ο. ΝΕΡΑ αἱ Οα6ν ΟΗἨΣ819.,,, ς του ουρ. ς, 

ΟΒΕΟΚΙΙΜΒΌΥΧΓΙ αἱ Ρ]εγ | εωσ αδου: 91, α Ὁ Ῥτασπα η (τε ᾗ, α Ὁ ἆ αι), 
Ἱίοπι ρ- εἰ, ο εἰ 5ἱ επαἰαία μες, Μακ ια αλλ | καταβιβασθηση 
(.σει )) ο. ΝΟΕΕΟΚΙΜΒΌΝΧΓΔΠ αἱ οπΙΠ ΥΙά βγτζα οἱ πἲτ ϱορ ατΙῃ αἱ... 1 

ΤΙ καταβηση ο. ΒΡ 0ᾳ68, Ίἴεπα (ζεβοεπάες) 1τ να π πῖ αοἴ]ι, Πεν (οα 9) 

Ρο (1: ἵπ Το Πάσπα ἴοτο 1. ο. ΒΡ 3Υγ5ὰ αεί καταβηση) | εγενηθησ. 

6. ΝποΡ 1. 10τ. α].... ς εγενοντο ο. ΕΕΑΚΙΝΜΒΌΥΣΧΓΑΠ αἱ Ρ]ετ ΟΣ | γεν. 

εν σοι: Ἡ εν σον γεν. (111) | εµεινεν ϱ. ΝΒΟ 1. ὃδ. αἱ... ς ΤΙ εµειναν 

ο. ΡΕΕάΑΚΡΒΌΥΓΠ α] Ρίου... ΗΧΝ 11 ΟµτΕ16 εκείνον, Μ αἱ εμενον 

94. υμιν (Αγτ σα οΠ1): α1 5 ΒΥΓΣΕΝ ΑΥΥΡ σοι | οτι: ν” οἱ ὁ 98. Ππί οσα | ν Πῖηί 
ανεκτ. ε. γή σοδ. | σου: ΜΑΡ Ιξ (οχο Ε1) Ιπ1ηΙ2Τ5 Όμιν 

20. εκρυψασ ο. ΝΗΡ 19. Ο1επι ποσα ὃ, ὅ (εξομολ. σοι πατερ του ουρ. 1. τησ 

7- οτι εκχρυν. ταυτα απο σοφωνγ πρεσβυτερων και απεκαλυψασ αυτα 

γήπιοισ θηλαζουσιν. Ο8 οἱ. 15, 15 οἱ 16... - μή λεγε' ἠσεβησεν εισ τουσ 

σοφοιυσ, κρυψασ αυτα απ αυτων) ... 6 απεκχρυψ. ο. ΟΕΕΟΘΚΙΜΒΟΝΓΔΙ 
αἲ ΟΠΙΠ [στο Γγ Τὸ (εξοµολογήσομαι σοι πατερ κυριε των ουρανών ή. 
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νο - Δ - λ -) / λ . 
ταυτά ἀπὺ σοφων και συγἑετω», και απεκάλυ ψασ αὐτὼ γηπίυισ 
ϱ) ε. Ν ς / 4 τά 2 / ο αλα ” ’ 

260 ναι ὁ πατήρ, ὅτι οὐτωσ εὐδοχία ἐγένετο ἐμπροσῦέν σου. 
ρ Δ 112. 3 χαὶ Ὃτ 5 Πάντα µοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρύσ µου, 

οὐδεὶσ ἐπιγιώσχει τὸν υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα τισ 
ἐπιγινώσχει εἰ μὴ ὁ υὼσ καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸσ ἀποκαλύψαι. 

258 "39.15 {εῦτε πρόσ µε πάντεσ οἱ κοπιῶντεσ καὶ πεφορτισµένοι, 

κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶσ. 329 ἄρατε τὺν ζυγόν µου ἐφ᾽ ὑμᾶς καὶ 
μάθετε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι πραΐσ εἰμι καὶ ταπεινὸσ τῇ καρδία, καὶ εὑρή- 
σετε ἀνάπαυσιω ταῖσ ψυχαῖσ ὑμῶν. 90 ὁ γὰρ ζυγόσ µου χρηστὺσ 

καὶ τὸ φορτίον µου ἑλαφρόν ἐστιν. : 

τὴσ Υ. οτι απεκρυψασ Ππί αάάᾷ ταυτα] απο - - αυτα γήπιοισ) ΟΥ ὅ, τ5τ 
Έτς Ρ5 55 (86οἆ ροβδιπί ΒΙ {65 εί]απι α Το Ρρεπάοτς) αἱ :: οΓ Το τιΏῖ ΠΟΠ 

ναπ]αί | ταυτα: 1 αυτα | συνετων ... 13 δυνατω» | Ὁ απεκαλυψεσ 

90. ναυ: ΜατΟΟΒ αρ ΙΓ ουα | ευδο-. εγεν. ο. 88 1. 98. Ἱ (ρίασίέυπι Γαοπι 

εδ) οοΡ», Ίίεπι (αἲ απίθ) Ματεο» αρ ΙΤ (οτι εµπρ. σου ευδ. µου [πῖ οσα] 

εγενετ.) ... 6 ΤΙ εγεν. ευδοκ. ο. ΟΡΕΕΑΚΙΜΡΌΥΓΔΠ αἱ ρ]ετ (Οτ 2 ττ τή 

απίϱ) ΟἨς, Ίέεπι Γιέ Ραοίέιπο, Γῦέ δεπερί. ΙΕΡΙ (5εά { 1. οοπρίασιαϊ, 

Ρίασιζ) να ΗΙΙ αἱ. Ῥππϊμίθυ Ἱεσίῖο ἵπ Το Βιοῦ. 

2Τ. πατροσ µου (αι. πΌ): κ Παβεῖτ 100 Ματοο» αρ ΠΠ 55 (ποῦ αρ ἘρίρΗ) 
Η1] οἵπη µου | επιγινωσκει (ο. Ο16πι 535 0 Ες πιανς 58, Πίστη σοφποδοῖέ 

1 1πί200.305): ο ϱ56Γ Τα8ΕἴΥ 100 Έλις πιατοδδοᾶἆ Ώ1ᾷ 130.13. 9 Μι) ΟΥ 
(66.πιο ϐ) γινωσκει (:: αξ 119) Ἱέαπα Ο]6πα Ἀοπι 11, 4 18, 4:15:30 Ἠητοος αρ 1 

115{4Ρ 1,65 Ο]επι586Ρθ Ογ546ερο βΥγποᾷ ΔΠΗοΟ (1ῃ ερ. αἆ Ῥαι]. βαπιοΡ. αὐ 

οτί] ὃ, 290) Ές ἄετη 149-316 Ἱ{οπιΡχ αἱ εο] Γ1ά 1Η5Ηῦ εγνω, ςΙπι]]έεταπθ 
Πάεπῃ εροδίθες | ω εαν ο. ΝΒΟΕΕΑΚΙΜΒΌΥΓΑΠ αἱ οπιΏ στο ΟΙοπηδόὸ,, 
Ρ αἱ Οἶεπιμοπη Μαχοο αρ 1 Παβῖ ο{αρΡ ΟΙ6πι5βερ ΟΓ58εΡ αἱ ο 
(Ο1 επι Ώοτη Τηςέ ΓγΙπΙ 122 οἱ ”05 οισ) αν, Ἱία Ἰωπ | ῥουληται (1, αἱ -λεται) 
ο υιοσ αποκαλυψ. (αί. ΟΙ 6 η οτη 11, 4» 18,4 Τγ αἱ 355 οἱς): Πα88ἳΣ εξ δρ 
Ματεοβ αρ Ι Ο16πιδᾶεΡ ΟΥΓ54ΕΡ γη απο α] [ϊπί 123.304 Τογί ο υὓν. απο- 
καλυψη. Τσο 55 (ροβίαπαπη. βοπ]ρείέ: Άεπιο οοφπιοδοίέ Πζζωπι πδί Ραΐετ, 

πεφιε Ῥαίγεπι φιῖε οοφιιοδοῖέ οἴο πἀάϊάΙίαια: δἱο εἰ Μέ ροριέ εἰ [ιο δὐπιζ- 

Μεν εἰ Ἰσ [πιαπποτῖα (611 Ε] ἑάεπι ἑρδιπι Ιολ. επῖπι ργαεἰεγζέ ἴοο. Μις, 

Ρετο1{:):. ΠΗὲ αιίεπι «ιά Ρεγζογες αροδέοζί υοζιηιέ ε9δε κο ἀεβδογιθιωιέ : 

Ἅεπιο οοφπουῖέ ραΐγεπι πιῖδὲ Πζ81δ, πεο Πζδιπι πἰδὲ Ραΐεν εἰ οιξ υοζιεγί 10. 

φευείατο. Αἲ οοάεπι ογάϊπο Ίρ5ο Τγ1Πἱ193:354 οἱ ο Ματεοςβδὸ; Ἰάοπη οδί 

αρ Ο]επι Ώοπα Ταβείτ ο{αρ Μανγοίονίἡ, 35 Ἠρίρῃ 54εΡο (βεᾷ απαϊος αἰίαν. 

οτά. {6πε() αἱ « 

28. πεφορτισµενοι: Ὦ αἀᾷ εσται (1 νς «ιά -- -- εδῖθ) 

99. απ εµου (Απ): Ἀ” οπι | πραυσ ο. ΝΒΟΣΡ ΟΙ επι ὃὃ ΟΥ ὃν 199.154 ΑΙ 1) 451 οὰἆ 
Βα5 1, 145 Ογτἐδ199,,, ς πραοσ ο. ΟΡΕΡα ππο τθ!! εἰ πηῖ οἵΏἩ υΙά ΟΥ 3386Ρ 
Ῥις Ρ5 58ερ ΑΠ 1 190 Ώλς 2, 105. 990. 6τ0 Ον ΕΙΑΡΗ 55 Ο]Η 

90. χρηστοσ: Ε(1ΡΒε” χφιστ. εχ χφηστ.) κ!, αἱ τη χριστοσ (Βου ] ταν οἵ. 

ραβδίπι χς) 
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ΧΙΙ. 
ο 5 , - - ῃ ο. ” μό 

Μο 2, 28-39 11113 ν ἐκείφ τῷ καιρῳ ἐπορεύθῃ; ὁ ᾿[ησοῦσ τοῖσ σάῤβασιν 
1,ο 6. 1-- ὃ . ο ναςς π μ ο, ᾿ ο . ς9 2 / 3) .. 

διὰ τῶν σπορίµων᾽ οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπείασαν, καὶ {ρξαντο 
’ . Δ - ας / » 

τίλλειν στάχυασ και ἐσθίειν. 2 οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἰδόντεσ εἶπαν αὐτῷ: 
Ἐννο το. ἰδοὺ οἱ µαθηταί σου ποιοῦσιν ὃ οὐκ ἔξεστιν ποιεῖν ἐν σαῤῥάτῳ, 

ο ς ε Ν τ 2 ο - ) δα Ψ 3 ’ ' / ο ο) / 

!κωαδιο Ὁ ὁ δὲ εἶπεν αυτοῖσ᾽ οὐκ ἄγεγνωτε τί ἐποίησεν «{αυείδ, ὅτε ἐπείνα- 
. « ͵ 2 ” ο .» ” .) Δ ” .. - Ν 

σεν καὶ οἱ µετ αυτου; 4 πῶσ εἰσγλθεν εἰσ τὸν οἶκον τοῦ Φεοῦ καὶ 
π ” - ; ” ῃ η η τ ο σὺ - 

Ἠκ ου, ο τοὺσ ἄρτουσ τσ προθέσεωσ ἔφαγον, ὃ οὐκ ἐξὺν ἦν αὐτῷ φαγεῖν 
ο ᾶς ν ολ ορ .. ο ο [ 116.10 Ἀ ο» οὐδὲ τοῖσ µετ αὐτοῦ, εἰ μὴ τοῖσ ἱερεῦσιω µύνοισ; Ὁ ᾗ οὐκ 

- ’ ο αν / με ” ” 

Χνινβ,ος «γέγνωτε ἐν τῷ νόμῳ ὅτι τοῖσ σάῤβασιν οἱ ἱερεῖσ ἐν τῷ ἱερῷ τὺ 
’ / / - ο .) .] ε) κ) ε ” -” - 

σάββατον ῥεβηλοῦσιν αι ἀναίτιοί εἰσιω; ϐ λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι του 
ᾳ « - ο. / Έ »ςΝ ; ’ α ο Δ 

ινώς ἱεροῦ μεῖζόν ἐστιν ὧδε. τ εἰ δὲ ἐγνώκειτε τί εστιν ἔλεοσ θέλω καὶ «6,6 {ὲρ 
2 λ Ἂ ’ η) 2 8 ’ ’ 

ου ὣυσίαν, οὐκ αν κατεδικάσατε τοὺσ ἀναιτίουσ. Ὁ κύριοσ γάρ εστιν 
- ’ { ιά - . ’ 

τοῦ σαβῥάτου ὁ υἱὸσ του ἀγθρώπου. 

ΧΠ. 1. επορευθη: Ὁ αἱ -θευετο | τοισ: Ὦ οτι | σαῤῥασιν (Κ σαβασι) 

ο. ΝΟΡΕΑΚΙΜΒΌΥΓΔΠ τε]] οπΊἩ.... Β σαῤῥατοισ (11) | σταχυασ: Ὁ (αίο 

τιλ)λ.) Ὁ αἱ Ρ]α515 τουσ σταχ. (1: αἱ Τ,ο οἱ Με). Βνπείοιθα ο βγχγ θὰ αὖάἁ 
εἰ οοπ]γἰσαπίεδ εαδ (5γτ οσα οοπ]γίσαγε) πιαπῖθιδ διῖδ (ο ροτρῖῖ πιαπαάπσα- 

Φαπέ) :: ο Ἱμα 

9. τἆοντεσ ο. ΝΗΕΑΚΜΒΟΝΤΠΑΙ ρίοχ ΓΕ] ᾳ νρ οορ ΒΥΤΡ 41... 6Ρ1Δ 19. 194. 

α Ὁ ο 1: σῖ- Ἡ βγτοι θ{δ6 α4ά αὐτουσ | ειπαν 9. ΝΒΟ 98. ... ς ειπον 

ε. ΡΕΟΚΙΜΒΌΝΓΔΗ αἱ Ρίο | τδους Αγγ 5ὰ ουσ 1: ὁ Ἶμο | εν σᾳῤῥατω: 
Ις Αγγ οὰ οπη Πίοπι Π1: οἱ που. εν σαῤῥ. 

δ. δαυειδ, ς δαριὸ, αν Ὦᾳ δαυιὸ: οἳ αἆ 1, 1. | οτε: Ὁ οτι | επεινασεν 

ο. ΝΕΟΡΕΕΑΚΜΡΒΌΝΥΓΔΗΠ α] 100 {ογτο ΚΙ νρ δυτόα οἱ αίτ 6ορ αθἲ]ι Ειβρ5180.. 

ς (- αὖ 32) αἆά αυτοσ ο. 1, αἱ 8αΐ τηιι ΙΕΡΙ6Υ ΑΥΓ ΒΥΥΡ ΗΕ ΟΗΓ 1 Τία 

Το οἱ Με ͵ 

4, εφαγο) (ρταθΡγεβ5ο εισηλϐ εν) ο. ΝΕ οδό (:τ η] ΒΠπΙ]ε 1]. ϱρ.) ... ς Τϊ 

έφαγεν ο. ΟΡ απο οἱ ππῖπ το]] 1 νς τα]! ΕβΡ5 ΟΗΓ| ὃς. "19. 194. 

Ῥ κ ᾳ Πατ]” ... ς ουσ ο. ΝΟΕΑΚΜΒΌΓΔΑΙΠ (ν οσ) αἱ Ρρ]οχ 15ΡΙ νο το]] 

Οµ 545510 Εαά505 Ον :: αἱ Μο εί Ίο | εξον τρ (01 έοἱΠ οπλο ῦ οπη ην): 

Ῥ ήν εξον, Ον εξην, 6 αἱ εξεστιν (:: ία Ίμο οί Μο) | µονοισ: ΤΑΔ ονον 

δ. Ὁ οι η [τοις σαῤῥασιν: εΡ αἱ ΟΥΥΔΕΙ3Τ εν τοισ σαῤῷ. 

ϱ. δε: Ὁ Ἱ βγτέα γαρ | µειζον (α)’ 57) ο. ΝΗΡΡάΚΜΡΒΌΥΓΠ αἱ Ῥ]α8 100 
(αΙ ραπο πλειον) Ε1: ᾳ «ορ ΟἨΥ (αἴ.ππο ϐ) ΟΥΥ ποστ Ἱν αν (ρζμς), (ο µει- 

ζοων ο 6γ450) ς -ζων ς. (6 νῖᾶς απο) ΤΑ αἱ Ρ] Π{Ρ]ε (οἱ. ἀ) νρ εἰς 

7. ελεοσ 6. ΝΗΟΡ 1. 98. 194. ΟΥ3565.,, ς ελεον ς. ΕΑΚΙΜΒΌΥΓΔΠ αἱ Ρ]οχ 

03:35 Οµς (κκ ελεος, 5οᾱ ππῖἩ πω ελεον) | ου: Δ ουχι | ουκαν:του 

8. εστιν ο. ΝΒΟ(6[” οἱ δ) ΡΕάΑΚΙΜΒΘΟΥΓΔΠ αἱ Ῥ]α5 100 Ἱερίοί Αγγζα οί δο] 

ϱ0Ρ ΑΣ αθί Ος 5,645 ΟΥ” 606 α] Τοτί α] ... ς (Ξ5 αὖ 4) εστι και 



ΚΑΤΑ ΜΛΘΘΛΙΟΝ 12. 14. 61 

Ρ πο Ν - ο. ) 3 - 

ϱ 103 Λαὶ μεταβὰσ ἐκεῖθεν ἠλθεν εἰσ τὴν συναγωγὴν αὐτῶν. 
«.. ” » Γ ΓΗ Δ ; ΤΑ 

10 μαὶ ἰδοὺ ἄνθρωποσ χεῖρα ἔχων ξηράν᾿ και ἐπηρώτησαν αυτὸν 
. ἵστ- 2 --' τά / λέγοντεσ᾽ εἰ ἔξεστιν τοῖς σάῤβασιν Φεραπεῦσαι; ἵνα κατηγορήσωσι» 

2 - « η η 2 ή ο .ς « ο ο α ος 
αὐτοῦ. 11 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖσ' τίσ ἔσται εξ υμών ἄνθρωποσ ὃσ ἕξει 

ῃ ΄ 4 ος 2 , - ο, ΩΩ ᾽ ϱ/ 
πρόβατον ἕν, καὶ ἐὰν ἐμπέσῃ τουτο τοῖσ σάῤῥασιν εισ ῥόῦυνον, 
ο. / ο Ανν) Ν . - 6) ιό χ / ει 

οὐχὶ κρατήσει αὐτὸ καὶ εγερεῖι 12 πὐσῳ οὖν διαφέρει ἄνθρωπος 
ο ο ᾽ - / - .” / 

προβάτου᾽ ὥστε ἔξεστιν τοῖσ σάῤβασιν κπαλῶσ ποιεῖν. 19 τότε λέγει 
Ξ / ο - Ν 3 

τῷ ἀνθρώπῳ' ἔκτεινόν σου τὴν χεῖρα. καὶ ἐξέτεινεν, καὶ ἄπεκατε- 
/ « ε ε ο / 4 - 

στάθη ὑγισ ὧσ ᾗ ἄλλη. 14 "5" ἐξελθόντεσ δὲ οἱ Φαρισαῖοι συµ- 
( ’ ./. . ” ” ο .) 5) ΄ 

βούλιον ἔλαβον κατ αὐτοῦ, ὀπωσ αυτὸν ἀπολέσωσιν. 

ο. τῖῃπ {νο ϱγτΡ (1. 985. 150Τ. αἱ πια νΡ καν του σαβῤῥ. Ροδί ανθρ.) :: 

ο ιο οἳ Μο 

9. εκευθεν: 6Βᾳ αἱ ο 5]. Ἡ ΑΥΥΣΟΡ α] αἀάά ο τὰ 

10. αγΌρ. χειρ. ο. ΝΕΟ Κ 1 νς (ο. απη {π {ογ7 5οὰ ΠΟΠ σαΐ πιπῃ) «ορ 5ΥτζἩ 

(αάᾶ ἀοπέγαπι Ῥοβδΐ εχων) ααἰμ (Ἰίοπι αγ Θρ. εχ. την χειρ. ΟΠΣΠΠΟΦ).,, 
ς α,Θρ. ην την χειρα (5 -ραν) ο, ΚΒΥΧΓΠ αἱ ΡΙ Ὁ ορ” Ἰΐαπι ΡΙΜΑ 

αἳ Ῥπι Ἱεππα ϱΥΥ αἱ} ατῃῃ αἱ ανθρ. (Ε αἱ Ροδί εκει, Ὁ αἱ ροδέ η) ην εκει 

τὴν χειρα (1, αἱ -ραν) | οκ αἱ επερωτησαν | αυτον: Χαντου | Όεφα- 

πευσαι ο. ΝΡ1, αἱ ραπο .... ς Ἰπι Τί -πευειν ο. ΒΟΒΑΚΝ απο τα]] 1η 

ΡΙ6γ | κατήηγορησωσι’: κ α] -σουσιν. Ἀρεοίαῖ Ίναο ᾳαοά Ἠῖατ (αά Π. 1.) 

οχ οναης φιιο αἐιήιγ Ναφατεπῖ εἰ Ἰὐϊοπίίαε αβοτί: Ηοπιο ἰδίε φῖ αγίάαπι 

λαδοί πιαπιίπι ξαεπιεπἑαγᾶια δογεθ ένα", ἐδέδιβπιοᾶί υοσίδις αιιωζζζπι Ώγεσαηδ: 

6αεπιεπέαγᾶις εγαπα, πιαπένιι οἰοξιηι φιιαεγᾶαπς; ῬγεσοΥ 6, εδ, ιέ ποζ]ά 

γεδεζέιας δαπτίαίεπι, πε ἴπιγρίίεγ πιεπιαίσεπι οἴδοδ. ἳ 

11. τισ εσται ο. ΝΕΟ ΕΑΚΜΒΌΥΓΑΠ αἱ ΡΙ ο σ”' νςσ 5ΥΥΡ, Ἱἴεπι τισ (Ρ ΕΣ τι) 

εστιν Ὁ αἱ ρΙαςὸ Εκ ᾳ αἱ ΟἨτ Υἱεί εἆ οχσᾶάἲ.,,, Τ1τισο. Οικ 61. 124. 
Π3: οορ Υἱείσἀἆ 3 (ο. Μοβα.). Τίαπι 1: 1 φιῖς επ (46) υοδΐ8 ιοπιο ᾖαδετιδ; 
Ὁ ο]. φῖδ εα υοὐζ5 Άοππο (Ὁ οπι) λαθδεί | εξ υμών: Ὁ εν υπειν | ανθρωποσ: 

1, Ατεν α Ὁ ο | εξει: Ὁ 956Σ εχει (κ α αἱ φιζ λαδεί, ϱ”. νο φηζ Παδεαί 

«είς) | εν (που αχρσῖπι 1: ϱ1’ ΚΑΥτόα): κ απίο προῤ. | εαν (1 αν): ϱ 954. 
Ὁ οἵη | εμπεση (κ0π3 ενπ., 1, ενπεσει) ... ΑΓ αἱ πεση | τουτο: ϱ ΠΡΙ 

βγχόα α{δεὮ αἱ οπι | εισ: 1, α15 αάά τον | κφατησει (0 Ἱς κρατει) και: 
κ 41: Ἡ κρατησασ | αυτο: κο 1 5. Ἡ νρ Ροδί εγερει, Ὁ οπι | εγερει: 

651, (α εγειρεῖ) 194. Ἱς 5Υτ σα οἱ ἲΓ εγειρει: Πα Τιμη 

19. ποσω (αἱ -σον): Ἱ, πωσ, 8 ποιω | ϱΆ του προβατου | σαββασι: 

Ἡ σαῤῥατοισ (111) 

19. σου τ. χειρα (ο56ἵ -ραν) ο. ΝΤείεῦΗτ, 1. 98. 124. 101. 940. αἱ]... 
ς τ. χ. σου ο. ΝΕΔΟΡΕΗΑΚΜΒΌΝΣΓΔΠ αἱ Ρεν ΟἨτ | εξετευεν: 209. 1εΡΙ 

βγτοι ο{56 ϱίρ ο. αἀά την χειρα αυτου | απεχατεσταθη (9/) ο. 
ΒΒΟ”ΕΕΕΙΜΒΥΧΓΑ α] 59 [οχα, ΙἸίεπι ΤΠ απεκατεστη ... ς αποχατεοταύ;) 
ο. Ὦκ αἱ εθΓίθ ΡΠι (1.αποκατεστη) | υγιησ (1κ εἰς -νεισ): αἱ ραιο Τί Ρ]εῦ 

Αγγοια ο{δο Η1] οπα | ὦσ η: 1 ὧσει 

14. εξελθ.. δε (9 1ΕΡ]ΕΓ α] και εξ.) πδᾳ κατ αυτου (Ν΄ ρτοῦ Βαμιι) ο. ΣΒΟΡ 

9-14 
Μςοθ,1-6 
1,96, 6-1! 

Το 14, 5 



19-91 

Ες4δ, 1--4 

05 19. 16. ΚΑΤΑ ΛΙΛΘΟΔΙΟΝ 

1 Ἐ [ά κα - Ν 2 ’ -- 

10 1151 Ὁ δὲ [ησοῦσ γνοὺσ ἀνεχώρῃσεν ἐκεῖθεν. καὶ ἠκολού- 
. π- ’ . ) ’ . Ν ’ Δ 

Όησαν αὐτῷ πολλοί, καὶ ἐδεράπευσεν αὐτουσ πάντας, 16 καὶ 
” ’ ] - α΄ Ν Δ / . 

ἐπετίμησεν αὐτοῖσ να μὴ φανερὺν αὐτὸν ποι/σωσιν 1 ἵνα πλη- 
- . « λ Δι ς .. - . 3 η 

ρωῦῇ τὸ ῥιδὲν διὰ ΠΗσαΐου τοῦ πρυφήτου λέγοντοσ᾽ 19 ἰδοὺν ὁ 
ν . εφ ε κ Ἀ) Μ] ας ’ . 

παῖσ µου ὃν ᾖρέτισα, ὁ ἀγαπιτύσ µου εἰσ ὃν γὐδύκησεν ἡ Ψυχή µου 
’ Ν νά ’ ν .) ’ Δ ” ᾿ .ν 

Θήσω τὺ πνεύμά µου ἐπ αὐτόν, καὶ κρίσιν τοῖσ ἔθνεσιν ἀπαγγελεῖ. 
6 } 3: τῷ »λφλ / δολ ο} / 3 -- ’ 

19 οὐκ ἐρίσει ουδὲ κραυγάσει, ουδὲ ακούσει τισ ἐν ταῖσ πλατείαισ 
Δ Ν » σέ / 2 ’ .] 

τὴν φωνὴν αὐτου. 20 κάλαμον συντετριµµένον οὐ πατεάξει καὶ 
΄ ’ 2 ’ ΄ ἊἎ ς - 

λίνον τυφύµενον οὐ σβέσει, ἕωσ ἂν ἐκβάλῃ εἰσ γῖκοσ τὴν κρίσιν. 
Δ -”. Ὁὁ ’ 2 -. - 

2 καὶ τῷ ὀνύματι αὐτου ἔθνι ἐλπιοῦυση». 

αἲἳ 1 νο «ορ ΑΥΓ Οὰ ο{δόἩ ρογβὺ αοί]ῃ Ές ἆθπη 103: Ποπ 1, 4] αγπι ΟΥ 
(αἱ. 11ο) οι δε φαρ. εξελθ.. σ. ε. κ. αὐτου ... ς οι δε φαφρ. συκβ. ελ. 

γατ αυτου εξελθ. ο. ΕΘΚΕΜΣΌΥΣΤΠ αἱ Ρίε; 5ΥΥΡ..., δα] οἱ) εξςσλθ. | 

συµβ. ελαβον: 1, η35Σ αἱ εποιησαν (18ΡΙ6Ι νο Γασίεζαπί, γεσεγιπέ; 8οὰ 
ἆ Ἰς ᾳ ασσερέγιπιέ) 

15. γνουσ: ΧΕ οπι | πολλοι ο. ΝΕ α Ὦ ο 1: 1" Ἱς νρ αεί] Ες ος]2ος., 
ς ΤΙ οχλοι πο. ο. ΟΡΕΑΚΙΜΒΌΥΓΔΠ αἱ Ρ]ον Ε Ἡ ᾳ «ορ αἱ ΟΥ 53390 
Εις ἆοπι 403: 1ΐρπι κ αἱ (Π11 ρἴμγεδη. εώπ {ι0Ζας) πο. οχ). 

15. 16. παντασ (α119 [στο απαντασ) και (εί. Ε5 015): ο 1. α Ὦ ο 1. (1) Ίς 
παντασ ὃε ουσ εθεραπευσεν ({ οπι κ. εὗερ. αυ. πα.) 

16. επετιµ. αυτοισ (074 α] -τουσ): Ὁ 1. Ες ἆθπι 403 (ποπ 661301) επεπληξεν 

(α. Ἐιφεοά . σσεν) αὐτοισ (1. -τουσ) | ποιησωσυω;: ϱ"" ποιωσυ) 

1Τ.ινας. Νηος 1. 589. Οτ4:35 Ἐιδάεπι ο{εοΙ,,, ςοπωσς. ΕΟΚΙΜΒΌΥΧΤΔΙ 

αἱ Ρίο; ΟἩτ | δια: οἳ ΟΝχ (εἰ. πο) υπο | ἡἠσαῖου: Ἱα ΕΚΜΓΠ εἰς; 
α (5οἆ αἲὈί ᾖᾗσ.) τ, οσα αρἰσέαπας Ιένα ρίγανη ποῦ εχρχίπα: Π8ΡΙΠ να 

εβαίαπα, α. Ὦ Ἶι Ἱς εξείαπι, ο ἑκαίαπι | Δ οι του, Ἱέεπα Υ. 8ᾳ οτη ὁ ϱὲ 

18. ον ηρετ.: Ὦ εισ ον ηρετ. | ον ο. ΝΕ 110. 944. (11 σπεπι βοερῖί) 
Ειιβθ6ς1201 οιππατοξτεοά,,, ς ΤΙ εισ οὐ ο. ΝΟ ΕᾷΚΙΜΒΌΥΧΓΔΠ αἱ Ρ]ευ 
Έπς ἆθπι 405 5οπιθ] οέ1πατο ο ΟἩν ... ο σνίάρ 1. 989. Ἐτδ άθτη 4ὔ»5επιθὶ 

(έοπα Ὠία] 55 οκ Ἐδα]α) εν ω, Ίέαπι ἔτι {1ο (ἶπ 4πο Όεπε φαση [εοπιρζ. α”' Ἱ] 
απίπια Ίπεα α Ὁ σα’ Ἡ α. ---- Όεπε οοπιρ]ασμίέ απίπιαο ππεαε ο σἳ' νε; 

----ὖεπε βεπαῖέ απῖ, πιέα κ π1Ἁϐ) ΠεΡρ]ες νο Πτι ΠΠ | ηὐδο.. ο. Ν ("ει 

οί) 6Ρ αἱ Εις πατοδτ,, ς Ἰωπ Τἱ ευδο-. ο. Ἡ απς τε] ταῖπ ρ]ου Ί5 1εια 

οί εεΙ ΟἩτ | ϱ 8 απαγγελλει, αἱ αναγγελλει 

19. 1, χραυασει (ΟΥ 5) 3510 χραξει) | 9 ΕΕ ακουεν 

90. λίνου: Ίου αος. Ἐκπα”" (Ἠ λῖν.) αλῑαπο απο (Ἠ ληνον) | ου η (233 οπι) 

ζβεσει | αν: τικ αἱ οιι | εκβαλη (Ωω -βάλει): κ αἱ εκβαλλει (-ολλη), 
Ἱενρ εἰσίαί | χρισιν: κ αἲ ἳ ΑΥΥΡ ΟἨΧ ε4ἆ (αρ Μοπίβ) εἔΙποῖ αἀά αυτου. 
πας αριά Εκαίαπι Ἡ. 1. Ἱπίογίεσία Ἱεραπίαχ, 4θ 15 ἨΠίει (1 ΑΙρα». 

1, 849) αἷο: (ιο αμίεπι ἄε αβθωπιίο ἐεβεϊπιοπίο πι συφ[ίο πε εδέ υἰάείη' 

πι] αοοἰζίδεε η βογέρέογί εΥΤΟΥΕ, «ή Ιε(επ» 5ιρεγίογεπι δεπέεπίίαπι 

α σεγζο Ἱπά]ο]ὶ οὔκο Πἰπίίαπι, Ῥιέαυέ ὑπι]εγίογίς θεπέεπέίαο πζέζπιιήπι Ό ΕΥ τη 

ϱ88 Ἱπά]οίππα, εἰ ῥαϊμσοα Όεγῦα «αε ὕι πιεάίο ᾖ. 6. ὑπίετ Ἱαάϊείαπι οί 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΛΙΟΝ 19. 20. 09 

| ὦ / ος ὃν ../ Δ 95 «5 

22 "5. Τότε προσινέχθη αὐτῷ δαιμονιζόμένοσ τυφλὸσ καὶ ται, Ἡ- 09 
μΕῶ ασ ῃ . σ π 4 τν Δ ; 

χωφύσ᾽ και εεραπευσεν αὐτόν, ὥστε τὸν κωφὸν λαλεῖν και βλέπει. 
ϱ 190.Τ λ ο ῤ / ςο/ Χο ὁ / τεμ 3 
25 και ἐξίσταντο πάντεσ οἱ ὄχλοι και ἐλεγον  µήτι οὐτόσ ἐστι 
- ) Λ 1δι.5 ος ςἰ ον. π ος 94 55 
ὁ υἱὸσ «{αυείδ; 24 οἱ δὲ «Φαρισαῖοι ἄκουσαντεσ εἰπον᾿ ουτοσ . ο... 

το, 

οὐκ ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια εἰ μὴ ἐν τῷ Βεελζεβροὺλ ἄρχοντι τῶν 
Ἐ 1999 9 δν ολ / ο σ ο. δαιµονίων. 20 εἰδὼσ δὲ τᾶσ ἐνθυμήσεισ αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖσ 

- να - -ρ η ον 

πᾶσα βασιλεία μερισθεῖσα καθ'᾽ ἑαυτησ ἐρημοῦται, καὶ πᾶσα πύλισ 
Ἂ αι -- ο) ο - ὼ ’ Ν 3 

ἢ οἰκία μερισθεῖσα καθ’ ἑαυτῆσ οὐ σταθήσεται. 36 καὶ εἰ ὁ σα- 
3 ι άσε] , ος Ν » , : - τ 

σανᾶσ τὸν σαταγᾶν εκβάλλει, εφ ἑαυτὸν ἐμερίσθη᾽ πὠσ οὖν στα- 

Ἱπαἰσίαπα Γμεγαπέ, Ὢγαεξεγπιἰ. Τάσπιεδα””: ,,5ρ]οπάαΡΙέ οἱ ποη σοη- 

ἐογοίαχ ἆοπθο ροπαΐ 81ρος ἴαγγαπη ΠπάΙοίαπη, ΛΠΕέΠ. ευρεία ποπ Ῥοδήί, 

αἴνο ὑπιέεν .ἠπαΙοίαπη”, εἰ ,Ἱαάἱοιαπη ν πιεᾶία βογζρέογϊς εΥγογε αιὐζαία κι. 

Οτίσοιια {35 νετο Ιπάΐοε ὁ µατθ. μνησθεὶσ ἀπὸ µέρουσ τῆσ περι- 
κοπῆσ. Ἀθο π]]ο πιοάο οβεπαΙν Εα5δ ΜΙίμααεϊ ἰοχία, απεπι ἐοέαπι 

αν. 15 πδᾳπε 21 οκδοτὶρεῖέ ἀοπ. οναπρ. 9, 150. 

9Ι. τω ονοµ. ο. ΝΒΟΒΡΕΕΚΙΜΒΌΙΥΣΧΓΔΑΠ αἱ Ῥ]άβ100 ΟἩν (οαἴ.πιοϐ) α] (126. 

τω σο ονοµ.) ... ς(Ξ5 αὖ Νζ) εν τω ο». ο. Ὦ αἱ αἱ ναῖτ πια 1ξ νρ πι 
Ες ἀεπιῦτ (ες Ενα.) ΓγΙΠ{159 4]: αἱ ραις Έπς ἀετῃ 105 α] επι το ον. | 
ϱ οΥ” ελπιζουσι» Ἶ 

99. προσηήνεχθη α. δαικονιζοµενοσ τυ. κ. κω. (ο οπι σἰᾶ τυ. και; Ὁ Β1 
Ἡ απ νε] Ρροβδί πιµίι νε] Ροδί σαἑσι αᾶά [ας α]έεταπα ναι ἐαογῖαπι] 

εί 5ωγζις) ο. ΔΟΡΕΑΚΙΜΡΒΌΥΣΓΑΠ αἱ οπιπ Ὅ]ᾶ 1ΐ{ νς οίο... Ἡ 5γτοι οἱ αἲν 
«ορ αείᾗμ προσήνεγκαν α. δαιμογιζομεγον τυφλον κ. κωφον (1) | 

«αυτον: κ” αυτουσ | τον κωφον ο. ΝΒΡ 1’ Ἱς (Ἠ1 ἆππο εγζιις) 1" (πι) 

«0Ρ 5ΥΥ6ὰ ααίἩ ... ς τ.τυφλον και κωφ. ο. ΟΕΑΚΜΡΌΝΕΠ αἱ ρίοτ ατπι 

ΒΥΤΡ «οᾷ Ρος] (αἱ (αππίππι τ. τυφλ., αἲ τ. κω. κ. τυ.ϱ) αἲ: Ἰξοπη Τ,ΧΔ αἱ 

ΡΙ15 10 ΑΥΓ ΣΕΝ τ. κὠφ. και τυφλον ... 19Ρ1 νρ βακ {Γ οπῃ Ρ]απο | λαλειν 
ο. Ν"ΒΡ 4) ΡΙΙ510 1έ νο «ορ αὖπι (25τ. Ὁ [1 Ἡ ἔταηδρ βἵπρα] 5Υτέι 
λαλ. κ. βλεπ. και ακουειν) ... ς και λαλ. ο. ΝΕΟΕΑΚΙΜΒΌΥΣΓΔΠ αἱ Ρ]αυ 

ΒΥΤΡ ατπῃ αἱ 

95. καν ελεγον: Ὁ αἱ Ραπο λεγοντεσ | µητι: 9 ΕΥ αάά οτι | ο υιοσ (ραβδῖΠι 
ο χξ ο υν.): 1, α4ἆ του | δαυειδ: ν]άε αά 1, 1 

94. τω: Ὦ 9δ. α] 19 [στο οπι | βεελζεβουλ ο. ΕΡΕΑΚΜΒΌΥΧΓΔΠ οίο, Ιέθιῃ 1, 
αἱ ῥελζεβουλ ... 88 ῥεεζεβουλ. ο νογδἰοπῖθα5 οξαᾶ 10, 90. (Λεεῖπεδιῦ 
οἱ. 5γτ σα) 

96. ειδωσ (κ εἰς): νΌρ αἱ 5 1: κ βΥτοα οορ ΟΗτ οὰᾶ νδων | δε ο. ΝΕΟ κ 
6ορ 5ΥΤ6ὰ.,,. ς αάᾶ ο 156, ΟΒΑΚΙΜΒΌΥΧΓΑΘΠ οἱς (16ΡΙ6Γ νρ Ίεκιι αέεπι 
βοίἑπϐ) | καθ εαυτησ Ρὲ: 9 αἱ Ραιο ΟἨχ σοπι Επθ εφ εαυτην, κ αἱ ρ]ς 15 

ΑΠ 1591 ΟἨνπιοῦ καθ εαυτην | ερήµουται --- ου σταῦησεται (ϱ3 αἱ 

στήησεται): κ ου σταῦ. ---- ερη. (4 οπα ερηµ. 18ᾳ καθ. εαυτ.) | καθ 

ἑαυτησ 8ες (αἱ Ῥαιο ΟἨΓοῦ την): Ὁ Οµτέοἆ εφ εαυτην 

96. και εν (Ε νς εἰ οἱ, Ἱκ δὲ εἰ): Ὦ εν δε παν (ὰ ϱἶ αέεπι) Ὁ 3: 5. ᾳ ϱἱ οπίπε, 

ο 1: Ὦ οὗ εᾷΟ: α δἱ | του: κ αἱ οπι 



04 19, 20. ΚΑΤΑ ΜΑΘΟΛΙΟΝ 

’ « » . .] - 

θήσεται ᾗ βασιλεία αὐτοῦ; 2τ καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω 
Ν / ς εν) τς -- 3 , ο ΡΑ Ν -- ε) Ν 

τα δαιµονια, οἱ υἱοι υμῶν ἓν τίνι ἐκβαλλουσι»; διὰ τουτο αυτοι 
4 ον « - λ - " 

κριταὶ ἔσονται ὑμῶν. 35 εἰ δὲ ἐν πνεύµατι Φεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ 
” ” ε ” ε - , ς η 

δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶσ ἡ βασιλεία τοῦ Φεοῦ. 29 ἡ πῶσ 
.- 5 - 1 ” Ν 

:δύναταί τισ εἰσελθεῖν εἰσ τὴν οἰκίαν του ἰσχυροῦ καὶ τὰ σκεύη 

Τις 19, 10 

.] ” { ’ ..) Ν ιά ’ ᾽ ’ ν 

αὐτοῦ ἁρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον δῄσῃ τὸν ἰσχυρόν, καὶ τότε τὴν 
. . ” Ν ’ Ὀ « Ν Ἀ - - ΄ 

οἰκίαν αυτοῦ διαρπάσῃ; 0 ὁ μὴ ὧν µετ᾽ ἐμοῦ κατ ἐμοῦ ἑστή», 
Δ { . ’ 3. 3 ” ΄.. . 109.39 υ - ΄ 

και ὁ μὴ συνάγων μετ ἐμοῦ σκορπίζει. δἱ «ια τουτο λέγω 
νο - ε Α, ) / - 2 ’ 

ὑμῖν, πᾶσα αμαρτία καὶ βλασφημία ἄφεθήσεται τοῖσ ἀνθρώποια, 
« Δ -- ’ ’ ο 2 / . μι 2Δ 

Ἰ δὲ τοῦ πνεύµατοσ βλασφημία ουκ ἀφεθήσεται. 9 καὶ ὃσ ἐὰν 
” ’ Ν -- - - ’ . -, Γ] 

επι λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ ὃσ 
νο. ” Ν - ’ - “ ’ .] η - 

ὃ᾽ ἂν εἰπι κατὰ του πνεύµατοσ τοῦ ἁγίου, οὐκ ἀφεθήσεται αυτ 

21. και ει: Ὁ 1. 98. αἱ Ἱς ει δε (1ΕΡΙεΣ φιοᾷ εἴ) | ῥεελζεβουλ: ν]ὰςε αᾶ ν. 24 | 
κ α] εκβάλω (1, εἰ. ν. 96 εκβάλει) | οι: 1, αἱ Ῥαϊο οπι | Όμων Ὀ]8: 
Χ αἱ Ίων | εκβαλλουσιν (Ε” -ῥάλουσιν): 1, αἱ πι 11. ΟγΥαοι”τ οµτεαε 
εκβαλουσιν | κριτ.εσοντ. υμ. ο. ΝΒ0 α]α Ὁ ΓΗ 13:61: Ἠ 1 ᾳ απι {ον Ογτ κεί, 
{έθιη 1. 194. « ϱ”' νρεἆ οίπιδ5 πια Απιζιοι ΟΡ ΟἨΥ (αί.1ηο 6 οἱ Ρε Ἠοπη Τ9) 

κο. υμ.εσ....5 ὑμ. εσ. κρ. ο. οεβακµβύνχγαπεοίς; 1 α1Ογὔ88υµ. κρ.εσ. 

28. εν πν. Φε. εγω ο. ΝΒΟΡΕΑΚΙΙΒΌΥΣΧΓΔΠ αἱ] ρ]ας5ῦ α 1:3: Ἡ ᾳ «ορ 5γτδ6ῦ 
ΑΙ] 1561 α].... ς εγω (Μ α16 Ὦ ο ϱ1’ ]ς ΒΥΤΡ οπι) ε. πν. ὅε. ο. πΙΙΠ Ε τη 
νς βντέα ο] ΟμτΕαθ 

99. τισ: δ ϱ” Ἡ απἲο δυνατ.. Τ, ΟΠ1 | εισελθειν: ὰ 4] ραπο Ρροβί νσχυρου 

Ροή | αρπασαι ο. Βο"χ 1. αἲ5 (Υα]επίί εκ Τμάοί αρ Οἱοπιῦδῖ ὀησαι 
παφαιγει και αρπασαι ὦσ ισχυρου τα σχευη - -ο σωτηρ) ...ς διαρ- 

πασαι ο. ΑΟ" ΡΕΑΚΙΜΒΌΥΓΔΠ αἱ Ρ]ου ΕΙΙΒΡ5ΠΙΑΙ 10 ΟΗΥ (1 νρ αἁὐγί- 
ρεγο) :1 οἳ Με | δηση (1 αἳ -σει) τ. ισχ.:  αἲ τ. ισχ. δησ. | ῥιαρπαση 

ο. Νπρακπ” αἱ ρ]αςδὸ Οµτβε; Ἱίεπι ς --σει ο. ΒΟΒΙΝΡΏΥΧΓΗΣ αἱ ΡΙ;: δ αἱ 

Ῥαις -σαι ... π Τί αρπασει ο. 1. αἱ ραις (εχ αΓχοτο 49 Β) 

90. Ὦ ειπεν ο κυριοσ᾽ ο µή ων | σκοοπιζει (οί. ΟΥ 5 159): 99. σορ ΟµτΡαο 

αάά κε, ΥΓΡ 1ΤΩΡ πιζ]ιά 

31. τοισ (4 οπι) ανθρ. ῤτ (εί. ΟΥ είο): Ἡ 1. ΑΙΠ 1 591 Ῥτασπῃ ὑμι) | η δε 

του πν. πδα ΒΠ (Ὁ ΕΣ. Ἡ πι Αγγ σα ϱφῦ αμίοπι ἴπι 5. 8. θζαδρ]ιεππανεγτέ πιονι 

γεποἑέείγ Πέ [Ῥεοσαίωπι])ι κ αἱ 5 η ϱ1- 1 {οτ ΥΠείοτίη οπη | ουκ αφεθησ. 

ο. ΝΕ α)ό ϱ3. Ἱς νρ ϱοΡ αππι αθί]ι αἱ Αι 1561 ΟΥτ Ἁτ 11) 11 Ῥας 2.361 εοἆ 
ΗΙΙ αἱ]... 119 Ο)ν (οί. Ρ1θ ο{πΠιο ) 14 155 α4ᾷ αυτοισ, Ἰπι ς (8ο) Τϊ 
τοισ αι θρωποισ 9. ΟΡΕΚΙΜΒΌΥΣΓΑΠ αἱ ρ]ον ο { 3: α βγτα Βα5 
3.30164 ᾳ] 

995. οσ εαν (40) ο, ΝΒΟΕΕάΚΙΝΌΥΧΓΑΠ αἱ Ρἱ ΟΥ 461 0Ἠτβάθ.,,, ςοσαν 

ς.986 αἱ εοτίαπηα Α{ῑι Ὁ 561 Ον Ὀ]ά | αφεθησεταιρι (εἰ. Οχ Οἷιτ ΟΥΡ εἰς): 

Ἠ’ ουκ αφεῦ. | ρ" του πν. αγιου | ουκ (Νου µη) αφεθ. ο. κ οἰῦ εἰς 

ΟΡΕΕΟΚΙΜΒΘΌΥΧΓΔΙ αἱ οπσίά ΑΙ 0561 αἲ ,.. Ἡ οὗ µη αφεθη (11) | 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΟΔΙΟΝ 19, 98. 05 

| ” κ -- /. «λα 5 ὃν ”ἲ 

οὔτε ἐν τούτῳ τῷ αιῶνι οὔτε ἐν τῷ µέλλοντι. οὸ "Π.' Η ποη- 
Ν Δ Δ -- Ἂ , 

σατε τὺ δένδρο» καλὺν καὶ τὸν καρπὺν αὐτου καλόν, ἢ ποιῄσατε 
Δ Ν ” τα π - 

τὸ δύ:δροΥ σαπρὺν καὶ τὺν καρπὺν αὐτοῦ σαπρὀν᾿ εκ γὰρ τοῦ 
- Ν ν / / 3 -- - , 

καρποῦ τὸ δένδρον γινώσχεται. 934 γεννήµατα ἐχιδνῶν, πῶσ δύ- 
-- Δ Δ ” / 

γασῦε ἀγαθὰ λαλεῖν πονηροι ὄντεσ: ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύµατοσ 
- ς / - ο. « ὁ ο) τῇσ καρδίασ τὺ στόμα λαλεῖ. 95 ""'" ὁ ἀγαθὸσ ἄνθρωποσ ἐκ 

ο ους εν -. 3 / Ας ενα ῃ ης Λ ” 
του ἀγαθοῦ Όησαυρου εκβάλλει τὰ αγαθά, και 0 πονηρὺσ ἀνθρω- 

-- » ” Ωω ῥ , 96. λ 

πος ἐκ τοῦ πονιροῦ Θησαυροῦ ἐκβάλλει ποιηρά. 90 1351 λέγω δὲ 
ος - - ν.. Ἡ , ε 
ὑμῖν ὅτι πᾶν ῥῆμα ἀργὸν ὃ λαλήσουσιν οἱ ἄνθρωποι, ἀποδώσουσιν 

-- ’ ς / /” Ν -μ 

περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεωσ. Ὁτ ἐκ 7ὰρ τῶν λόγων σου 
Ν - / 

δικαιωθήσῃ, καὶ ἐκ τῶν λόγων σου καταδικασθήσῃ. 
101. ὅ / 2 / ΟΙ. Ν » . . 

8δ Τότε ἀπεκρίθησαν αὐτῷ τινὲσ τῶν γραμματέων καὶ 
: / . - Ξ -ς 

«αρισαίων λέγοντες διδάσκαλε, Φέλομεν απὺ σοὺ σημεῖον ιδεῖν. 

τουτ. τ. αιων. ο. ΝΒΟΡ αἱ πια ΟΥ 93585: Ίΐοπι κχδῃ αἱ ΟΥ49 61 οἱ396 Ο)τγ 

(αἴ.πο) ΓΙά ΟΥΤΗΙ τω αι. τουτω ... ΕΕΑΙΜΒΌΝΙ αἱ ρ]τ5 125 Ῥας2,261 
Ερὶρ] 51, 55 α] πια τω νυν αιωνν (87 9’) 

95. Ὦ τον δενδρ. καλ. | δ αἱ γινωσκετε 

94. Δ αἱ Ρατο γενήηματα | 1ΧΤ αἱ περισευµ. | λαλει: ϱ3 οί ἆ αάά αγαθα. 

43: πιαῖα {(-- -- τιιδηιΐδφιιε ζοφ μαι ἄε 0Υε 5110 πιαζα) 

90. ο αγαθοσ: ϱ” (Ίέεπι ΟΥ 3, 66 Ηυο{9) οπ1 ὁ | αγαθ. Θησαυρου ο. ΝΒΟΡ 
ΕΕΟΚΜΡΒΌΥΣΓΑΠ αἱ Ρρ]ας 150 18 (εχο {3 3) νς (εχο σαΐ τηπη) 8ας ΕΥ «ορ 

ΒΥΥ5ΕἨ ϱ{Ρ ρει5ς5 Οτ25 005 Ώ]α] 1 (πη]κάς ᾳπ]άαπι ΜΕ εί Τ,9) Ὀιὰ 135 ΟΥ 

(είαπο 4) αἱ ΟΥΡ αἲ...ς (-- αν 51) αἆᾶ τησ καρδιασ ο. 1, 1.399. 88. αἱ 

πι ΕΞ 5: σαΐ τηπι ΑΥτΕὰ αγπῃ αθἰ{] (5αᾶ 1, 1. οίο τ. κα. αυτου) Οἶαπι δή” 

Οµ3:641 αἱ] ] τα αγαθ. ο. ἈοΠῦὈΔ αἱ Ῥπι 03666 ΟἨσ (Οἶοπι δή το αγα- 

Όον οἱ το κακογ) ... ἄΡ΄ Βζ Ἰωπ ΤΙ οἱ τα ο. ΒΡΕΑΚΜΒΥΣΓΠ αἱ ρ]α5 10 

Ρα] 135 Ὀτάὰ 135 ΟΠπιο1 | πον. Θησ.: 1, αἱ ϱγτεὰ αγπῃ α4ᾷ τησ καρδιασ 

αυτου | πονήρα ο. ΝΒΟΡΕΑΚΝΡΥΧΓΠ αἱ] Ρον ΓΙά ... τσ αἱ ρ]ας τὸ ΟΗτ 
τα πογν. 

96. αργον (αἱ Ῥαπο πονηρον): Χα 5 οπι | ὅ ο. ΝΕΡ (Ίΐοπα φιιοᾷ Τξ [οχο Τι 
φιιοζσπιηπε] νρ Πτ]πί ΟΥΡ) ...ς ο εαν ο. ΟΒΑΚΜΒΌΥΣΓΑΠ αἱ ΡΙ6Υ, Πίστη 

1, αἱ ΟΥ350360 αν | λαλησουσιν ο. ΝΕ6, Ιἴεπι Ὦ λαλουσιν... ς (Τ.ιπ) λα- 

Λήσωσιν ο. ΒΑΚΗΜΒΌΥΣΧΓΑΠ αἱ οπηπσΊά Οχ (ὲ να Ρρρ]αί ζοσιέ Γιεγύιϐ) | 

αποδωσουσιν (νΤείς): Νῦ δωσουσιν | 1,9 νρ αἱ Λλογ.π. αυτ. (ν οπι πε. αι.) 

9τ. 1, αἱ δικαιωθσει | και εκ (εί. Οἶεπι ΟΥ είς): ρξ"α ο 51. ΗΙ] Ῥαι]ῖη 
ἡ εκ | σου βες: Ν οἵ | καταδικασθ.. ο. ΝΒΟΡΕΚΜΒΌΥΔΗ (5εἆ και εκ οἵς 
βαρρ]εία 5απ{) αἱ Ρ]εν Ο1επι 155 ΟΥ 21064]... ακν 33 α135 Βαρ 1, 100 
Οµτ (οί πο ϐ) αἱ κατακριθηση (1 αἱ --σει) 

9δ. απεχριθησαν: Ὁ γτζα αζεγισιέ | αυτω ο. ΝΗΟΡΙΙΝ αἱ 10 {{ (6ἳ- αἲ ἑεδιή) 

ΝΕ «ορ ΥΤΥΟΠΙΠ (Β645Ε. ῥροβέ Λεγοντ.) αγπι αοἲ]ι αἱ ΟΗΥ (αἱ-π1οϐ)... ς ΟΠΠ 
ο. ΕΑΚΒΏΥΣΓΔΑΠ είο | τ. γραμμ. κ. φαρ. (κ αἱ Ολτ/χίεαθ τ. φα. Σ. 70.) 

ΤΙΞΟΗΕΝΡΟΕΕ, Ν. Ί). οᾱ. 8. μ 

-----δ 
Μο τ, 10--18 
Ί,ςο 6, 43--4ὔ 

98---45 
1ιο 11. 16 

99- 5» 



16, 4 

Ίοπ 5, 1 

Το ὃν 5 

1 πες 10. 1 

404 

1.ο 11. ο4- 26 

ου 1ο 909. ΚΑΤΑ ΜΛΘΘΟΛΙΟΝ 

0 8.5 ὁ δὲ ἆ νμκς ας ν θά . . 
Ὄς ο δὲ ἀποκριθεισ εἶπεν αὐτοῖσ᾽ γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶσ 

- .. - Ἆ .» ” ’ 2 κκ - 

σηµεῖον ἐπιζιτεῖ, και σηµεῖον οὐ δοθήσεται αυτ εἰ μὴ τὺὸ σημεῖον 
. -- -- ’ 4 Ν πα ὁ - ” - , - 
]ωνᾶ του προφήτου. 460 ὥσπερ γὰρ ἦν ]ωνᾷσ ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ 

/ . ς Δ - , ο ᾽ ς - 

πήτουσ τρεῖσ Ἰμέρασ καὶ τρεῖσ νύχτασ, οὕτωσ ἔσται ὁ υἱὸσ τοῦ 

ανθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τησ γῆσ τρεῖσ ἡμέρας καὶ τρεῖσ νύχτασ. 
” 7 ο ὀ ; - , ” -- 

41 ἄνδρεσ Νωευεῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ χρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς 
’ Ν ” » ι{ ’ » Δ 

ταύτησ και κατακριοῦσιν αυτήν, ὅτι µετενόησαν εἰσ τὸ κήρυγμα 
} - Ἁ ιώ - ο β. / ’ 

Ίωνα, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾷ ὧδε. 43 βασίλισσα γότου ἐγερθήσεται 
. -- » Ξ ; η -. / ΄ 
ν τῃ χρίσει μετὰ τσ γενεᾶσ ταύτησ καὶ κατακρινεῖ αὐτήν, ὅτι 
τσ ος ΄ - ο ό 2 - - 

ἠλύεν ἐκ τῶν περάτων τῇσ γῆσ ἄκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνοσ, 
ας ον Ξ ς Ὦ 190.59 φ » και ιδοὺ πλεῖον «Σολομῶνοσ ὧδε. 40 '"'"Ὁ Ὅταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον 

- λα} οι ο ον αι. ων ος ο. μρςς η 
πνευμα εξελύῦῃ απο του ἀνὕρωπου, διέρχεται δι ανύδρων τύπων 
.. ” ; λ ὦ « , κ / 
ζητοῦν ἀνάπαυσι, καὶ οὐχ εὑρίσκει. 44 τύτε λέγει’ εἰσ τὸν οἰκόν 

3 ϱ ” . κ [ Ν 

µου ἐπιστρέψω ὅδθεν εξηλθον. καὶ ἑλδὸν εὑρίσκει σχολάζοντα καὶ 
Ν κ / ’ ΔΝ 

σεσαρωµένον καὶ κεκοσµηµένον. 49 τὀτε πορεύεται καὶ παραλαμ- 

6. ΝΟΡΕΟΙΜΒΌΥΣΧΓΑΠ α] ρ]ετ 1{ νρ εγτέα α(πί! «ορ οίο... Ὦ αἱ” Ο,τοοπα 

Ο1Ώ και φαρ. (111) | 1, αἱ θελωµεν 

ὖ9. επιζητει (εί. Ταβΐτ 10τ ϱ{ς): 1, αἱ ζητῳ | αυτη (Ππδί αυτοισ): ϱ3 81 σου | 
Ταβέ οπι του προφ. (:: αἱ Το οί Ἱπίγα Μ{) 

40. ωσπερ (ΟΣ ωσ): ϱ" ὦσπερι | 53 686Υ οτη (11 ροδέτών., αἱ εγενετο) ην 

α εν κοιλια | εσται ο. ΒΟΑΚΜΒΌΥΣΓΔΠ αἱ Ρ]εν ο Γανρ βγταίταοία.... 

ΡΕΕΊ, α] 15 {ογο 19)Ι «γγόασορ αἱ Εβδ} 90τ ϱ{εΟΙ 116 ΟΥΥ ή 515 Ο)ν αἱ Πεπί 581 
ΟΙΠ{3, 350 ϱ{ 3, 535 α] εστ. και 

41. νιγευειται ο. ΝΒΟΡ(πιγευεται)Ώιχδ... ς Τι 1ιηευιται (-ἴται ἘΚΜΗ: 1’ 

είο --ἶται) ο. ΕᾷΚΜΒΌΥΓΠ οἱο | Δ αυτησ Ρτο ταυτησ | εισ: τ, επι | ἃ 
ἱγαηβ]]Η1{ α παταχρ. αυτην αἆ κατακρινει αυτην ν. 5δᾳ 

43. ἘΗκ αἱ ῥασιλεισσα | ε»: 19. Ον απο (ΐεπι α Ππίδις 1 νϱ) | σολοµω- 
νοσ (ϱ” ρτ Ἰου του σολ.) δἱ5 (αυ 2) ο. ΝΒ (ο 5ος 1ο0) ΌΡάΚΙΜΡΌΥΝΓΠ 

(015 σολόμωνοσ) εἴο... ς -μωντοσ ο. (6 ῥι 1960) δ αἱ Ον 3535 οι αΗΡΙ 

49, δε (ΟἨχ [είππο ϐ] γαρ): 1, αἱ Ῥαπς οπη | ζητουν (8” οἱϱ): Ν νε], -των | 

ουχ: τικ αἱ ου} 

41. ειστ. ο. µ. επιστρ. (ᾳ αἱ 10 Ομτξάθ υποστρ.) 6. κΗΡΣ δὺ. αεί... ς επι- 

στρ.ειστ.ο. µ. ο, ΟΕΑΚΗΜΑΌΥΧΓΔΠ αἱ ΟΠΠ ἔετο 1{ νρ ΒΥΥΟΙΙ αστη ΟΣΙΠΙ 

Ἀνπστιτ ϱῇ Τμ | ελθον (Ν" οπι) ο. ΝΑΒΟΕΚΙΜΡΌΥΑΠ (0 εξελθον, δηλ ον) αἱ 

Ίοπρο Ρ]... Τί ελθων ο. θεᾶχ{ αἱ ρ]ά8”5 ΟµνΡαο, Αἰπλίεν αρ Ίμο 
ευρισκει: Ὦ αᾷ τον οικον | και σεσαρωμ. ο. ΝΟ" ΥΙ4 αἱ ρ]α5 1 α ο Β1” 

(οπι κ. κεκοσµ.) ιν 4 δγτσα οιαν Ο)γ (οί.πιο ϐ); Τη [και]. ... 56 Τϊ ο1ῃ 

και «. ΒΟΡΕΕΩΚΙΜΦΌΥΧΓΔΠ αἱ Ρίο Ὁ Γρ]: ]ς «ορ αὖγπι αθί] (ΒΥτΡ11Ε ΕΥ 

Ῥποίαο ἴ]]αο ἄγαεσαο σχολαζ. σεσαρ. καικοσµημµ. πον νἰάεμίιν αἆ και 

ΡΘΓΙΙΠΘΥ6) | καν πεκοσµ.: Ἠϊ, α] Ραπο Ἱς οἱ και (5εὰ ή πανκοσµύῃμ., 

ΘΥΥΡ ΠΕ) 



ΚΑΤΑ ΜΛΘΘΛΑΙΟΝ 12, 50. 0τ 

- ] ΄ ’ - Ν 

βάνει μεῦ’ ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πον]ρύτερα ἑαυτοῦ, καὶ 
-- -- ΔΝ ᾿ - 

εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ, καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου 
ο / ο ᾿ Ν - - - 

ἐκείου χείρονα τῶν πρώτων. οὕτωσ ἔσται καὶ τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ 

πονηρᾳ. 
90.0 3 2 - - .ω ”/ - [ὁ 

460 353 "Ετι αὐτοῦ λαλοῦντοσ τοῖσ ὄχλοισ, ιδου ἡ µήτηρ 
Δ « .] Ν 2 - ε ’ κα .. - .) -- - 

και οἱ ἄδελφοι αὐτου εἰστῄκεισαν ἔξω ζητουντὲσ αὐτῷ λαλῆσαι. 
στ / 2 ας Ν ς / Ν ο ’ ” 

[4Τ εἶπεν δέτις αὐτῷ' ιδοὺ 1} µήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφού σου ἔξω 
. - / -- ς Ν 4 τ - 

ἑστήκασιν ζητοῦντέσ σοι λαλῆσαι.] 48 ὁ δὲ ἀποκριθεὶσ εἶπεν τῷ 
λ .. 2 ”ν, ’ Ε) Ἱξ 7, ὃν : Δ Αν δα. 4 ζ ς ιδ 1, β : 

έγοντι αὐτῷ ᾿ τίσ ἐστιν  μήτηρ µου, καὶ τίνεσ εἰσὶν οἱ ἀδελφοί μου: 
λ / Ν ὅ-, Δ λ -ᾱ π 5 

49 καὶ ἐκτείνασ τὴν χεῖρα ἐπὶ τοὺσ μαθητὰσ αὐτοῦ εἶπεν ἰδοὺ 
ε / Δ ΕΕ ς Ὠ] ῃ ο ; . 

ᾗ µήτηο µου καὶ οἱ ἀδελφοί µου 90 ὅστισ γὰρ ἄν ποιήσῃ τὸ δέ- 

40. επτα ετερα: ἆ αἱ Ὁ ο  ΟἨχ (οί πο τ) ετερ. επτ. | εαυτου: 98” 1" αἱ 

Ραΐµς αυτου | εισελθοντα ο. ΔΒΟΡΕΑΚΝΡΌΥΣΓΑ""Π οἷς (Ε11, 19. 194. 
εισελθων, Ἐ- -λ6.ον) ... ΔΑ” αἱ Ραπο ελθοντα | Ρ" τα εσχ. αυτου τ.α. 

εκ. χειρονα (Ρ3" -ρον) τ. πρ., ἆ πουἰδείπια εἶμβ φεῖοτα ῥγίογίδιι Πιοποζηίς 

Πῖδις | εσται και: Ὁ ἃ Ὦ 51- Ὦ αγπισᾶά ΠΠ] οπι και 
40. ετι αὐτ. λαλουντ. 9. ΝΕ 95. αἱΐ « {νρ «οΡ. Πίεπῃ α Ὦ 3: σ1. Ἰ Ίαεο 0 

ζοφιιεπίε, Ἱς Ίιαεο οιἴπι ζογιογείιη; (ο 3: εἰ αἄ]πιο ἑο οψμ., ΑΥΥ5α εἰ Ἰοφμεπία 

εο)... ς ΤΙ ετι δε αυτ. λαλ. ο. ΟΡΒΕΔΚΜΒΌΥΣΧΓΑΠ αἱ Ρίεχ ᾳ ΒΥΤΡ ααί]: 

Ἰΐέοπι 17 9. 1. ΑΥΙΣΕΒ ΟΥ 5,350 λαλουντοσ δε (Η1- Ον οπι) αυτου (9. 

του το) | ή µητηρ (αἱ α ο {δα ϱὶ. Ἡ Κ νρ «ορ ΟΥΓ35450 ΟἨγπιο 
αάά αυτου, 6η δΔ” µου) Χ. ου αδελφ. αυτου: κὈ (πον” πες) σ αἱ 5 

α Ὁ { 1.7. σἳ Ἡ (ποπ ο ϱ” Κα πες ϱοβ) ΟΥ ΟµΓΠΟ οπ αυτοι, 

Ίω [αυτ.] | ειστηκεισαν (Δοξᾶκ αἱ νστηκεισαν, Διστικεισα», Ἐ ειστη- 

κησαν): 1 ιστηκασι | ζητουντ. αυτ. λαλ. (αυ. λα. ο. ΝΑΒΟ7 ππς τα] οἵς: 

Ρ1, 98. 124. 946. 1 νο ΑΥτΟΠΙΑ ΟΥ 5, 450λα. αυ.): Α. ΟΠ1 

Ατ. ειπ. δε τισ αυτω (ΑΔ τισ των μαθητων αυτου 5ἶπαθ αυτο) ---- εξω 
(4. οἵη” Ρ αἱ α Ροδί εστηκ.) εστηκασιν (Ρ3 28. 64. -κεισαν, Ρῦ --χασαν) 

ζητ. σοι λαλ.(5 Ὁ ο {61 5: Ἡ ᾳ 8Υτ πίΓ λαλ. σοι, 258. σε λα)λ., α]” α 
Ον 1π{ 5,505 σε δει, Να 1 νρ «ορ αγ8 οίτο π]] Πηὶβῖ σε: Πα 0’) 6, ΝΔΟΡΕ 

ΕΟΚΝΒΌΥΣΖΔΠ αἱ Ρ]εν 189ΡΙ να 5Υτ πῖτ ϱ0ρ αΤΙΠ αθιἩ (Εβ5ΙΕΡΗ 338 τησ 

πητροσ Σ. τωΥ αδελφ. εστωτων εξω κ. ζητουντων λαλησαι αυτω ειπε 

τισ αυτω' τδου ή µητ. σου κ. οι αδελφ. σ. εστήηκασι’ εξω νδειν σε 
Φελοντεσ: ο Τιο ρο18) ΟἨΥ (έοτα ζητουσι σε ΡΤο εξω εστ. ζητ. σον λαλ.) 

Οτ]πίδ,δόδ.,, νὔηητ 196. 2920. 958. 4003 1: Ἱς Αυτο οπη 

48. τ. λεγοντι αυτ. ο. ΝΕρΖπ  νιά 99. 49 εν α] ... ς Τὶ τ. ειποντι αυτ. 
(Ομτπιοῖ οπι αυτ., ΊΠ ΕΟΠΙΠΙ1ΡΕΥε προσ τον ειποντα) «. ΟΕΕάΚΙΜΡΟΝ 

ΓΑΠ ΕΟΓ αἱ Ῥ]εν (Χ οπι τῳ Λεγοντι) | ή µητηρ: Χ οη η | και τιεσ: 

ρα 1.3 Ἡ Ἱ α ασπι ή τινεσ | αδελφ. µου: ΕΞ οπη µου 

49. χειρα (Ν" -ραν) ο. ΑΡ α110 {ετθα ὓ 1. ρ] Ἱκᾳ νρ Οτ5450 Λας... 

ς Ίωπ Τϊ αάά αυτου ο. ΒΟᾷΓΠ πο τα]] οἱ πιῖη ρ]οτ ο Ε1 οίο (ΟΠσ1Πο 1 

εαὖὐτ.) | αυτου: δ ΟΕ 5359 ΟἨγ πιο 6 Οι 

50. οστισ: 1, αἱ Ρας οσ (ο Ἱς φιζ) | αν (αἱ Ῥαις εαν): Ὦ αἱ ραπς οπι | 
σὰ 

40 -- 50 

Μο ὃ. 91 -- 55 
Το 8,19--51 



1ο 4, 1--9 

1ο 8, 4--Β8 

05 ο) 1ς ΝΑ ΤΑ ΜΑΛΟΘΛΙΟΝ 

- ; - ο -- ο ν 

λ]μα του πατρὀσ µου του ἐν οὐρανοῖσ, αυὐτὸσ µου ἀδελφὺσ καὶ 
ιν Λ Ν ’ 

αδελφὴ καὶ μήτηρ ἑστίν. 

191.92 - « μοι ω 1 ἠν τῇ ἡμέρα εκεί εξελθὼν ὁ ]ησοῦσ ἐκ τῇσ οἰκίασ 
τν δν Ν Ν / ς Ν / Ν 4 
εκάθητο παρὰ τὴν Φάλασσαν. ὁ καὶ συγν/χθησαν πρὺσ αὐτὸν 
” 5 ΄ ιό 5. ᾿ - » Ω / - ΔΝ - 

ὀχλοι πολλοί, ὡστε αυτο» εισ πλοῖον ἐμράντα καθησθαι, και πᾶσς 
ς ” μα] Ν 3 Δ ς ’ . Απ 3 / 3 -- Ν 

ὁ ὄχλοσ ἐπι τὺν αἰγιαλὸν εἰστήκει. ὃ καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖσ πολλὰ 
3 - ; σον ος. - ς , - ’ 

ἐν. παραβολαϊσ, λέγων (δου εξηλθεν ὁ «σπείρων του σπείρευ.. 
κ - τν α Δ ᾿ ζ » 

4 καὶ ἐν τῷ σπείρει αὐτὸν ἃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ 

ποιηση (-σει ΚΙΖΓ αἱ) ο, ΝΒΕΕΑΜΡΒΌΥΣΧΠ αἱ Ρ]εν., Ιΐθπα Κ1Ζ1 αἱ (7εσσγ! 

Ιονβ) ... ΤΙ που ο. ΟΝ 201: {ίετη Ὦ ποιει (/ασἴ) | αυτοσ: 1Δ αἱ Ρας 

ο ΕΤ. Κ ΒΥΤΡΊΙΕ ουτοσ | αδελφοσ: 19. αἱ ἔετοῖῦ Ὁ ο (πιεις εἰ πιαίεγ 

ε{ 80ΥΟΥ εἰ /γαέον) Β1- Ἡ απ {ον ΟΥ 35 480 Απηῦ και αὐ. Βρὶρη᾽ 50,13 ρχενς. 

Ἠρίοι. πες αβετί: αρνοῦνται (οἱ ἔβιωναῖοι) εἶναι αὐτὸν (τ. χριστ.) 

άνθρωπον δήθεν απὺ τοῦ λόγου οὗ εἴρηκεν ὁ σωτήρ, ἐν τῷ ἄναγγε- 

λῆναι [πφὸσ»] αὐτὸν ὅτι ἰδοὺ ἡ µήτηρ σου καὶ οἱ αδ. ἔξω ἑ ἑστήκασιν, ὅτι 

τίσ μου ἐστὶ μήτηο (µου , 1. τορα/1{ Ρείαν.) καὶ ἀθελφοί; καὶ ἐκτείνασ 

ἐπὶ τοὺσ μαθητὰσ τὴν χεῖρα ἔφη" οὗτοί εἰσιν οἱ ἀδ. µου καὶ ἡ µήτ. 
οἱ ποιοῦντεσ τὰ Φελήματα τοῦ πατρός μου. (Βπηϊ]Πέον. Ο] επι 5" σοἳ 

εἶπεν ὁ κύριοσ" ἀδελφοί µου οὗτοί εἶσιν οἳ ποιοῦγτεσ τὸ Φθέλ. τοῦ 

πα. μ.) 

ΧΠΠ. 1. εν ο. ΝΗ7 16. 88. 61.α Ὁ « ο Π1:3: 1. Κνρ ατπι αείῃ ΟΥ536ἱ5., 

ς ΤΙ αάά δε ο. ΟΡΕΕΑΚΙΜΒΤΥΣΧΓΔΠ αἱ ρίεχ { Ἰ ᾳ ΑΥτἉίΓ σορ | Ἑἲ αἱ ραπο 
εν δε ταισ ηµεραισ εκει΄αισ (5εὰ Ὦ βία [τη αἩ Ἱπ]]ο εκεινη) | εξελθων 
οἵο: ϱ ΙΡ] (ποη ο ἔᾳ πας νβ) βγτόι α{δόμ ΟΥ Ιπίῦ 866 ἨΠ εξηλθεν εἴ 
και εκαθητο | εκ ο. ΝἩ 38. (Ἰΐοπι ἄο ὥοπιο ο ΕΙ α νο Ον 1πι) ΟΥ 53 Οµτ 
(αί.ππο1)..,. ς ΤΙ απο ς, ΟΕΕΑΚΙΗΜΒΌΥΧΓΑΠ αἱ] ῥρ]ον... Β 1. 194. α1156Υ 

Ον ὅοπι... ρα υ ο 13 61’ Ἰς οἵη εκ τησ οιχιασ 

πλοιον ο. ΝΒΟΙ2 1. 99. αἰ15 ίτα ... ς Τϊ το πλοι. ο. ΡΕΕᾷΚΜΒΌΥΧΓΔΙ 

8] Ρ]6ν 6ορ αππη | εμβαντα: 1, Οπη; αἱ Ρραις εμβήναι, ΟΠΙΙ88Ο καθησθαι 

(Ὑκαθησαι, 3] καδισαι) | ειστηκει: τα ΕΡΕΚΜΌΓΠ οἱᾳ, ΔΟΕΕΘΙΧΖ4 είς 

ἱστήηκει, ϱὲ 394. εστη»ει 

ὃ, ελαλησεν: 1, ελαλη | πολλα ο. ΝΕΡΕΚΟΚΜΒΌΧΖΓΔΠ οἱο (εξ. Ον 5 ὅ); ο 

α] 10 {ογο ΟΥ 5’ 339 (ε. πα. αυτ. πο.) Ροβί παραβ. (:: πί Με) ... Ὦν αἱδ 

1 οι | λεγων: ΟΥ 55 (019) οπα [του (ει. Ον 388): Ὦ οπη | σπειρειν 

ο. ΠΟΕΕάΚΒΟΥΖΓΔΠ αἱ Ρ] Οτ 1,508 οἱ 5οπ. 5,60 (τοπ, ΝΡΗΝΜΝΑ αἱ 

Ρΐις 60 ΟΥ 55 ΟΗγπποῦ Τρ] σπειραι (9) 1 αἱ Μο οἱ Το πος βποίπαί 

Ἰασίο (ΠπβεΤτ135: ο εµοσ κυριοσ ειπεν εξηλθεν ο σπ. του σπειραι τον 

σπορο», και 0 µεν επεσεν εισ την οδον, ο δε εισ τ. ακανθασ, ο δε 

ἐπι τα πετρωδη, ο δε επι τ. 7. τ. καλην). Ειαείογες (εχ 1ο) αἱ 19 {εγο 

ὃ Π1. βαχ αἀά τοΥ σπορον αυτου 

4. ο οπη και ε. τ. σπειρ. (Α σπειρ. απ σπειρ. ἰταηβΙεπβ), ΟΥ 5,09 οπι 
εν τω σπ. αυτον (19οτς) | ηλδεν (917 αἱ -θον, 5εχνκίο -7εν 8ᾳ: Ιλ 

τῷ 



Π ΚΑΤΑ ΜΛΟΘΛΙΟΝ 19, 11. 00 

: ΔΝ Δ ΔΝ / ϱ) ’ ο! ολ ΤΝ) Δ 

ᾖλθεν τὰ πετεινὰ καὶ κατέφαγεν αὐτα. Ὁ ἄλλα δὲ ἔπέσεν ἐπὶ τὰ 
υ, φ 2 σ ο / ο σιῶ ο νο ωα τν 

πετρὠδηῃ ὅπου ουκ εἴχεν γήν πολλήν, και ευθέωσ εξανέτειλεν δια 
; μον « το 3 . , 

τὸ μὴ ἔχειν βάθοσ γησ᾽ ϐ Πλίου δὲ ἀνατείλαντοσ ἐκαυματίσθη;, 
Ν Ν Δ κά ο /- να / ( π ο/ Δ ” ο υ 

και δια το µη ἔχειν ῥιζαν εξηρανύῦη. { ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἔπι τὰς 
3 [ς Ν Θ, ς Τβι ο ΩΗ κ ο «. 2 / Θι  )ῤ 

ακανθασ, και ανέρησαν αἱ ακανθαι και ἔπνιξαν αὖὐτα. ὃ ἄλλα 
ο αν Λ - ΔΝ Δ Ακ 9ο , Πω] Ν ε ’ 

δὲ έπεσεν επι: την γην την καλη και εδίδου καρπὀν, 0 μέν ἑκατον, 
Π] κ. να) ’ «ἲ Δ ’ [ι κε τ 2 ’ 

ὃ δὲ ἑξήκοντα, ὃ δὲ τριάκοντα. «) ὃ ἔχων ὦτα ἀπουέτω. 
ο ολλ) / [ά ( ον δν ὴ -- ο 5) 

10 Και προσελθὀντεσ οἱ µαθηται εἶπαν αυτῳφ ' διατί εν παρα- 
αν - υ Ἐν ον λ σ τς ο ς 

βολαῖσ λαλεῖσ αὐτοῖς; 11 ὁ δὲ ἀποκριθεὶσ εἶπεν' ὅτι ὑμῖν δέδοται 
- ’ ωό ’ - .) ” Δ .) 

γνῶναι τὰ μυστήρια τῇσ βασιλείασ τῶν οὐρανῶν, ἐκείοισ δὲ οὐ 

111) οί και κατεφαγεν ο. ΝΟΡΕΑΚΜΒΌΥΣΧΓΔΙ αἱ ρ]ον ΟΥ 560 0], Ἱέθιη 

ΡΙ2 αἱ ... Τϊ ελθοντα εἰ κατεφαγε» ο. Ὦ 19. 194. αἱ | τα πετεμα: 
ΕΤΚΜΙΙ αἱ 50 {οτο ϱ ΕΙ Ἡ νσεᾶ βγτόα ϱ{ν αἲπ ααίμ ΟΥ 560 αάά του 

ουρανου :: Τα Το 

ὔ. αλλα ὃε (ος. 01): Ὁ ΟΥ (οἱ. πιο 1) α δε (15Ρ] φμαεᾶαπι αμίεπι) | ευθεωσ 

(0 40. ευθυσ): 1, ροβδί ανατειλαντοσ ν. 8ᾳ. ἵταπβρ | εξανετειλεν ο. Νου 

ΕΕΑΚΙΜΒΌΥΣΖΓΑΠ αἱς: Ἡ -λαν | γησ ο. Πδάεπα (86 7 Μαΐς ΒΥγΥέὰ {ογας 
πιιίας) ... Ὦ τησ γησ (111) 

6, ήλιου ὃε (εί. ): Ὁ του ὃε Ίλιου | εκαυματιοθη (9 -,σεν οομ/[αβῖς 

Ἠίετῖς Θη εἵ εν, Ὁ -ισφησαν, 1, Ρ'αεΠΙ ευὔεωσ: νἰὰε απ): Ἡ -τωδη | 

ϱ εξηρα»θησαν (Ε3 απεξηραν θη) 

ζ. αλλα δε: ΟΥ (οί. 11ο 71) α δε, Ἰΐοπα ν. δα. | επι: Ὁ 19. 194. 546. (1α5ι 

ν]ᾷο αά ν. 5) ΟΥ 5,160 εισ (1: απ Μο), βΙπάΗ ου 1{ νο ἵπ δρύιας, ὧν μέν | 

επνιξαν ο. 8Ώ 19. 1294. ὀ46....ς Τμ Τϊ απεπνιξαν (:: αἱ Το: Με συνεπν.) 

ο. Βοᾷ ππο τ6]] εί π]η Ρ]6ες 

8. επεσεν: ϱ 9δ. 245. επεσαν (95. εἰ. ν. τ.), 24Τ. -σον | Ὁ εδιδουν 
ἕκατον εἴο: Ὦχ εἰς ϱ΄ ἕ΄ λ' (Χ εἰ. ν). ἴτεπι ν. ὃ4 

9. ωτα ο. ΝΒΙ, ἃ (ο βρα{10) ο Π 1: Ἱκ (Τεγεπιανο 19 ία (ιοί ῥγοπἑαέέο 

εἴμς [Ώβαῖαε] αἆ Λοριύιήα: Αατο αιᾶ1είῖ5 οἱ πο αιιά{θίῖδ, «εί Οίκο 

1 εημεπίεν ὑπειίσαγε: Φπὶ Παβοῖ α1γες απάἰαί.. ἨΠαες ρατὶ Ἱπχο ας 11. 10. 

19, 9 οἱ 4ὺ αἀΠιροπίαγ) ... ς (111) αἲά ακουειν ς. ΟΡΕΡΑΚΝΜΡΌΥΧΙΗΔΙΙ 
οἵο-ς οὐ πάς Ἰτ 15 

10. προσελθοντεσ (εί. Ος 59 Εις ἀθπι 1δέ Ον Βαβ5, 379): ὁ «ορ αάά 

αυτω | οι µαθητ. ο. ΝΗΕΡΕΚΑΚΙΜΒΙΟΥΖΓΔΗ αἱ Ρίο ο Η1. ρ3 νο αΓΠΙ 

Ον 55ο Ον πίδδδδς, ος αἱ Ρ]ιβδ]ὸ ΠΕΡ] ϱγν σα ϱ{5ΕΣ ΘΥΥΡ ς. Χ ϱ0Ρ αεί] 
Ειιδάετῃ (ΟἨΥΤο ϱν µα. αυτου (111) | ειπαν ο. ΝΗΙ, 98... ς (11η) ειπον 

ο. ΟΡΕΕΟΚΜΒΟΥΧΑΓΔ οἰε | αυτοισ (Νἲ Ες ἆθἳὰ απίο λαλ.): απι Τουί οΤη 

11. ειπεν ο. Νοζ 1 ]ς 6ορ ἁαἲ]ι Ἠας επι {δέ ΟἨγπιοά,, ς Τη Ῥϊ αάᾷ αυτοισ 

ο. ΕΡΕΕΑΚΙΜΒΌΥΣΓΔΗ οαἷἰο | οτι (1 νς «οπίαπι, (μία): Ν΄ α11 ἔογο 
Έντι ἄέπι οπ | τα µυστηρια (εί. τι ἀ επι 154 Ῥαβ 5,119: ΟΥ 5,191 οἱ 15) 

πι]βοεί Μί οἱ Τις): α ο ἆ { ΕΞ. οἳ. Ἱ 1 α (ποπ Πίθπα Ὦ ο 1" 11) ’γνοιι 

Ο1επι δ9ἡ Πγ1η306 το µυστηριον | τω» ουραν. (εΜ. Οἶεπι Ου ὃν 151: 101: 110 

10-- Τά 

Μο 4, 10-13 
15,9 8 



το 19, 12. ΚΑΤΑ ΜΑΘΟΔΙΟΝ 

25--ὰθ / ς δρ] παπι δε ρρσας ο ο 
ο Ν ” ην - . 

οστισ γαρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ καὶ περισσευ- 
/ ο Ν . ’ Νις : - 

Ψήσεται' ὅστισ δὲ οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήῄσεται ἂἀπ᾿ αὐτοῦ. 
Ὁ 199.193 - . μ Δ ε : 

ο... ς διά τουτο ἓν παραρυλαῖσ αὐτοῖσ λαλῶ, ὅτι βλέποντεσ οὐ 
15 3 

"Ἠρ4,9 ας 
0} λλ 2 ’ υ. 2 / Σο - / λ 

πολ) Ἡ ῥλέπουσιν καὶ ἀπούοντεσ ουκ ἀκούουσιν οὐδὲ συνιοῦσιν. 14 καὶ 
Δοι 98, 05 . - - .) - « νο « κε « ’ ο 2 κ ο) ’ 

αναπληφρουται αυτοῖσ ἡ προφητεία ΠΗσαΐου ἡ λέγουσα᾿ ἆκοῃ ἀκού- 
Ν ϱ) ΝΑ ” λ ΄ , Ν 2 ο Ε/ 

σετε και οὐ µη συγητε, καὶ ῥλέποντεσ ῥλέψετε και ου μὴ ἰδητε. 
15 . . ’ 0 ς Ν ς . ’ - . - ’ Ἀ - ΣΕΝ / 

Ὁ επαχυνύῦ]; γάρ } καρδία τοῦ λαουῦ τούτου, και τοῖσ ὡσιν βαρέως 
3 ν Δ 2 Δ 2 - ’ / 2. 

/κουσα}, και τουσ οφ αλμουςσ αὐτῶν ἑκάμμυσαν, μηποτὲ ιδωσι} 

Ῥα5”.3τὃ ΠγΙπί366. 15Τ. αἱ του Όεου): αἲ ραις Ἱέππα (Π1- αγέαπα ἀεῦ) 
πια Ὦπςἆθπα ΟΠΗ 

12. οστισ: ΟΙΣΠΙΟ5 0σ | δαν εχει, αἱ Ραις αν εχη ] και ο εχει (901. ὃοκει 

εχεω): νὈ οπι 

19. αυτοισ (0 1. 19. 98. 194. 946. γ56Υ α]5 Π1ΡΙΟΥ νρ Αγνοι οίδοἩ αγπι ΟΗΥ 
[αί.πιοῦ] ΟνΙηί3, 355 Ῥονί ροδί λαλ. Ροπ) Λλαλω (0513 λαλει, 9) ελαλει) 
ο. ΝΒΟΕΕΟΚΜΒΌΥΧΓΔΗΠ αἱ ρ]ευ ο ΑΥΥΡ ΟΙ οτι δ11 Ἐιδάθπη ἡδά Ώας 2319 οίο 
(πίπι 300 ΜῇΠὲς αιίεπι ὕπ ραταδοί ἴοφμον) ... τι, ο ΟΥτΗΣ 6159 οπι αυτ. | 

οτι (εἰ. ΟΊείι Β]α5 011) δα συπιουσι) (ΕΜΟΠ -ιοῦσιν, Εά5 -ίουσιν : 

Πτα ε{. Ἐταδπα Ίωης Ἠ” --νοσινὈονίΣ [ νουσννπναί], ἩἩἩ συνίωσινπιαί συνιῶ-- 
σιν Ὀουί Πίθιη αἲ, Οἶοπι συνιασιν): Ὦ αἲ 1 [οτο 1ΕΡΙΕΙ (που { ϱἳ. ᾳ που 
να) βγτέα Ειδάσπι ΟΥΤΗΣ Ππηί (Τεν!) ἵνα Αλ. µη βλεπωσι) κ. ακ. µη 
αχουσωσιν (να -ωσιν) Και µη συνωσιν (νο -ιωσιν, 918 οΠ1 4. µ. συν., 

ΠπΏἳ ὑπίε[ίφεπίες ποπ ὑπέεζέφαπί) µηποτε ἐπιστρεψωσιν (αἱ ΤΠ ΟἨὴ 

κηπ. επιστρ., Τ158 ἵπξεπρεν αάά και ιασοµαν αυτουσ) 

14. και: Ὦ 1. αἱ 19) (ποῦ Εἔᾳ πος νϱ) και τοτε (Εαδάεπι τοτε επληρωθη 

επ αυτοισ οἴο), ΓΣ νά (εθγίο οπἱπη” ααὐπιρίεγείιη) ϱἳ- (εί ιέ) απ Παχ] 
ραέ πιπῃ (οοπίγα {απ {ος 5απ) Πε αἱ (αζπερίεαίι" νε] --γείη!) | ανα- 

πληρουται (1. 245. Οχ πληρ.): Ὦ αἱ 10 {ογο ο 1: ϱ]- Ἡ Ἱ πληρωθησε- 

ται | αυτοισ ο. ΝΒΟ από γα]] (εκο ὮΡΜΣ) α] ρ]ά5 15 ᾳ απ {ου αγ]” αΠΙ 
ΑΥΥΤΡ βαρ”.”ἳ9 0Ο (είαπο”)... ς(-- αὐ 54) επ (4ἱ Ραιο εν) αυτοισ ο. 

ΡΜ” αἱ πι Ἱς (51ΡΕ) εος) εορ ΒΥΥΣΕΝ ααἲ]ι Εαδάσην Τγ]ηϊ (ένα ε08): Ἱξθμι 
πι εἰς (119) Ὁ ἑ111:3. οἳ- ᾱ 1 νρ (οί. έα βαπ)... α ο αἳ Αγτέὰ ρ]απΠθ 0η | 

ἠσαιου (0 του ησ.): 1926. αἱ 3 Ὁ Οσο 3 οπι (258Η του ησ. ρο8ί η λεγ.) 
η (ο 17 αἱ Ῥραπο ΟΠ1) λεγουσα: Ὦ ΠεΡ]6ῦ (ποπ ἔα πας νμς πες ς πΡί οἱ. 

ακοή δα τδητε ἀεδαπί: που Ππί) Βιςάθα αάά πορευθήτι και ειπε 

(1518 ειπον) τω λαω τουτω:: πἲ 1 ΧΧ | ακουσετε (Η” --σατε) οἱ ῥλεψετε 

(Ν -ψήτε) ο. (α)(π)ορκίιβχδα αἱ ΡΙ ΟΥ 5316 (ας επι αΠοτί {απίππα ἆδᾳ 

συνητε) ΟΥ... ΕΕΑΜΌΥΓ αἱ ΡΙ αχουσητε (οἱ. Ον 5.550 πα] ἑαπίαπα δα 

συνητε, ὃν 9ὅ --σητε οἵ -ψετε) εἰ ῥλεψητε (-ψήτε εἵ. 8) 1 εδήτε: κα] νδετε 

15. τ. ὡσιν 6, ἩΏ πο χ6]] (οχο Νο) αἱ οΙμΥἷᾶ α (ν]άο ρο5ί) {1.5. σἷ-ᾳ 
νο βγτΡ.,.. νο Ὁ ο ρ”. Ἱ κ «ορ Αγτέα (οἱ αιγέΒ δΊιάδ αυ Εδ Γοσεγιί πό 

αιαἰαπέ) αἰδό αγπι αεί] Π πῦ αἆᾶ αυτων, Ἠϊπο ἴωπ [αυτ.]τ: αἱ Ὀχν. 

Οείογαπα α Ἱς ΠγΠί πεγαβδα ----οδίαγα (α ρο5ί ροριό Πηιζηδ ρουμ] αιη:έ8 

εἰ οσιῖο» εογιπι 4γαυα) ---ὝΊγασα (1 επεαεσα) ] τους οφθ.: Ὁ"κ τοισ 

0” τουσ) ο θαλμοισ | ὠσιν: κὖ 10τ. αἱ αάά αυτον (αἱ ρατς εἰ. ρο5ί 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΛΙΟΝ 19, 20. τι 

-- -- Ν - Ν η Ν - ν - 

τοισ ὀφθαλμοῖσ καὶ τοῖσ ὡσὶν ἀκούσωσιν καὶ τι αρδίᾳ συνῶσιν 
Ν 3 / Ν ./ ὴ / α Ίος 5 τς -- ον Ἀ ΄ 

και επιστρεφψῶσι», και ιασοµαι αυτουσ. 160 υμῶν δὲ µακα- 
ο Νλ ο : , Δ ν τπ « - σ 3 ; 

ριοι οἱ οφ αλμοι ὅτι βλέπουσιν, καὶ τα ὦτα υμῶν ὅτι ακούουσιν. 
2 Δ / « -- μα ΔΝ ος Ν , . [ 

1τ αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πολλοι προφηται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν 
ος ᾱ- οκ... , λ ος, κ... - ε » / π . 
ιδεῖν ἆ βλέπετε, και οὐκ ἴδαν, καὶ ἄκουσαι ἃ ἀκούετε, καὶ ουκ 
” ας 5 { - στ 2’ / Δ -” ΄ 

ἤκουσαν. 15 "5" υμεῖσ οὖν ἀκούσατε τὴν παραβολὴν τοῦ σπεί- 
6 Δ 5) / Ν κ“ .. ΄ Δ Δ 

ραντοσ. 19) παντὺσ ἀκούοντοσ τὸν λόγον τῆσ βασιλείας και μὴ 
ϱ « ὃς /.. Β 5 

συνιέντοσ., ἔρχεται ὃ πονηρὸσ καὶ ἀυπάζει τὺ ἐσπαρμένον ἐν τι! 
νι / 3 η σ 3 ς Δ Δ ς ολ ’ ΟΩ « νι ολ Ν 

καρδίᾳ αὐτοῦ οὑτόσ ἐστιν ὁ παρὰ τὴν ὁδὺν σπαρείσ. 30 ὁ δὲ ἐπι 
Ν ο ’ ει Ε ς Δ / 2 / Δ ο Θνδα, 

τα πετρώδῃ σπαρείσ, ουτὸσ ἐστιν ο τὸν λύγον ακούὐῶν και ευθυσ 

οφθ.. αἀᾷ) | ακουσώσυ: ὁ οπι | συνωσιν (ία αἱ. ς 1050, Ίίεπι ςὸ 16094. 

1655: Ροδίαα Ρρ]εγαππα αἲ α {δέ συνιῶσι ρτο ςὲ Παβρ]ίαπι εἰ εδ Ἱίαπη).... 

ο αἱ αἱ νΙάσίαν τη] συνιώσι (6 -ειωσιν): Πα 9’ Μα | επιστρεψωσι» ο. 

ΔΒΟΡΙΜΒΌΧΓΑ αἱ Ίοηρφε Ρ]... ΕΡάΚΥΠ αἱ Ρρ]ας 0 -ψουσιν  ιασομαι(α9) 

6, ΔΒΟΡΕΤεἰδρατνβΥ ΓΑ” ῃ αἱ ρ]α5ὀ0...ς -σωμαι ο.Ε" κυσλ” αἱ ρΙνίά Ον 

16. οι (εί. Ἡεσροςδ αρ Ε]οῦὈϱ!253 04309 ΟΥτΕβΙαρΡΗ 139 ϱ{Γ 65 ἡ13 ο{πἆογ 325): 
ΡΜ οπι | και: βγτέᾶ αθά παλι» | τα (α{ ου): Ὁ οπι | υμων 8ες ο. 80υ 

απο τα]] (οχο Ἐ) πηῖπ Ρεν {Η1. σ”: Ἡ ]ςνο βγτοι οἰαίῖ αἱ Ἠεσος ΟΥ αἱ 

Ππίλ66.,, Τμῃ οπι ο. Β αἱ ραις α Ὁ ο 3: σἳ. ᾳ ΟΗΥΠΙο 1 ἨΙ] | αχουουσιν 
6. ΝΒΟΡΜΧ αἱ 5 {ογο ΟΥ Τα5 0 9 ΟἨηπιο ἲ Ογτίεῦ αἱ (Πορε µακαρ. οι 

οφθ. υμ. ον ῥλεποντεσ Σ. τα οτ. υμ. τα αχουοντα, καιτα εξησ)...ς 

ακουει ο. ΏΕΑΚΙΡΏΥΓΑΠ αἱ ΡΙ Οµν 

1Τ. αιιήν ο. ΝΧ αἱ 10 {ετο α Ὁ ο { 1-5. 1.5" Ἡ Ἀτπι αθί Π1] αἱ (Ογνες/ 3 

αµην αµῃν)...ς πι ΤΙ αά γαρ (:: πἲ Τιο λεγω γαρ υμίν) ο. ΒΟΡ απο Τ6ἱ1 

οἳ παῖη Ρ]6υ Ἱ (ᾳ απίσπι) ΦΥΤΟΠΙΠ 60 α] | και δίκαιοι (ΟΠ1Πο 1ῃοπη, 96 απ 

Ηεὺν διδασκαλοι): ΕΣ οἵη (Ο]επι ποπη 5,55 πολλ. προφ. και βασιλεισ [αἳ 
Τε] επεθυµησαν ιὸ. α υμεισ [απ Τε] ῥλεπ. και ακουσαι α υμεισ ακου., 

και αμην λεγω υμιν, ουτε ειδον ουτε ηκουσαν) | τδειν α (εἰ. Ον 5 505 
Ογτες {45 α|): αἱ Ράις σαι Ου 105.358 Ἠβάεια Η1] αἱ αἀά υμεισ (ο ο { 
Έπβ οἱ. α υμεισ απου.) | τδαν (Ν 88. εδ., Ἡ ειδ.: Ἱία ἴωπ Τ1) ο, ν 98... 

ς ειδον ο. ΟΡΕΑΙΜΌΓΔ αἱ ΡΙ;: κχνπ αἱ Ἱπα νδου, Ιΐεπα 5, 1ίαπι ΟΥ Ἐας... 

Ρ ἠουνηθησαν ειδειν. Ἠτπο εἰ. 5ρεοίατο ν]ἀσίαν απο [5” 4ο Μανσοδῖῖβ 

βογϊΡΙξ (ἔνια δὲ καὶ τῶν ἐν εὐαγγελίῳ κειμένων εἰσ τοῦτον τὸν 2αραμ- 

τῆρα μεθαρμόζουύσιν - - ἀλλὰ καὺ ἐν τῷ εἰρηκέναι' πολλάχισ ἐπεθύ-- 

πήσα ἀκοῦσαι ἕνα τῶν λόγων τούτων, καὶ οὐκ ἔσχον τὸν ἐροῦντα, ἐμ-- 
φαἰνοντόσ φασι δεῖν διὰ τοῦ ἑνὸσ τὸν ἆληθῶσ ἕνα Θεόν) 

18.του σπειραντοσ ο. ΝΒΧ ὃδ. 4ὲν ΑΥΥΡ ΟΗπΙΠΟΣ,.. ς Τ του (Α 911) 

σπειροντοσ ο. ΝΟΟΡΕΕΑΚΙΝΜΒΌΥΓΑΠ αἱ ρ]αυ (ἱ νο δεπιὔιαπέτ) 

19. συνιεντοσ: ΡΕ αἱ Ρας συγιοντοσ (Ε --ἰοντοσ), 1, συνήώντοσ | Δοπι ὁ 

ἑσπαρμενον (αι. ΟΥ 1998: 18 νο εεπιἰπαίιηι): Ὁ σπειροµενο) (ἆ φοᾷ 

ποπ ζεζτι)) | αυτου: Ρ85) αυτων 

20. ουτ. εστιν: Ἡ οπι | λογον: ΧΔ αἱ ῥραιιο {Ἡ ΑΥΥΡ πάά µου | ευθυσ: Εεὖ 
«ὶ ραιο ΟΥ 53905 ευθεωσ 

19 5 

Ίο 10. 95 5 

18--98 
λ[ο 4, 19-90 
Ίιο 8, 11---1δ 



τρ 19, 21. ΝΑ ΤΑΔ ΜΑΟΘΛΔΙΟΝ 

μετὰ χαρᾶσ λαμβάνων αὐτόν 31 οὐκ ἔχει δὲ ῥίζαν ἐν ἑαυτῷ ἀλλὰ 
’ / 3 ., Ν ’ υ] ” Ν Δ / 

προσκαιρὀσ εστιν, γἐγοµένησ δὲ θλίψεωσ } διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον 

ευθὺσ σκαγδαλίζεται. 32 ὁ δὲ εἰσ τὰσ ἀκάνθασ σπαρείσ, οὐτόσ 

ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων, καὶ ᾗ μέριμνα τοῦ αἰῶνοσ καὶ ᾗ ἀπάτι τοῦ 
Π , ι ; αν , ς αλ Ἅ 

πλούτου συνπνίγει τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπυσ γύεται. 25 ὁ δὲ ἐπὶ τὴν 

καλὴν γῆν σπαρεία, οὗτύσ ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ συνιείσ, ὃσ δὴ 

παρποφορεῖ καὶ ποιεῖ ὃ μὲν ἑκατόν, ὃ δὲ ἑξήκοντα, ὃ δὲ τριάκοντα. 

24 Ἠ95 η {λλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖσ λέγων ὡμοιώδη; 

ᾗ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ σπείραντι καλὸν σπέυµα ἐν τῷ 
” -- 2 - ρα Ν - , Γ 2 ’ π ο -- 

ἀγοῷ αὐτοῦ. 20 ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τοὺσ ἀνθρώπουσ ἠλθεν αὐτοῦ 
ες 5 Ν ος ως κ... / ο Α η - ῃ το τ 
ο εχθρυσ και ἐπεσπειρεν ζιζάνια ανά μεσον του σιτου και απηλῦεν. 

91. δε ρὲ: ΕΙ, αἳ ραπς οἱ [ εν: ϱ"8ἳ οτα | εαύτω: ΤΑ αἱ ραπο αυτω | α αἱ 
ειτα (α ήτα) γεγοµενησ ( αάά δε) 1: ο Με | ευθυσ: Ὦ αἱ Ρραπο ευθεωσ 

20. σπαρεισ (ϱ ΕΗ1:Ρ3.Ἡ ᾳ νρ οί δεπιὐπαίμθ): Ὦ σπειροµενοσ/(α ο ἆ ϱ]: 

3. Ἱς εεπιπαίιτ) { µεριμνα: Κ µερηµνηή | τ. αιωνοσ ο. Ν”ΒΡ α1396σ α Η’” 
51: Ἡ Ἰς ατα... ςτ.αι. τουτου ο. ΑΡΟΕΕΑΚΙΜΡΒΤΌΥΧΓΑΠ αἱ ρ]εν ρο Εβ1- 
4 ϱορ Αγτπιη α] (ΟΥ 1 505 αΗπά του αιων. τουτ. μέριμνα) | απατη ({ Η1: 

μή. νο /Γαἰἰασία): αἱ ραπς αγαπη, ο 1. ϱἳ- Ἡ α υοϊαρία», Ὦ υοζιρίαίεν 

(α οοζμπίαίεβ), Ἱς οδ[εείαπιεπέηπι | π)ουτου: ΩΣ αἀά και περι τα λυπα 

επεθυµγα εισπορευοµεναι (8ἱ6, εί Μο) | συνπνιγει (η [οεπί” πνηγει] 

-ΊΥΕιγει) ο. ΝΒΟΡΙΙΧΔ... ς (1) συµΠπν. ο. ΕΡΑΚΜΡΌΥΓΠ αἱ ἑοτίθ Ρ]ες 

99. την καλ. γήν ο. ΝΒΟΙΔ 1. 98. 124. 209. α1ὅ ΟΥ1,308,.. ς την γην την 
καλ. ο, ΡΕΕΟΚΝΜΒΌΥΣΡΠ αἱ ρίατ:: ο{. ν. 8. | τ. Λογ. ακουώων (Ἡ ακου-- 

σασ): Ὦ Ἱέ (εχο ᾳ υεγῦ. πιειπι αι) νο Εγτεα εἴδΕΒ (ποτ 1έοπιν) ακ. τ. 

λογ. | συγιεισ ο. ΝΗΡ 908. ΟΥ 113098,,. ς συνιων ο. ΟΕΕΑΚΙΝΡΒΌΥΧΓΔΠ αἱ 

Ριετ (ὁ συνειων, 41, συγίων, ΕΜΝΌΧΓΠ συνιώ», κ συνίώνγ)1: ε[αἀ ν. 19: 

Ίίεπι Ἠοπι ὃ, 11 πὈϊ Π6ΊΠΟ Ιαοίοπθπι συνιων πιπίαν]ί | οσ δη (ν γδον 

δε, αἲ 5 οπι): ρα Ὁ 6 Ἡ ᾳ τοτε, κ” εί έπιο; 1. ϱ1.3. κ 1 πι νο θγχόι 

οἱδ6Ε ασπη αείἩ εί | εκατον εἰς: Ὁχ αἱ αἱ ν. 8: Πθιῃ Ν | τριακοντα: αν”" 
αἳ πα ονν Ρ]οΥ Ὁ πι ΑΥΠΙΖΟΝ α4ᾷ ο εχων ὦτα ακουειν (Ὁ οπι) ακουετω 

94. υμοιωόθη ο. ΝΕΡΕΑΚΙΜΡΒΌΥΧΓΠ αἱ Ρ]εν: ΟΕΑ 13 αἱ ΟχΕ1θ ομοιωθη | 
σπειραντι 6. ΝΕΜΧΔΗ 19. 9ῦ. 940. α] 30 {ογο 86]ο] (ΟτΙΡεπῖς, αρ Μία ο) 

Ἱεπη «ί δεπιὐιασίέ ΠΡ] νρ οορ 8ΥχΧ0Σ αἱ Απ... ς ΤὮ σπειροντι 

ο. οΡΕΕάΚΙΡΌΝΓ αἱ ρ]εν ΥΓΡ11Ρ οοᾶ Έιις 65 135:505 Ο]ν (εί. 618), Ίέοπι 
θεπεὐιαπέ{ 4 Ἡ κ ὁ Αιρ | αγρω αυτου (Ἠ εαυτου): Ὦ Ἐιβ 9» 8 1διω αγρω 

20. αυτου (132973 Ἡ Π]πΙ375 ον) ο εχθρ. (0 εκθρ.): αἱ ραιπο (105Ρ1Ι νρ εἰς) 

υ εχόρ. αὐτ. | επεσπειρεν ο. Νὺ (εί επεσπαρχεν) Ἡ 1. 15. 22. 119. 101. 
489ὲν Απίαςί (αρ ΟΙεπαῦ”θ λεγουσι» οτι ο μεν Όεοσ - - πανθ οσα 
πεπυιηχεν αγαθα εστιν, εισ δε τισ των υπ αυτου γεγονοτων επε- 

σπειψεν τα ἴιζα., αἱ αρ Τμάτί 116... ε/ατινα τω» υπ αυτου γεγο)ο- 

των ἐπισπειθαι Ἱιζανια) (1331 παπά ο Θεοσ τον µεν παρ αυτου λαύφα 

ἐπισπειραντα το ζζανιον - - ἄφωφρισε τησ τδιασ µετουσιασ, Ὁ]οπι τηλ 

Πάςη5 επεσπαρη τα ἵζανια, ΟΥ5 14 επισπειρασ τα ζιζ. µεσυν του 



ΚΑΤΑ ΜΛΟΘΔΙΟΝ 19, ὁ0. τὸ 

Ω( 6ϐ Ντ ση , ς / Δ Ν 3 ’ ’ . ͵ 

20 ὅτε δὲ ἑβλάστησεν ὁ χορτοσ και καρπὺν ἐποίησεν, τοτὲ έφαν 
-. /΄ Ν ” .. / 

καὶ τὰ ζιζάνια. 2{ προσελθόντεσ δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπύτου 
σπ -. λ Δ ” - - - εἶπον αὐτῷ κύριε, οὐχί καλὸὺν σπέοµα ἔσπειρασ ἐν τῷ σῳ ἄγρῳ: 

’ Μο) ς οἱ ο. 
πὀῦεν οὖν ἔχει ζιζάνια; 25 ὁ δὲ ἔφι αὐτοῖσ' ἐχθρὸσ ἄνθρωποσ 

- .λ - -. 

τοῦτο ἐποίμσεν. οἱ δὲ δουλοι λέγουσιν αὐτῷ ' Όελεισ οὖν ἀπελθόντεσ 
οκ; ς Δ ος ορ 

συλλέξωµμεν αὐτά; 29) ὁ δὲ φησί οὔ, µήποτε συλλέγοντεσ τὰ 
.. /’ 3 ΄ [κά 2 - Δ -- 9 ” ς έ 

ζιζάνια ἐκριζώσητε ἅμα αὐτοῖσ τὸν σῖτον. 90 ἄφετε συναυξάνεσθαι 
-- - .] - - - - 

αμφότερα µέχρι τοῦ Φερισμοῦ, και ἐν παιρῷ του Θερισμοῦ ἐρῶ 
-- ε μα ΄α. α Ν σρ Δ / : 2 Γ 

τοῖσ Βερισταῖσ' συλλέξατε πρῶτον τὰ ζιζάνια καὶ δήσατε αὐτὰ 

σιτου) 1ἴεπι σιρεγδεπιὐιανίέ 189Ρ19ἵ (οὐ. ἆ ὃ) να ΠΕ Ιπί381 (96ᾷ Ε οκ εαἰομῖς 
εσπειρε) Απιῦ αἱ ... ς εσπειρε ο. ΟΡΕΓΕΕΑΚΙΜΒΌΥΣΓΑΠ αἱ Ρ]εν ο 4 

(τει ν]άο απίε) Οἡτ (εί.ξ18: 5ο ΟΠ τοτε επισπειρεν ουτοσ) 

26. χαιτα: Ὁ 19. 194. 948. 946. ΟΗτ1ηο 3 18Ρ]6Υ (πο {Η1:) ΑΥτοὰ ΟΠ καν 

9τ. προσελθ. δε: Ὦ και προσελθ. | Ὁ του οικοδεσπ. εκεινου | εσπειρασ 
ο. ΣΕΚΙΙΘΌΓΔΠ αἱ ΡΙ Οµ (ει. 5196): Ν-ραμεν... Τί εσπειρεσο. ΟΡΕΕαΥΝ 
α115 | σω: κ αἱ] ο {ετε Κ” οπι (ΟΗ9 ε.τ.α. σου) | ζιζαν. ο. ΝὈΒορΕεά 
ΚΜΡΒΏΥΓΔΠ αἱ ΡΙ1850 ΑΥΥΡ ατπιΖζοἩ Αγτρ ἰχί Ον (ος.δά6).... ς τα ζιζ. 
ο, ν”Ἱικ αἱ αέ νά!γ τη 60Ρ ΒΥΣΥΡ Της αγπισάᾶ 

98. οι δε δουλον ο. ΝΟΕΕΑΚΙΜΒΌΥΧΓΔΗ αἱ οπιηΤεΙὸ ΓΗ ᾳ νο »υτ) (δντέα 
ΔΙΠΙ αοἴἩ); Ρα Ὁ ο ο 5: 1 Ἱς ΒΥΥ5ΟΝ οι δουλ. Ρο5δί λεγ. αυτ. ... Β 151. 

6ορ οπη ὅουλοι (ΤΙ): Ίἴεπι ϱ”. Ἡ | λεγουσιν αυτω (Ἠ0 αυτ. Λεγ.: Ἱξιι Τμ 

Τ1) «. Νορ 15Τ. 56 α (άἰσιπέ εί ρτο ἄ, εἰξ) Ὁ ο ο Η”' 6ἵ Ἱςδγτει 
δἱδος.... ς ειπον αυτω ο. ΒΡΑΚΙΜΒΌΥΧΓΔΠ αἱ ρ]ετ { Η1: ᾳ νς εορ ΒΥΤΡ 

ΑΥΤ φεί ΟἨΥ (εἰ. 616) ουν: Ὁ 9693 Ἱερ]ες (ποπ {α) νς ΒΥΙ ΣΕΝ (ποπ 

ΑΥΥΡ) αγπι αἱ οπι | συλλεξωμεν (9 συνλ.) ο. ΔΒΟΡ ποτ παῖπ ΡΙ ΟΥ 

(οι.ε16)... εκτ 1. 29. 962. αἱ 50 (χο Ομγπιο»  ἕομεν 

99. 0 δε φησιν ο. ΝΒΟ 4 (αξ ἴῑῖε αἴθ) Αγ Ρ της εοᾶ, Ιέαπι εἰ αἲξ ο 81:35. ο.” 
νο... Ὁ Ὁ ἔο δε λεγει αυτοισ (αἱ ἴῑ[ε [Ῥ οτι] αἲξ ἐ1ίφ), Ἰέεπα Ἡ Ἱς αἲἲ 

(αἰστ) εῑζίε, α αἶωιί εἴ ... 6 0 δε εφηή (4ἱ ραπο ειπεν) «. Ἐξακιλβῦνχ 

ΓΔΠ εἰς | ο συνλεγ. | τ' εκριζωσετε | ϱ αἱ Κ Βγτσα Αγπιὶ αμα και (και 
αάά εἰ. 18ΡΙ [βεᾷ οπι αυτοισ] «ορ 5Υ1Ρ ο. 3 α]) τον σιτον (0 σειτ.) συν 

αυτοισ, τ 11. ϱ”' νο ΑΥΤΣΕΗ αμα συν αυτοισ και (5 οπι) τον συτ. 

90, συναυξαν. (0 15 νς Ροβὲ αμφοτ.): 1 1. 941. 969. αἱ ρια5ῦ ουν αυξαν. 

(ρτοῦ Ῥεμα), Ὁ 8119 {ετε ΟἩχ ουν συναυξ. | µεχρι ο. ΑΌΟΕΕΑΚΜΒΌΥΝΓΔΗ 

αἱ Ρ]ετ Οµτ 16. 1έθπι κ εί στ, ΟἨΣ (εί. πιο) αχρι (:: αχρι αὈὶ δο]ρέαπα 

οδί ποη Βποίπατο 5ο1εί) ... Ιωπ εωσ {:: ᾳποᾷ Βαθρε Ρτο µεχρου δαΏεί]- 

μαίαπα π{ 28, 16 Μο Ι9, 50 Το 16,16 ΡΜ] 9, 90) ο. ΒΡ ΟἨγπιοΙ Ἠπ]ος | 

εν χαιρω 6. ΝΌΕΡΕΘΕΜΒΌΥΣΓΔΑΠ αἱ 10 {εχο ΟµσΡ16.... ς (5 αυ ὁ) 
ε. τω καιρ. ο. Ἀ” {9 ΟΕΙ, αἱ εετίθ Ῥπα 8Υτ5ὰ οορ | ϱ συγλεξ. | αυτα εισ 
(6Ρροο) δεσμασ (ωπ 1. δεσµαάσ, ΚΜ δεσμᾶσ, ς Ἱιπ δέσµασ, αἱ ραις 

δεσμᾶ εἰ δεσμούσ) ο. ΑΒΟΡΕΑΚΜΡΒΌΥΓΠ αἱ ρ]εν ΕΙ: νρεἆ «ορ ατπη «44 
ΒΥΤΡ αεί ΟἨχδάθ.... Τί αυτα δεσμασ ο. ΙΧΔ 1. α15 Ον (ας. πιο), 
Ιίθιι ααἰφαίε εα Γαξοϊσιζον (δαἩ παπα -ᾖἶφ) α Ὁ ο ϱ1:3: Π3: ᾳ απι {01 οι 

ραΐ βαἩ ΠΙΠ 5ΥΥ 6 ϱ{56Ἠ αγ ΖΟΠ: Π{οπη δεσμασ ΟΙΠίβ50Ο αυτα Ὦ ο Ε]ι Ἱς 



815 
Μο 4, δἱ 59 
1ο 15, 19 

Ίμο 18, 9 

4 5 

Χίο 4, 50 5 

Ῥε 8, 2 

τα 19,9]. ΚΑΤΑ ΜΑΟΘΘΛΙΟΝ 

. Π Ν - , .. δν 
εισ δεσµάσ πρὸσ τὺ κατακαῦσαι αὐτά, τὸν δὲ αἴτον συναγάγετε 

. Δ 7 ” . οἹ ο ϱ) 

ἐισ την ἀποθηκην µου. οἱ "πι 4λλῃν παραβολὴν παρέθηκεν 
᾿ -ᾱ , λος , 9 ε , - 3 . 

αυτοῖσ λέγων ὁµοία ἐστιν ᾗ βασιλεία τῶν οὐρανῶν κόκκῳ σινά- 
: κ. Ἡ ” ” ο ο. ς - η] --. Ὦς) πι 

πέωσ, ΟΥ λαβῶν ἀνῦρωποσ έσπειρεν ἐν τῷ ἄγρῳῷ αὐτου' 93 ὃ µι- 
’ ’ 3 ’ - [ν Γ Σε - 

προτέρον μέν εστιν πώντων τῶν σπερµάτων, ὅταν δὲ αὐξηθῃ, 
α.. - / » Δ Ν ΄ αν / [ο - Ν 

µεῖικον τῶν λαχάνων ἐστιν καὶ γίνεται δένδρον, ὥστε ἐλθεῖν τὰ 
Δ ” 2 - Ν Μο - ’ - 

πετεμνα του οὐρανου και κατασµημοῖν ἐν τοῖσ λάδοισ αὐτου. 
ϱ)Ὁ 198.56 Γ λ αν ῃ κλΝ 9) λλην παραβολὴν ἐλάλῃσεν αὐτοῖσ᾽ ὁμοία ἐστὶν ᾗ βασι- 

’ » 2 ” ..1 α κ ολ . ν ο χ ) .) ’ ' 

λεία τῶν ποσο λαβοῦσα γυνὴ; ενέκρυεΝ εισ αλεύρου 

σάτα τρία, ἕωσ οὗ ἐυμώύη ὔλον. 
159. 6 54 Ίαυτα πόντα ἑελάλησεν ὁ Ἰησοῦσ ἓν παραῤυλαῖο τοῖσ 

ὀχλοισ, καὶ χωρὶσ παραβολῃσ οὐδὲν ἑλάλει αὐτοῖσ, 90 ὅπωσ πλι- 

(05 5,15 Φήησατε δεσμασ τα ἵιζ. και παραδοτε αυτα πυρι. Πτα στο 

-- οο[ίφενε ῥγύπιιπι πἰκαπία εἰ /αβοίσιίος αἰίφαγα). Υἱάο Ἱπίτα Ερϊρὴ | 

χατακ. αυτα: Ὦ αἱ Π9ΡΙΕΥ (πο Ε1 να Ας οπι αυτ. | συ/αγαγετ. ς. 
ΝΟΒΕΑΚΙΙΜΒΌΥΧΔΠ αἱ οπι Τε)ε ΟΗΥ (εί 516)... ἴνπ συ’αγετες, Ἡτ 1. 

Ρ συγλεγεται. ΜαπΙομ. αρ ἨἙρίρ] ο0, 05 (οκ εν. ἨΠεῦτ») οµοια εστω η 

ὃ. τ. ουρ. αγ Όρ. οικοδεσποτη οσ εσπειρε τον αγρ. αυτ. καλ. σπεοµα. 

και καθευδοντων των ανθῳο. εχθρ. αγθρωπ. η)0ε και εσπ. ζ. ειτα 

λεγουσιν αὐτω οι δουλ. αυτου” οὐχι χαλ. σπ. εσὄπειρασ εν τω αγρω;: 

ο δε εφη” ναι. ποθεν ουν τα ἕιζ.ς ο δε αποκρι΄αµενοσ ειπεν’ εχθρ. α. 

τ επ. οι δε ὁ, πο. αὖτ. ειπον" δελ. ουν απελ. εκριζώσωμµεν τα ζιζ.: 

ο δε πρ. αὖτ. εφ” οὐ, µήπωσ εκριζουντεσ τα ζιζ. εκοιζ. και τ. σιτ. αλλ 

αφετε εωσ καιρου του Φερ. και ερω τοισ 8ερ. συλλεξατετ. ἵιζ. κ. δησ. 

Φεσιασ δεσμασ (απ Ὠϊπά,), τον δε σιτ. αποθεσθε εν τη αποθ.. και 

ετοιµασατε τα ζιζ. εισ το κατακαηναι πυρι ασβεστω. 

5ἱ. παρεθηκεν 6. ΒΒΟΕΕΑΚΙ," ΞΟΙΓΜΡΌΥΣΓΑΠ αἱ ρ]εν 1 ο: ᾳ "ε 5οΡ 

Αγγ αίγ ο]... ΡΕ” 1. 19. 124. 946. ΠΕΡ] 6γτοὰ ελαλησεν | αυτοισ: Ἡ’ αά 

ο τς | οµ. εστι: 1, 61. 349. αππι ζ4ἆ ᾧμοιωθη (949. οµον.) | ΤΑΔ αἱ κοχω 

95, παντων των: ϱἨ 194. οἱ των | αυὐξηθη: ΝὈ(βεᾷ που πεςς)Ώ 18. 194. 

946. αυξηση | µειζον: ϱ 83 α” Ομτεο ζων των: κῃ αἱ Ρ]ιβδὸ ένο »γνοι 

οἑπίς αθίἩ αἱ Επί ΠΠ αἱ παντων των :: πῖ Με] 299. ο 01 ελ ειν οἱ 

χαι δᾳ | πατασκηνοιν ο. ΒΡ.... ς -νουν ο. ΝΕ” ΟΕΕΑΚΙΜΒΌΥΧΓΔΠ οίο 

9ῦ, ελαλησεν: 6 245. παρεθηκεν | αυτοισ ο. ΒΕΕΟΚΒΥΓΔΗΠ αἱ Ρίεν Περὶ να 
(εχό αΠΙ) «ορ βγταΐς,,, κοιμος 19. 124. 126. 245. αἱ] 10 ίογαο σ”. Ἡ 1 απι 

Άχιι αἀά λεγων (αἱ Ῥαπο λεγ. ο τς νε] ο ἵς λεγ., 5Υ12Ρ ο." ο 16)... 
Ὦ (αλλην παραβολην π απιρ]ας) Τθ. Ἱς (αἴζα εἰπιτζέπζο) 8Υτ θα οἨι 

ελαλ. αυτ. | γυνή: 5ΥΥ ΑΝ Γεπιίπα δαρίεπς | ενεκρυψ. ο. ΝΒΟΡ 1ΠΟ11 οἱ παῖη 

εετίο Ῥπι (Να]επίί αρ ἴγδὸ την τησ ζυμησ παραβολην, ην η γυνή 

εγκεκρυφεναι λεγεται εισ αλευρου σατα τρια) Ο]επιδδί ΟΗΥΡ19.... αἱ 

αἱ ρ]9 110 ΟΥ 3366 Ογπποηίξ αἱ εκρυψεν (8/) ε: οἱ Τιο 

94, ουδεν ο. ΑΓΗΟΜΑ αἲ15 {οτο { ΥΥΡ αππι ΟΙοπη 50 05,5 Ομ 018 (οἱ. Εις 



ΚΑΤΑ ΜΑΟΘΑΙΟΝ 19, 95. το 

- « - , ε ο ο / ᾽ 
ρωῦῇ τὸ ῥιθὲν διὰ τοῦ προφήτου ᾿Ησαίου λέγοντοσ᾽ ἀνοίξω ἓν 

.. 3 Δ 

παραβολαϊσ τὸ στόμα µου, ἐρεύξομαι κεκρυµμένα ἀπὸ χατα- 

βολῃσ. 

οἱ1ποθ).., ς ουχ ο. ΔΟΡΕΕΑΚΙΘΌΥΧΓΠ αἱ ΡΙεγ Ι{ΡΙὲΙΓ νο Αγγ όὰ ϱ{5εἩ αἱ 

0: 39,436 Ες ρ5 4ὔἼδα Οσ1πί 3,303 α] :: τί Μο | ελαλει (ΕΝΓ αἱ ελαλ/): 
ο. ΝΥΒΟΡ απο ΤΙ] εί πιῖη Ρ]εν 1 νε είς... Νἴά αἱ Ρας ελαλησεν 

96. ἠσαιου ο. νἲ 1.19. 95. 194. 905. αεί]εοᾶ πα οᾷ ἆ αρ ΕΙΒΥΣ 403 (διὰ ποίου 
δὲ προφήτου ταῦτα εἴρηται ᾗ διὰ τοῦ προκειµένου ἀσάφ; ὃ μὴ συνι- 

έντεσ τινὲσ προσέθηκαν ἐν τῷ εὔαγγ. τὸ διὰ ἡσαΐου τοῦ προφήτου. 

ἐν δέ γε τοῖσ ἀκριῤέσιν ἀντιγράφοισ ἄνγευ τῇσ προσθήκησ τῆς διὰ 
ἡσαΐου ἁπλῶσ οὕτωσ εἴρηται. Βἰπαϊίαν οπέ 103), Ίδια ο ἆ Ροτρ]ιγτῖῖ 

εἰ οὰἆ ποπππ]] αρ Ἠϊετ (αἆ Π. 1.): εφ πι πιοππιζἱ οὐ. εί ὐπαίοδιδ 

{εσίοι. Γογίε γερενίεί ἰά ἵρδιωπι, ἴι εο οσο πιθὲ πιο Ῥοδτιὔπιις εί υιζφαία ]ια- 

δεί οαΦίο ----ρει Ρρτορμείαπι ἀἰσεηίεπι, τί 5ογερέμπι Ῥεν Ι1βδαῖαπι Ῥγο- 

Ῥ]δίαπη ἀἰσθηίθιη. ιοί «ία πιὐπίπιε ἴπυεπίεθαίι ὧι [δαία, ατθίίγοι 

Ῥοξέεα α Ῥγιιζεπέίδιι υγ εὔδε δαθίαίωπι. δε πι]ὲ οἰαείιγ ἵπ ῥγύπειρίο 

ἴα εαίέωα: ααοά 5οτ]ρίαπι οδί ρε; ΑδαρΙμ ρτοριθίατη ἀἰσαηίστη ---- έέ 

Ῥηύπιίπι δογζμρέογεπι Ίο Ὀπιεί[εωίδδε Αδαρ]ι εί Ῥιέαξξε δογζμίογίς υζέζπι 

αέφιιε επιεπάαδδε ποπιέι Ιβαῖας, σμζιςδ υοζαδιιζιηι πιαπ{]εδέζις εγαί. [ἀθπι 

ταγδ8 ἵπ Ὀτοενίαν. ἵη ῤ5. τΤ 51ο: Ιἰοδ εΊφο ἵπ Μί: Ηαας, ἱπφιαέ, [αοῖα 

διπί αἱ Ἱπρ]ετοίαγ ᾳποᾶ βοχίρέαπη οβδὲ ἵπ ΑβδαβΙ Ρτορ]εία. Αἱο ι- 

οεπζέων. νι οπωιύις υείεγίθιι ος. (9 Αἲ πΙμῖ] αἴαδπιοςϊ ἱεβίαίας αδί αἆ 

ἱρδαπῃ Ἰοεππῃ πθο πηαδί5 Ίρ5ο οά]άΙδ. Απ ο σά. ῥβα]πιογαπα αοθ1ρί 

να]τ ϱ) εεᾷ Ποπιύιες ἴφπιογαπίεν ἔιζεγιπέ Μία. Ιδεπίφµε πια ευαπφε[ία 

πδᾳε Ιιοᾶἱε τα Παθεπέ: ιτ Ιππρ]εγείαχ - - Ιδαΐαπι ΡγορΠείαπι: Αροτίαπῃ - - 

Ποσο [δαίας ποπ ζοψιιη" δε {δαρμ. Ιεπίφιε εί ἱπιρίις Πίε ΠΟΥ ΡΙΗΥζς 

μγοροπίέ αζπεγδιιπι Ίι05 Ίου ἆμδιιπι εἰ ἀῑσα: [ηθἰδία εεδίε) Ἠέ ίαπι ἵπιμε- 

ές Γιῦέ μέ ἀἰσεγεί: αιοά 5οτ]ρίαπι οδί ρεν Ιδαῖαπι Ργορ]οδίαπη: Αρο- 

τίατη --- 6ΓΥΟΥ μέ θογρέογπα, τέ νο 4δαρῆι Ιδαίαπι δογθεγειέ. Φδαεπιιιδ 

επιύπι φμία η ὗπια εοσίεδία ο ἱπιρειιεί σοπεφαία Γι φεπέέδιις. ηο σιπι 

ζεφετεπέ ἵπ ευφζῖο ----ἵπ Αδαρὶ ρτορῃεία, είε αι ργώπιις δογίδεδαί ευ- 

ούήπι οοερῖέ ἀἰσεγε: (Φις εδέ ἐρίε αδαγ] μγορμείαξ Λο εγαέ πιοξις ὧν Ρο- 

Ῥι[ο, εἰ Ίιου }εοῦ μέ, πι εΤγΟΥΕΠι επιεπάαγεί, Γαοέγεέ εΓΥΟΥΕΠΙ. Βοᾶ επι 

οσο εππά σπα Ἱπ πιοάππα Μί 21, 9 νερεµιου (ο Ζαεματία) εἰ Μο 15, 25 

ωρα τριτη (220 Βοεχία) ,,ογτογὶ 5οτρίοταπα ) Λας, Οείεταπα εξ Ό]επη 

Άοιη 18, 12 γοιογγίππαπα δοτ]ρίαταπι ἠσαῖου εοπβγπιαέ: τω και τον ησαΐαν 

ευπειν᾿ ανοιξω το στοµ. µ. εν παραβ. και ερευξ. κεκρυμμ. ἀἄπο χαταρ. 

ποσµ.... 5 Τι Τϊ οἱη ο. ΝΡΒΟΡ απς 15 οἱ πηῖπ Ρ]ετ 1έ νρ Ἀγτεα ο πίΓ «ορ 

ΑΥΤ Τ6]1 Έρις 5 ασ σα (ν]ᾷ ο απίε) ΟΗΥ (π οοπΊπῃ πον αἲρίϱ) ΗΙεν (ν]άς 

απίς) | καταβολησ ο. ΡΕ 1. 99. ο κ Σγτοι 013,65 (απο. επίπι πιο 

Ροπ]{ καταβολησ, τὰ οπιΠῖπο αἩ ενρ]1ο ΠΟΠ ἃ ΡΒΒΙΙΠΟ Ρεπά στα Βἰαίπει- 

ἁ στη οδί, Παπ Ο]οπι 6584 Ες)... ς αᾶθά κοσµου ο. Ἡ εἴίοοΡΕΚΑΚΙΜΒ 

ΌΥΧΓΑΠ αἱ ρ]εν Ι8Ρίοἳ να Αγταί «ορ αἱ Ο]επιλοπι (ν]ά6 απ{θ) ΟΗν (ος Όχχ 
απ αρχησ Ἰαβρεί. Βεὰ απ. καταβῤ. κοσµ. ἱεριιν Μί 250, 94 Το 11. 50 

1ο 1Τ, 24 οἱό πες Πιιοίιαγα 5ο| οί) 



τ0 19, 96. ΚΑΤΑ ΜΛΘΘΔΙΟΝ 

96 "31 Τότε ἀφεὶσ' τοὺσ ὄχλουσ ἦλθεν εἰσ τὴν οἰκίαν. καὶ 

προσηλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντεσ᾽ φράσον ἡμῖν τὴν 
λ - κ. , ΕΝ. ] -. Πε ο. 9 π « 

παραβολην τῶν ζιζανίων του ἄγρου. Ὁτ ὁ δὲ ἀποκριθεὶσ εἶπεν ὁ 

σπείρω» τὸ καλὸν σπέρµα ἐστὶν ὁ υἱὸσ τοῦ ἀνθρώπου, ὂδ ὁ δὲ 
αἀγρύσ ἐστιν ὁ κόσμοσ᾽ τὺ δὲ καλὺν σπέρµα, οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ της 
. .. . Δ ν κ ../  «ὼ ον ον ” ΄ Ελλ 9 Ν 
βασιλείασ᾽ τὰ δὲ ζιζάνιά εἰσιν οἱ υἱοι τοῦ πονγροῦ, 9) ὁ δὲ ἐχθρὺὸσ 

ς , αμ. « ,ρ ..ς Λ η δα ρ 

ο σπείρασ αυτά εστιν ὁ διάβολοσ᾽ ὁ δὲ Θερισμὺσ συντέλεια αἰῶνόσ 

ἔστι, οἱ δὲ δερισταὶ ἄγγελοί εἰσιν. 40 ὥσπερ οὖν συλλέγεται τὰ 

ζιζάνια καὶ πυρὶ κατακαίεται, οὕτωσ ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶ- 
νοσ. 41 ἀποστελεῖ ὁ υἱὸσ του ἀνθρώπου τοὺσ ἀγγέλουσ αὐτοῦ, καὶ 
συλλέξουσιν ἐκ τῇσ βασιλείασ αὐτοῦ πάντα τὰ σκάνδαλα καὶ τοὺσ 
ποιοῦντασ τὴν ἀνομίαν, 39 καὶ βαλουσιν αὐτοὺσ εἰσ τὴν κάµινον 

τοῦ πυρόσ᾽ ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὺσ τῶν ὀδόντων. 

9θ. ἡλθεν: κ ΟΣ5 5 νἱ5 εισηλθ. (α Ὁ Ἡ ᾳ ΟΝς απηλθεν) | οικιαν (Ν”) ο. 
ΝΗΡ Π8Ρίὲὶ να Αγτόα ϱ0ρ πεῖἩ αἲ1, 1ἴ6πι αάάΙίο αυτου 1. αἰ5 ΒΙ 5. οἱ ὃ- 
Οἱ 5) ὃ. 1. 143.451 0Ἠσ (οί1οδ)...ς αάά ο 39 ο. ΟΒΕΑΚΙΜΡΒΌΥΣΑΠ αἱ ρ]ον Ε 

Ἀ ᾳ Αγγ αἲς Ὁ στη Ροδί ἠλῦ. | προσηλθον ο. ΝΟΡΕΕΑΚΗΜΒΡΟΥΧΓΔΙΙ 

είς... μπα Τϊ -λθαν ο. Ἡ ὃδ. | φρασον ο. ΝΕΟΡ ππο τθ]] εί πα οπιπΥΤά 
Ον αααίος δές... νἳἩ ΟΥ δε (α ὓ σῇ- Ἡ α επαγγα, 15: Κ παρα ; οοπίντα 6 

ΓΗ1. ρ”.νς εὔίββεγε νε] ἀἄἰδεεγε) διασαφησον (1μπ):: απο 15, 15 φορα- 

σον πο Βιοῖ, 1 ποπ Βα{518 οδί κά ῥρτοραπάαπα Ἡ. ]. διασ. 

ὃτ. ειπεν ο. ΝΒΡ α Ὁ 1.3. 51. ]ς 1 (ο φιῖθις αἲξ οιαΙβ8ίς τα]]) απι Για {ος οι 
«ορ αοἰ]ι αὖγ αἱ ΟΥ 3 1δ, ες αάά αυτοισ ο. ΟΒΕΑΚΙΗΜΒΌΥΧΓΔΗ αἱ οιημΥΊά 
βγτοι οεπίγ αγπι ο {ο  νοεᾶ σαϊ Ον 

9δ. εισιν οι (Ν αἱ οπη, ἴέοπι α] οπη ο ῥὲ 1ος) υιοι 56ο Ίου: Δ Ι9ΡΙ Αγτόὰ ον 

υι. εισ. | του (4 οια, Ἰἴοπι οπι απίθα ὁ) πονηρου: α” ΕΙ 1 νς πεγµαπε, 

α ο 3 σἳ- πει έίαε; 5αοᾶ Ὦ πι πι, Ἱς πιαδὲ, ἆ ο Ε Ἡ α πια[φιῖ 

99, 1, 3] Ραπς ο σπειφων αυτα: Ὁ αἱ Ραϊιο Π 1: οσα | εστιν (ία εἰ. Περί να): 
5 ρο8ί εχύροσ (ία ἴωπ)ς α Ὁ Ἡ Ἰ (ο ὑπὐπιίο. απίεπι ἀίαῦ. εδί «ιζ δεηιίπα- 

υ εα) Ῥοβί διαῤ. (σ3- παδζις, Ἱς νίαδοἴης) | συντελεια: αἱ ρ]α81ὸ Ου 

(εἴ.πιο ῦ) ἡ συντ. | αιωνοσ ο. ΝΗΒΡ 19. 58. 194. 946. ΟΥ 9151... σ του 

αιωνοσ ο. ΝΕΟΕΕΑΚΙΜΒΌΥΧΓΔΑΠ (α αἱ Ράις αάά τουτου) αἱ ρ]οτ (Ον 5, 15 

ραα]]ο Προτῖα8) ΟµΣ, Οείετια κ” οπι ϱ δε Θερισμ. πδα εστιν, 5αρΡΙ κἩ 

40, συλλεγεται (1, ροδί τα ἕιζ.): Ὁ συνλεγονται | κατακαιεται (Ἠ -ονται) 

6. ΔΕΗ 1. αἱ οθγΐε ρπι Ογτ]α] 539 (118ΡΙ9Υ νς οοπιθιγαπέ, ο Ἱκ εωγιωιέ)) ... 

αὖ 54 Τί καιεται ο. ΟΡΒΕΑΚΙΜΒὕΥΧΓΑΠ 19. 989. 124. 151. αἱ ρ]αβ8 159 Ον 

(αἰ.1πο 5) α] | εσται: κ” (Κ οπι εν 84) ο ρ”' αἀᾷ και | του αιωνοσ (9’). 
ο. ΝΗΡΕ 1, α] 10 [οτο Πε ΡΙἳ νς Αγτοι Αχπη ααἰ ΟΥτ 11 550 Επίννὔ5τ Ομπίδτο 
ΗΙ] αἰ...ς αἀά τουτου ο. ΟΡ μπε 15 οἱ παῖπ Ρ]εν {Ἡ ᾳ «ορ »γνπίὶ Ον 

41. αποστελεν ο. ΝΗΟΡΡ πΠο 11 αἱ ρ]εν ΟΥ 5,156 ΟΥτ 111 α]: κ -έλει, Ὁ -ελ- 
λεῖ, αἲ Ρραις -έλλει, Ίέεπι ο πιΕέ (ἴαπι οοδέριπῇ) | αυτου Ρὲ: ΝΕ αἱ οπη | 
ϱ συνλεξ. | τουσ ποιουντ.: 8Υτζὰ οπίἩ ρταεπη οπΙΊι8 

45. βαλουσιν: Ν Ωχ αἱ ο νρζοᾶ (αρ Τμ) ῥαλλουσιν | Ε κλαθµοσ 



ΚΑΤΑ ΜΛΟΘΛΙΟΝ 19, 458. ττ 

Π ες ς - - 

45 τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὧσ ὁ ἥλιοσ ἓν τῇ βασιλεία τοῦ "ραπ 15, ο 
Ν 2 ονά ος. στ ) / 4 Αλ 3 Δ ε , 

πατρὺσ αὐτῶν. ὁ ἔχων ὦτα ἀκουέτω. 44 Ὁμοία εστὶν ᾗ βασιλεία 
- .] -- ” / .] ο ” [ο { Ν / ς 

τῶν οὐρανῶν Όησαυρῷ κεκρυμμένῳ ἐν τῷ ἀγοῷ, ὃν εὑρὼν ἄνθρω- 
᾿ Δ μα ” ” ε / Ν - 

ποσ ἔκρυψεν, και απὺ τῇσ χαρᾶσ αὐτοῦ ὑπάγει καὶ πωλεῖ πάντα 
Φφ ” Χ.Α /- λ . Δ οἱ α, / ς / δι ΗΝ ε 
ὅσα ἔχει καὶ ἀγοράζει τὸν ἀγρὸν ἐκεῖνον. 40 Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ 

- ” - .] ΄ β -. - 

βασιλεία τῶν οὐρανῶν» ανθρώπῳ ἐμπύρῳ ζητοῦντι καλοὺσ µαργα- 
, : κι Αα. / / 5 Ν ῃ 

ρίτασ᾽ 46 εὐρὼν δὲ ἕνα πολύτιμου µαργαρίτην ἀπελθὼν πέπρακεν 
΄ ο σ ΔΝ 2 ’ 2 / {ηλ ά ’ 3 Ν [ά 

πάντα ὅσα εἶχεν καὶ Ἰγόρασεν αὐτόν. 4τ ΠΠάλιν ὑμοία εστίν ᾗ 
- . - Ρ] - , ’ 3 Ν ’ Δ 

βασιλεία τῶ» οὐρανῶν σαγ ῥλι/θεισῃ εισ τν ὃάλασσαν και 

ὦ τὸσ Ίένουσ συναγαγούσῃ᾽ 45 ἣν ὅτε ἐπλιρώθη ἀναβιβά- ἐκ παντὸσ ναγαγούσῃ ἢν ὅτε ἐπλιρώῦθη ἀναβιρά 
”ω Δ 5 Ν Δ Ωω.” /. Χ Ν .) 

σάντεσ ἐπι τὺν αιγιαλὸν και κπαθίσαντεσ συνέλέξαν τὰ καλὰ εισ 

45. εκλαμψουσιν ο. ΝΒΟΡ πο 1” πηῖπ ρ]ετ: Ὁ 124. 998. Ον ὃν εν ΟΥν τα] 555 

(Ππβ{8Ρ 016 ποτε κλαυθµ. εσται κ. βρυγµ. τ. οδοντ. οταν οι µεν δικ. 
λαμψωσιν ωσ ο Πλ. οι δε αδικοι πεμπωνται εισ το αιωνιον πυρ) | ὠτα 

ο. Ν”Ἠ α Ὁ ε Ἱς ΑΙ {0Υ 88η Η]]εάά,,, ς αἀᾶ ακουειν, Τμη [αχ.] ο. ΝΕΟΡΕΕ 
αΚΙΜΡΒΌΥΣΓΑΠ αἱ οπηΥΊά 119! νσεᾶ βγγει οἰπίτ 6ορ αἱ Ο55 44, ΟΓαἆ 11, 
15. Εκρ]σα[ϊο ραταβο]αθ αρ Ερῖρῃ βΙππϊΠίεν ἀῑβετί αἱ Ίρεα ραταδο]α. 

44. οµοια ο. ΑΣ (ΝΟ οµιον. δε) ΒΡ α ο ο 1:53: σ1:5 κ 1 νρ βγτοι ϱ0Ρ ααί]ι 
(60Η1) ... ς ρίαεπι παλιν, Ώπ [πα.] ο. ΟΕΕΑΚΙΜΡΒΌΥΧΓΑΠ αἱ οπηπνΙά 1 

α (0 Ῥτασπη αἴίαπι αὐπιιζειάύπεπι αατεσίέ ἀἴσεπφ) βΥγταίἳ ατπι Οτ 5335 Ἠ]] 
(ανν. 40 οἱ 47 πον πεί) | ο Θηνσαυρω, Ἰἴεπι {λεπεαιο απ Ὦα Γη κα] 

εν τω (0 αἱ ρ]α5Ὀὸ 0Η οπη) αγρω: κ” οπι (5αΡρ]α) | πολ. παντ. (Ώ 28. 

61. 455. α1 5 αγπιεάα ΟΥ 5 436 οπι) οσα εχ. ο. ΝΗΕΡ 1. 61. 108. 118. 191. 
16Ρ]οΥ νν ΑΥτ6ὰ είδΕΒ ϱορ (Οτ5 316 -- καν πωλει οσα εχει) Οµν Ον πε δν σν,ς 

ς παντ. οσ. εχ. πωλ. ο. ΟΕΕΘΚΙΜΡ ππςῖ πιῖη ῥρ]εν { ᾳ ΒΥΓΡ αγτη αθέ]ι 
01, 196 

40. ανθρωπω (αι. Ον Σ 145 ΟΥ ΕΙΡ 11 ο,ποςί5ὲ ΟΥΡ αἲ)... νἩ (πα) τ 
50. 59. Απ” 536 Ογγαᾶον 103 ΟΗγ Απο οπη 

46. ευρων δε (60, Ίεπι Θᾳ οοπ{αβῖς Ιοοβίοπ1ῦτιβ) 6, ΝΒΡΙ, {. 98. αἱ. Τε νου 

να 8γτσα ϱ{δέλ ΥΠ αθί] Ογνηεςίὅ οἱ α4ογ 103 (ο Ἱς ΟΥΡ αιδὲ αιέεπι ὑποε- 
πζ)...ς οσ ευρώων 6. ΟΕΕΑΚΜΡΒΌΥΣΓΑΠ αἱ Ρρ]εγ Γᾳ «ορ 5υτ ) ΟΥν ΕΙΡ 11 

Ον ενα: ϱ 194.α Ὁ 6 σ]- Ἡ ]ς Αγτέὰ ΟΥΡ οἱιη | πεπρακεν (ΕἨ αἱ --χεν): 

Ὦ επωλησεν | παντα οσα: ϱ 3. α (πας): ἃ ο Ἡ φιαεσπφιο (οοπίτα 
155! οπυπία φπιαεσιφιιε νε] οπιπία φας) 

ΑΤ. συναγαγουση (4 συναπαγουση): ΕΕ αἱ ΟτΡΙ5 εοᾷ συναγουση, 1, συνα- 
«γουσιν 

48. ήν οτε: Ὦ ΠΡΙ (ποπ ο ΗΙ πθο νβ) (5ΥΥ ια) Απιῦ Αιις οτε δε | 

αναβιβασαντεσ (0 15Ρ]ΕΙ ϱορ πείἩ ανεβιβασαν) 8ἱΠθ αυτην ο. ΝΒΟΕΕΑ 

ΚΙΜΌΥΣΓΗΠ αἱ Ρρ]εχ ο 1’ ᾳ νρΡ ασπι ααίὮ ΟΥ, 538 οἱ 65531 (ΟἨγ [οί απο ὔ] 
ην ανενεγκαντεσ εισ τ. αιγ. καὔθισαντεσ και συλλεξαντεσ τα καλα εισ 
αγγειον εβαλον, τα ὃ. σ. εξ. εβ.) ... ἴωω Τί αᾶᾶ αυτην ο. Ρ54 αἱ, 
Ἱέοπα Ὦ 16ΡΙ6Γ (βγτοὮ ϱ{5οΒ) ΑΠΡ Απσ | επι τ. αιγ. (Ε -ᾱλον) και ος. 

Ν  ΘίΟΒΡΡ πΠΟΙ” ΠΙΠ Ρίεν ϱο ΓΗ”. σΙ κ αβγτεα οἑ αἰ ϱ0Ρ ΑΣΙη αθί]: 



1-58 

Μο 6. 1--6 

τ8 19. 49. ΚΑΤΑ ΜΛΟΘΛΙΟΝ 

5 υπ Δ " ” Ὀ ” - 

ἄγγῃ, τὰ δὲ σαπρὰ ἔξω ἔβαλον. 49) οὕτωσ ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ 
- Στ- . / ” ] 2 -” Ν 

του αἰώνοσ᾽ ἐξελεύσονται οἱ ἄγγελοι καὶ ἀφοριοῦσιν τοὺσ πονιροὺσ 
3 ’ α- ὙΝ ’ κ λ ϱ - 2 Ν 3 Ν ’ 

ἓκ µέσου τῶν δικαίων, 90 καὶ βαλοῦσιν αυτοὺσ εἰσ τὴ κάμινον 
- μέ ε] ο { 8 {4 Ν ” νι / 

τοῦ πυροσ᾽ ἐκεῖ έσται ο κλαυῦμῦσ και ο βρυγμοσ τῶν ὀδόντων. 
, - /  πνς « νο 3 

ϱ]. συνγ/κατὲ ταῦτα πάντα; λέγουσι αὐτῷ ναί 2 ὁ δὲ εἶπεν 
2 ο ου κ Ν τα ως Δ ἃ - | ’ ον 

αυτοῖσ᾽ διὰ τουτο πᾶσ γθαμματευσ µαῦητευθεισ τῃ βασιλεία τῶν 
3 » ο / 5 ος ’ 3 μμ Π] » η) η 

οὐρανῶ» ὁμοιὸσ ἐστιν αγθρωπῳ οἰκοδεσπύτῃ, οστισ ἐκβάλλει ἐκ 
- .. 2 - Ν ΔΝ 

τοῦ Θησαυροῦ αυτοῦ καινὰ καὶ παλαιά. 
- ων ω] ε .. ” ῃ λ Π 

95 Ναὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ιησοῦσ τὰσ παραβολὰσ ταύτα, 
- 3 “π. Ν λ , 2 -. σα 

µέτηρεν ἐκεῖθεν. 04 11 καὶ ἐλθὼν εἰσ τὴν πατρίδα αὐτοῦ ἐδί- 
» Ν - - . - ΄ ’ .] Δ 

δασκεν αὐτοὺσ ἓν τῇ συ;αγωγῇ αὐτῶν, ὥστε ἐκπλγσσεσθαι αὐτουσ 
Ν / - ΄ς φ. ε , σα Ἀ « ’ -” 3 

καὶ λέγειν πύθεν τούτῳ ᾗ σοφία αὕτη καὶ αἱ δυνάµεισ; 50 οὐχ 
σσ 3 «ς - ’ «/ 2 « / 2 .- / Δ 

ουτοσ ἐστιν 0 του τέκτονοσ υἱὸσ; οὐχ { µήτιρ αὐτου λέγεται Ἠαριαμ 

Ιέοιη ΤΠ καιεπ.τ.αιγ.«. 300 1.9 1: ϱ”. νο Ογν 555 (ρετρῖί ελκυσαντεσ) 

οἱ 65541 ΟΥ 1πΙ5)208,,, Ν΄ Τϊ επ. τ. αιγ. (οπι1δδο και) ο. 1, 19. 194. 946. 
ἃ {καλα (αἳ. Ον Ογν ΟΥ είς): Ὦ καλλιστα (ἆ πιεζίοτα), Ἰΐαπι οΡίίπιΟ, 

ορέύπα ΙΡ] Αγτέὰ αγπι Απ Απ | αγγή ο. ΑΒΟΝ”Σ 1. 124. 48εν Ον 

8, 454. 4ὅ65ᾳ ΟΥτΏΙ5 Ι6Ι4 123005... ς (111) αγγεια ο. Ῥ(τα αγγ.) ΕΕαΚΙΝ” 
ΡΑΒΏΥΧΓΔΠ (Ρρακ αγγια, 1, αγια) εἰς. (:: 25, 4 αγγειοισ ποῦ Πποίιαί. 

Ποκγε] ἄγγοσ' εἰ ἄγγεα [αἴτανπα τατ]ας] Ρεν ἀγγεῖον εἰ ἀγγεῖα εκ- 
ρ]σαϐ) | εβαλον (εἰ. κὉ;: ϱ -λαν): νὰ αἱ -λλον, Χ εξεᾷαλλον 

49. σιωνοσ (αξ. ΟΥ 5.100) (ραπς αάᾶ τουτου): Ὁ χοσµου 

50. ῥαλουσιν (6. κὈ): νἳ Ό8ἳ"κ αἱ Ραις -Λλλουσιν | Ἡ Σλαῦμοσ 

51. συνηκατε (8) ο. ΝΏΡ Ὁ ο ο 1:35: ϱ1 ΚΙ νς εορ αεί ΟΥ50τ... 
ς ῬΥΒΕΙΙ Λεγει αὐτοισ ο 1ξ ο. ΟΕΕΟΚΙΗΜΒΌΥΧΓΑ αἱ οπιη Υ]ά (αρ) λα 
ΑΥΤ ΟΙΙΠ ΑΥΛ (α εἰ αίπίε, ο”. αἰαῖί αίεπι οἷς; Αγν ο Πεβς αἲξ ῑ[ίς ἀῑβεί- 

Ριζὲς αμΐς οίο) ΟΥΥΙά { παντα ταυτα | ναι (ά0’) ο. ΝΗΏ 1. 18. 124. 

Η1:3. Ίς νρ γτοα ϱγτΏῦ ο0ρ ααίμ)5 ΟΥ 5) 45τ ΑΙΗ 1360 ΠΠ... ς αἀά κυριε 

ς. ΟΕΕΟΚΙΝΜΒΘΌΥΧΓΑΠ αἱ Ρ]6Υ 1{Ρ] Αγγ Ἁἰῦ ϱορ αππι ΟΥ Ον 1π ή, δδή 

59, ο δε (15Ρ] [βεᾷ { αἱ Π1ε] ἨΙΙ εϐ) ο. ΝΒ πης1” πηῖπ ρ]ογ είο (ο αἱ ΑΥΤ) ΤΕ 
αάά 9): ο 5: σἳ. νρ βγτοα οἱ δε οπι | ειπεν ο. ΝΕ" ΟΕΕΟΚΙΜΒΌΥΣΓΔΠ 
οἱα: Π29 (Ίέθιη Ττ νρ αἲθ) λεγει (11) | ο µαθηθευθεισ | τη βασιλεια 

(60) ο, ἅΒοκῃ 1. 19. 88. 194. 946. α16 ο ἷς οοΡ ασπη ααίὮ Ον ὃν ἡδὃ Αν 2) 34 

ΟΥτ 516.150.880 α] .,, ΡΜ 49. ΗΡ]εἳ νρ ΟΙ (αἱ. 1ηο 5) Πν αἱ Η1] αἱ εντ 
βασ. (ά9’ Τμ) «νν 5 εισ την ῥασιλειαν ο. ΏΕΑΙ,(οοτγταρίο µαθητευθη: 

εισ την ῥα.) ΒΟΌΥΧΓΔΘΠΙΗΡ οίο | ΕΙ, οἴς εκβάλει, αἱ εκβαλη 

δ4. ελθων: 1, ἠλΦεν (ποη. αἀάῑίο και ἵπ 844) | πατριδα (88 νο] ο): νἩ, 

αντιπατο. | εκπλησσεσ-). ο. ΝΒΟΡΕΕΑΙΌΥΧΔΠ (ΕΕΣ, εκπλησεσύ.) οἴςο .... 
ς εκπληττ. ο. ΚΜΒΙ οἱο | η σοφια (οί. Ον 5, 193 Έάς ρ9ὔ18): Ὦ ααί Εις 
5{[6ΡΙ 335 ος Ρ5355 Ῥγποπῃ πασα 

50. τεκτονοσ (εί. 053: 395 ο 4) 115:369 Έιβ 5ἱερ535 65 υἱ5): α Ὁ 13: μ1' Ἰ 
σαΐ ππῃ Αγγ ρταείη (Ἡ ραΐ πηπι αά) Ποδορί. ΟΕ Τα8ε δὲ το νομιζο- 



ΚΑΤΑ ΜΛΘΘΛΙΟΝ ο Π9 

Γι ν Ἡ ϱ -ὺ ΄ αν. Δ Δ ΄ 2 ὧν 

καὶ οἱ ἄδελφοι αυτου Ιάκωβοσ και Ιωσῇφ και Σίμων και Ιουδασ; 
[εί κ) [4 3 νν ϱ) -- ΡΕ Ἂν -- Δ { ” πι / 1 

06 και αἱ αδελφαι αυτου οὐχι πᾶσαι πφὸσ ἦμασ εισώ;; ποῦεν οὖν 
ῃ - / [σέ Δ Λο. ο) ος κ 1αοῦ ς ΄ Το. 54 

τούτῳ ταῦτα πάντα; Ὁτ καὶ ἑσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ.) ὁ δὲ τος ο 
-- στ ο 2 ” / ” ας ςθΑ -- 3 

᾿Ιησοῦσ εἶπεν αὐτοῖσ᾽ οὐκ ἔστιν προφήτησ ἄτιμοσ εἰ μὲ; ἐν τῃ εδίᾳ 
2. 4. 8 -- πλ ᾧ ”- ο Ν ) 3 / 3 - ’ 

πατρίδι καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. 98 καὶ οὐκ ἐποίμσεν ἐκεῖ δυνάµεισ 
Δ Δ » ’ 2 -” 

πολλὰσ διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν. 

ΧΙΥ. 
2 ” ταολ ο) ε ; ε / 1--2 1 19 Ἡν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἤκουσεν ᾿Ηρώδῃσ ὁ τετραάρχησ Νεο τς. 

1,ο 9, τ 55 
ἳ γρ Ξ ο Αν ΑΦΟΡΑ ΙΑ - Ν οσο ΕΣ . 

την ἄκοῃν Ἴησου, 3 και είπεν τοῖς παιση’ αυτου ουτὸσ ἐστιν 
3 / ς ος ΑΙ 2 , 3 Ν ” ος Δ  Δ 

Ιωάώννησ ο βαπτιστησ᾽ αυτὸσ ηγερῦη απο τῶν νεκρών, και διὰ 

µενου ιωσηφ του τεπτογοσ υιου υπαρχει}. Τέεπα αεῄ. Απάτ. οἱ ΜαΙΗ. 

Ρ. 145: µη ουχ ουτοσ εστι’ ο υιοσιωσηφ του τεκτο)γοσ και τ ήτο 

αυτου µαριαµ-και ου αδελφοι αυτου τακωβοσ και σιων; | ουχ η 

ο. ΝΒΟΜΔ 89. αἱ ρααο ΟΥ ί6Υ Εις ρς 515 Βαρ”, 351 Ο0ΥΥ3:655,,, ς ΤΙ ουχι η 
ς. ΡΕΡΑΚΗΡΌΥΧΓΠ αἱ Ρ]ον Έα 5ίερμ 555 ΟΥ (:: ουχ ρὶ ποη Βαοῖς Π8Ρ]εν 

να πίτοαιιε Ίο6ο ΠΟΛΠΕ) | µαριαμµ ο. ΝΕΡΕΑΚΙΜΒΌΥΧΓΔΗ αἱ ρ]οχ «ορ ε8435 
είς Ον ὅ, 363 οἱ 4, 115: 305 ας 2,351... 6 αἱ ραπο εορςοά 1 (15 νσ παβᾳπαπῃ 
Μαγίαπι 5οᾷ αὐῖᾳιο αγία) Ον 3333 (οὗ ἡᾗ µήτ. ἐλέγετο µαρία εἴο) 

ΟΥ (αί.Πιοϐ) µαρια | νωσηφ ο. ΝΆΒΟ 1. 98. Υ ΣΕΤ ΑΥτόῖ 60) ΤΠ ΥΥΡ ΠΡ 

1ξ (οχο Κ αἲἲ) να 055465: 4,11 ἘιιςΣιερα”55 Ἠ]εντ ... ς ιωσησ ο. ΚΙΔΙΙ 
αἱ οοτίο ϱΙ Ἱς αἲὶ αγπη7ΖΌμ αθίἩ ΑΥΥδΕΣ ΦΥΥΡ Βας5 551. Ἱίεπι νὠση 
επιρ αἱ ρ]515.., κ” ΡΕΡαΝΣΌΥΣ{ αἱ ρ]1β830 ΟΥ 35 νωαννησ (ραἲ πηπι 

εί Ιο]ιαππες εἰ Ιοδορ; 19. 1τ. 206. οπ1 καν τω.) 

56, προσ ηµασ: Δ αἱ ΟµΥ παρ ην | ουν: Μ οπα | ταυτ. παντ. ο. ΝΒΟΝ 

βυγΠ αἱ ΡΙ Ειδρ5δῦ15..,, ΤΙ παντ. (0Ο [εί. πο 4] οι) ταυτ. ο. ΡΕΡάὰ 

ΚΙΥΣΑ αἱ ϱ] 1{ (411: ἠδία δαρίεπίία) να ΟΥ 3.305 Βαβ5, 351 

στ. εν αυτω (οί. ΟΥ): κ 98. εισ αυτον, 241. επ αὐτω | 16: Ἀ 6πι | ειπεν 

ενος ἀωίέλι π. ΟΥ5368 λεγει | ιδια πατρ. ο. Απ αἲξ 1. (πἱεὶ πι δια 

οἴυτέαίε εὕ πι ἆοπιο δια) Οὲ 5155. 1ἴοπι 6 δν. πατρ. αυτου... ς ΤΙ πατφρ. 

αυτου ο. ΒΑΚΙΜΒΟΥΧΓΔΠ αἱ Ρ]οτ ΙΕΡΙ νο εορ θγτοπς 1 Ον 5165404 

Ρας”. 381 Οµς ... ΒΡ 98. 946. α Κ πατριδι (11) | 1, αἰδ { ϱ1’ πασ]” 

(Ο5 5,464 Ἠ]] αἱ ποη Ρ]επο αβαγιπί ΥΕΙΦΙΙΠ) οπῃ χαι εν τη οι. αυτ. 

58. Ὦ Ἱς δια τασ απιστειασ (ὑιογεαιδίέαίες) αυτ. 

ΧΙΥ. 1. εν εκεινω: Ὦ αἱ ραπο ΑΥτ6Ἡ ο{δεἩ ϱορ αἱ αᾶά δε, αἱ Ραπο ῥρταθη 

και | κ αἱ Ραιο ο ηρωὸ. (Ψ55 οπι ηροδ.) | τετρααρχησ ο. Ἀ0ΖΔ 60) 

(ἴα κ πρίᾳαα: Το ὃ, 19. 9, τ. Αοΐ 19, 1, επι Το ὃ, 1 ἴεν, αοοθἀοπίο 

[εχο Αοί] ὁ αὐϊαπα)... ς ἴωι Τϊ τετραρχ. ο. ΒΡ τα]] (εί ῦς 

[ο] . ουτοσ (εἰ. ΟΥ 546τ οἱ 531): Ὁ Ἱέππα ραξ ΠΠ Ῥγαθπι µήτι | Β ιωανήσ | 

ο ῥαπτιστησ: 9 ὔ. α Ὁ 1. σ”' Ἱ ραί {οἱ βακ αάά ον εγω απεχεφαλισα | 

αυτος ο. ΝΕΡΕΑΚΗΜΒΌΥΧΣΓΔ είο Ὁτὸ,"όθ ος δα: ο 1. 61. ἆ ΟΥ ὅ, 531 οοᾷ 
ουτοσ (Ις οπη) | Β” οἵη δια τουτο | ϱ" εναργουσιν | μ" αἱ Ῥαϊο ενεργ. 
αν δυν. | εν: 3 α11Ξ οἵη 



ο--5 
Μο 6, 11 55 
1ωο ὃν 19 8 

91, 96 

0--15 
Μο 6, 51--39 

84) 14. 9. ΚΑΤΑ ΜΛΘΘΔΙΟΝ 

τοῦτο αἱ δυγάµεισ ἐνεργοῦσι» ἐν αὐτῷ. ὃ |/Ι;'"" ὁ γὰρ Ηρώδης κρα- 
’ »/ Ν - Νις 

τήσασ τὺν Ιωάννην ἔδησεν καὶ ἐν φυλακῇ ἀπέθετο διὰ Ηρωδιάδα 
ε. ” 3 - 2 ” ’ 

τὴν γυναῖκα [ Φιλίππου] τοῦ ἀδελφοῦ αὐτου. 4 ἔλεγεν γὰρ Ἰωάννης 
” -, 3 "ς ” 2 Δ .) ο. 

αὐτῷ' οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν αὐτήν. Ὁ καὶ θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖγαι 
. ’ ο ΦΟλ ” σ ς / ον ν στ 0 145.6 ’ ἐφοβηθη τὸν οχλον, ὅτι ὧσ προφήτη» αὐτὸν εἶχου. γενεσίοισ 
Δ / » ε [4 2 ’ { ’ ” { ’ 

δε γεροµενοισ του ΠΗρῶδου ὤρχήσατο } θυγάτηρ τησ Ηρωδιάδοσ 
-- ο -κ{ε ο { ’ 

ἐν τῷ µέσῳ καὶ ἤρεσεν τῷ ΠΗρώδῃ, τ ὅθεν μεθ᾽ ὅρκου ὠμολόγι- 
2».ὸ νά 4 οἱ 2. « Ν - 4 ΔΝ - 

σεν αὐτῇ δοῦναι ὃ ἐὰν αἰτήσηται. ὃ 1 δὲ προβιῤασθεῖσα ὑπὺ τσ 
λ ατ ωτες / ’ ζ Φλ λ , Ν Δ 3 , 

μητρὺσ αὐτῃσ᾽ δύσ µοι, φησί, ὧδε επι πίνακι τὴν πεφαλὴν Γωάν- 
- - ΔΝ . « 

ου τοῦ βαπτιστου. 9) καὶ λυπηθεὶσ ὁ βασιλεὺσ διὰ τοὺσ ὄρκουσ 

8. χρατησασ (εί. 05): Ἡ 19. 124. τοτε αρ. | Ἐιώανην | εδησεν ο. ΝΕ ΒΤ. ]ι 
(ᾳ αἀά αυτ. Ροδί εθετο) Ος 5 3τ0 (1{οπι "1Η δοτε Φησασ απεθετ. εν) ... 
ς Τι ΤΙ αἀά αυτον ο. Ν8εἴσοΡ πο τδ]] είο ΟΥ5)369 | και εν (Ε”3 αἱ 
πάά τη) φυλ. απεθετ. ο. ΝΒ” (οπα τη {αρίε Β]3’) ος” 19.3 194. 946. 

ο) 31 Ἡ: ἴοπι ΟΥ5 31 χαι απεῦθ. εν τη φυλ., Νο 98. ΟΥ5,310 εν (κο 
αάᾶ τη) φυλ. και απεύθετο (Ίἴεπι Ζ ε. τη φυ. δεᾳποπῖρας πέν]ᾶ 5οἆ ἆο- 

ψογά 15 και απεθ.)...ς Τϊ και εθετο εν (Έτη) φυλ.ο. ΟΕΕΑΚΗΜΒΌΥΧΓΔΠ 

α] Ῥ]εν Ἱίετη ΠΡ] να ΒΥΥΟΠΙΠ ϱ0Ρ αΓΠ ... Ὦ 61, ο Ἱς (Ίέοπι α Υ14) αοίἩ 

ΟΥ 35,465 πΙ] πὶβῖ εν τη (61. οπι) φυλ. :: οἱ Μο | φιλιππου ο. ΔΒΟΕΑΚΙΝΜ 

ΒΌΥΧΊΓΔΠ αἱ οπΊη ΥΙά (208. αάά οτι εγαµησεν αυτην) Ὁ { 13. ο λα 
ραΐ πΙπῃ (5οά Ὁ ϱ”’ 3: ραΐ τηπῃ ροβ8ί τ. αὐ. α. Ροή) «0Ρ ΒΥΣ ΟΠΠ ΑΥΤΗ 

ααἲ αἱ Οτ24Τ0 ΟΗνΝ... Τοπο.Ρρας6ο Π1Ι ϱ1' Κνρ Αιρ σοηΏβ 2,83 
(ὐτ αρ Μο ΠΟΠΙΕΠ ΟΘΥΡΙΠΙ θ8ί; αρ Το Παιᾶ ἀποῖςο Ἱπίαβαπ, Αριά Μί 

οἱ ἵρδαπι πμ Ππίγαδαπη ν]άσίαχ; Ῥοΐεταί {απιεηπ οΙαπῃ αἆ πιοάπτηα Ίισαο 

οπιΕ{1.) 

4, τωαγγ. ο. |’ δίς ϱ α15...ς 1 ΤΙ ο ιω. (Β ιὠανησ) ο. Ώ07 απο 1 πηῖη 
Ρίεν ΟΥ 5,410 |/ αυτω µ. 1. ο. Νὸ (4394328. α] οπι) Ἡ οὔ1. ... ς Τὶ Ρορῖ, 
γαρ ο. ΟΡ απο 15 παῖῃ ρ]εχ ΐ νρ αἱ Οτ ΟΝΣ [ ουκ: Μ αἱ ραπς ΡΥΑΘΙΩ οτι | 

αυτην (ἳ 1. Ίπογεπι Γγαἰγίν ἐό): Ἱς γνέα αίδεΒ αἀᾶᾷ πσογεπι 

5. εφοβηθη: αἲ3ὸ ἴετο --ῥειτο | οτι: Β" επει 
ϐ. γενεσιοισ ὃ. γενοµενοισ (1. 23. 59. αγοµενοισ) ο. ΑΒΡΙΙΖ (α] ὃ), Ἱξεπι 

-ιων ὃ. -μενων οκ αἱ 5 ΟΗΥ: Ἰἴοπι νν Ρ] (1ΕΡΙΕΣ νρ ἅῑε αιίεπι παἰα[ίς ; 

Ἱς ουπι εδδεί αιέεπι ᾱ. π., ἆ παἰα[ε αμίεπι Γαείο; 31 δεᾷ σι αἀνεπίεδεί 

ᾱ. π.) ΒΥΤΟΙΠΠ ϱ0Ρ αΤΠΙ αθίἩ.... ς Υεγεσιω» ὃ. αγοµενων ο. ΕΑΜΒΌΥΧΓΔΠ 

αἱ Ρος ΥΤΡΤΟΕ [ 1, α] Ῥαπςο ορχηήσατο | ΡΕ: η δυγ. αυτου ηρωδιασ :: 

ο πἆ Μο 

τ. πεθ: Ν µετα, κ µετ | ὠμολογησεν: ἆ 18. 194. 946. ΥΣΟΥ ΑΥΙΣΕΝ Ον 
(αίαπο ϐ) ωμοσεν | κα 1. αἲ 1 11. δουν. αυτη | ο εαν ο. ΔΟΕΑΚΙΜΡΌΥΧΖΓΔΗ 

αἱ ΡΙεγ:: ΒΡ α] ραιο ο αν (1) 

8. ὃοσ µοι φήσιν ... Ὦ ΠΡΙ5ἳ ΒΥΥΕὰ {56Η αθίῃ ειπεν ὃοσ μοι | ωδε: αἱ 
Ραΐς 16ΡΙ5Ι σορ αἱ οἵη | επι πινακι: ὮὉ οπι | την: 3 οἵη | του τω. | 

Β τὠαγοι) 

9, λυπηθεισ (ία οκ 1Μεᾶἆ (απίαπι α, Ὁ 1:35 σἳ- Ἡ αἲ" ελυπηθη εἶπο δε 
πέ 1”) οἱ δια τουσ ο. ΒΡ (τ" ελυπηΘη εἰ δια τουσ) 1. 19. 194. 940. 
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ΚΑΤΑ ΜΛΘΘΑΙΟΝ 14105. 8Ι 

-- Δ 2 

καὶ τοὺσ συνανακειµένουσ ἐκέλευσεν δοθηναι, 160 καὶ πέµψασ ἀπὲ- 
’ - ον « Δ 3 νά 

κεφάλισεν Ιωάννην ἐν τῇ φυλακῃ. 11 καὶ ἠνέχθη ἡ κεφαλη αὐτου 
ΔΝ ας / - ΔΝ / τι λ .) -- 

ἐπὶ πύακι καὶ ἐδύθη τῷ κορασίῳ, καὶ ᾖνεγκεν τῇ µητοὶ αὐτῃσ. 
ς 3 / ς ν Ν ” - στ 3 - ν ῃ, 

19 καὶ προσελθόντεσ οἱ μαθ]ταὶ αὐτοῦ ἤραν τὸ πτώμα και ἔθα- 
/{ ο τν] / 2 / - 2 ” . 3 /  αοις 

φαν αὐτόν, καὶ ἐλθόντεσ «ἀπήγγειλαν τῷ Ἴησου. 19 "3 Ἱ ἀκούσασ Γεοως 
” / -- 3 ᾿ σα Ρ] 

δὲ ὁ ᾿]ησοῦσ ἀνεχώρῃσεν ἐκεῖθεν ἐν πλοίῳ εἰσ ἔρημον τόπον κατ 
δς / . ο 5 / ς ᾗ/ - ϱ) / μ] . κ. ον -- 

ἰδίαν᾽ καὶ ἀκούσαντεσ οἱ ὄχλοι ἠκολούθησαν αὐτῷ πεζοι αἀπὺ τῶν 
ιά πύλεων. ο έν 

14--2 ο μὰ ῃ σας Δ ” πι 9 ς 

14 Καὶ εξελθὼν εἶδεν πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ Ἁὶ ὁν δν -4ἲ ο ς- 
- ν ὁ μερος [κ - οθν1--19 αὐτοῖσ καὶ ἐθεράπευσεν τοὺσ ἀρρώστουσ αὐτῶν. 19 "5." ὀψίαστο 

-- 3 -- Ν μ' ὢῇ / » 

δὲ γενομένησ προσγλθον αὐτῷ οἱ µαθηται λέγοντεσ᾽ ἐρημύσ ἐστιν 

α (0 1.3. σἳ- Ἡ 4”)... ς ελυπηθη οἳ δια δετουσ ο. ΟΕΕΟΚΙΣΜΒΌΥΧΓΔΠ 
(ᾳ Ἠϊαέ ϱχ Ίοεο βοά Παῦροί δια δε) αἱ Ρ]ει ο Ε]ς αἲ «ορ ΑΥΤ ΟΠΠ Αὐπη | Ἱ 

Ῥ 1Εερ]6Υ «ντο αθίὮ και δια τουσ συναν. | δοθηναι: 1. 19. 124. 9460. 

5γτόι ϱ{568 απ ααί] αἱ αά αυτη 

10, τωανν. ο. 979 1. (81)... ς τον τω. ο. ΝΟΟΡΕΕΑΚΙΜΡΒΌΥΣΓΑΠ αἱ Ρ]εν 

11. επι: Ὁ ε. τω (1. 19. εν τω) | ήνεγκεν: Ν α110 [οτε αά αυτην 

19. προσελθοντεσ (αοεεᾶεπίες Ιέ να): ᾳ 99. Οἱ 5 919 ελθοντεσ | Εἲ και 

ηραν | πτωµα (}’) ο. πΒΟΡΙ, 1. 18. 22. ὃδ. 124. 846. α110 ἔοτο Ἱκ 

(οαίαυεγ) ϱοΡρ 5Υτόὰ ο{δοα.,,, ς ΤΙ σωμα ο. ἘΕΩΚΜΒΌΥΣΓΔΠ αἱ Ρ]οχ 

ΒΥΥΡ (16Ρ]οΥ νρ οογριβ, 41ο εοᾶεπι νοσββρα]ο ἵπ Μο πτωµα τοζᾱῖ- 

ἀθτιπς) :: ἵπ Μο αιϊάσπι πτωµα ποπ Βιοῦ. Ῥτασείοταα Α΄ (0 νο] ο ἆ61. 

5οᾷ ο να! οὉ γαρ (1{) 91, αἱ 50 {ετο 15ΡΙ νο (ποη Ἰΐέοπα α Ὁ ϱ1- Ἱς απ 5αἩ) 

ΑΥΤ {ΟἩ ϱ{5οἩ ααίΠ αάᾶ αυτου (:: πὲ Μο): ποη Ίΐαπι ΝΟΟΥΓΒΟ απο τθ]] 13 

πιῖπ ϱ] ΟΟΡ ΙΤ ΒΥΤΡ | εθαψαν: Υ55ἳ εθαμψαν | αυτον ο. Ἀ”Ἠθ α 1’ 
(Π1] εἰ εεριζίο εο ἀἰκαίμιιζὲ εἴμς αἆ ἀοπούπιπι ἐγαπδίεγιέ) ... 6 (1μπ) αυτο 

ο. ΝΌΟΡΕΕΟΚΙΗΜΡΌΥΣΓΑΠ οίςᾳ 

19. ακουσασ δε ο. ΝΒΡΙ/Ζ α115 {ογο Ε]ς (ορ 5Υγτ όὰ δ{δο) ΟΥ 5,4 Ομγππος.,, 
ς Τϊ και ακουσασ ο. 6ΒΕΟΚΜΒΌΥΣΓΔΘ αἱ Ρ]ευ ΑΥΥΡ απ (Φτιο αματίο, 

φτιοᾶ σωπι αιάἰβδεί Π6ΡΙΟΥ νο) | ος: 9 αἲ 5 οπα | εν πλοιω: Ὁ ΒΥγτ θὰ οπη | 
πεζοι ο. ἈΠΙΖ 413 ΙΕΡΙΕΣ νο (γεάεκίνες, Ρεάεξδίγαε) ΑΥΥΡΊΩΡ.,, ς (1η 49.) 

πεζη ο. ΕΟΡΕΕΑΚΜΒΌΥΣΓΑΘΠ αἱ ρ]οτ αι Ε1 (φεαίδις) Ον 5) 114 (ο πεζη 

αρ Μο ποπ Πιςί) ΐ 

14. Και: α αἱ οπι | εξελθων (4Ρ’’') ο. Ες 1. 993 98. 61. 118. 194. 919. 

Ὁ ο 1.3: 6]. Ίς νς Αγτ6Ἡ οϱ0Ρ ΥΠΑ αθία ... ς αάά ο 1ο. ΟΕΕΟΙΚΜΡΌΥΣΧ 
ΤΔΠ αἱ Ρ]εγ {1 α Αν αἲν ΟΥ 5 509 ({οπι 1, α] α Ροβί ειδεν) | ειδεν ο. ΔΒΡ 
ΕΑΙΝΌΤΔΠ οίο ... ΟΕΚΙΙΚ εἴς νδεν | πολ. οχλ. (αξ. ΟΥ 5,381 εἰ 509): ϱ 98. 
450. Ἱΐ νο είο ΟΝΥ οχλ. πολ. | επ αὐυτοισ ο. ΝΒΟΒΕΑΚΜΡΒΌΥΣΓΔΟΠ (1, εν 

αυτοισ) αἱ ρ]αβδ100 ΟΥ 545), ς (-- 60 Ὠπ) επ αυτουσ ο. πΙΙΠ; Ὦ περι 

αυτον, 1 ΟΥ 5 509 επ αυτον | αρρωστουσ (εἴ. ΟΥ): Ὦ αρρωστουντασ 

(ἆ ὕπ]ιπιος) 

16. προσηλθον ο. ΝΟῦ απο 1ὸ ππ οπμσίᾶ.,,, π ΤΙ -θαν ο. Ἡ 98. | 
οι µαθηται ο. ἈΡᾶ (ο 5ρα/40) 58. 946. Ὁ Ἱς ανπι ΟΥ 5481508. ς αἀὰ 

}ΙΡΟΠΙΝΡΟΠΣΕ, Ν. ΤΊ. ο. 8. 6 



82 11. 16 ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΛΙΟΝ 

{ ’ 5 τά - { ”/ ά . / ον} Ν ο, ΄ 

ὁ τόποσ και { ὧρα παρηλόΦεν δη ἀπὀλυσον ουν τοὺσ ὄχλουσ, ἵνα 
ώ / 3 Ν [ή μ / - ’ « 

ἀπελθόντεσ εἰσ τὰσ κώμασ ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖσ βρώµματα. 10 ὁ 
ἁ Γ ων » ᾽ ο ν ῃ ιό ε 4 

δὲ εἶπεν αυτοῖσ᾽ οὐ χρείαν ἔχουσιν απελδεῖν΄ δύτε αὐτοῖσ ὑμεῖσ 
- - « Ν Π 2 ”., υ. ” σ 3 Δ , ο 

φαγεῖν. 1 { οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ ουκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρ- 
, ὁ υ ο Ἐ στο δ 

τουσ καὶ δύο ἰχθύασ. 15 ὁ δὲ εἶπεν' φέρετέ µοι ὧδε αὐτούσ. 19) καὶ 
’ Ν ” .) - απ - ’ Δ ΔΝ 

χελεύσασ τοὺσ ὄχλουσ ανακλιθηναι ἐπι τοῦ χύρτου, λαβὼν τοὺσ 
” υ λ ο ὰ 3 ῃ 3 

πέντε ἄρτουσ καὶ τοὺσ δύο ἰχδύασ ἀναβλέψασ εἰσ τὸν οὐρανὸν 
Γ ΄ ας ο ” « 

εὐλόγησεν, καὶ Κλάσασ ἔδωκεν τοῖσ μαθηταῖσ τοὺσ ἄρτουσ, οἱ δὲ 
3 - 2/ Ν ” / Ν / 

μαθηταὶ τοῖσ ὄχλοισ. 30 και ἔφαγον πάντεσ και ἐχορτάσθησα», 
να Δ - -- ’ ’ / / 

και ηθαν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνουσ πλήρεισ. 
ς λ , π ” εν ν 
31 οἱ δὲ ἐσθίωντεσ ἧσαν ἄνδρεσ ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶσ γυραι- 

- ΔΝ ον 

χῶν και παιδίων. 

αυτου ο. ΟΡΕΕΑΚΙΜΡΒΌΥΧΓΑΘΠ αἱ ρίον Ι{Ρίεῖ να οορ. 871 ΟΠΗ αρι]ι 

Ον 5, 315 ος 116 Ομ (5εἆ οἵι αυτο) 1: εί αὰ 8, 91 | παρηλό. ήδη ο. νη 1. 
015) 415ϱ/509.,, ς Ίωη ΤΙ ηδη παρ. ο. ΒΟΡΙ τις” ΙΙ ΟΠ1Η {9γθ (1{ νρ ος) 

Ον (Ον 416 οἱ ήδη) | ουν ο. Νο” 1. 258. οορ ΒΥΤΡΊηΡ Οτ5,31ρί416.., 

ς Τμι οΠ1 ο. ΒΡΕΕΟΙΚΙΗΝΜΒΘΌΝΧΔΘΠ αἱ ρ]ον 1 νς αἳ πω Ον ὃν 51 (εν αἲ Μο) | 

ειστασ: ο” 95. αἱ ΑΥΥΡ1ηΡ αἱ Πἳ αγ αὖά κυκλο:: αἱ Το εἰ Μο | κωµασ 

(αι. Οἱ 5.415 οἱ 331 νο οἵο :: Ἱΐοπι 1]. Ρ).): ΝΤΔΡΙ χώρασ 

16. ο δε ο. Ν Ὦ 61. Κ βΥτζα α{δΟΣ ρειςῦ «ορ αὖΠΙ αθίἩ... ς μη Τί αἀά τς 

6, ΒΕΠΟΕΕΘΙΚΙΜΡΒΌΥΣΓΔΘΠ | ειπεν αυτοισ (α Ὁ 3: κ ᾳ «ορ 8ΤΠΑ οπι 

αὐτ.): 1. φησι’ | αυτοισ Βες: Ὦ Ροδί φαγειν 

1Τ. λεγουσιν (4 ἀἰσιπὲ, Ἱς αἰηί): ἆ --- ον (ειπονν]ὰ νε] ελεγ.), ἔ 1. ρ]: 

ἀἰωεγιπέ (11Ρ1 να γεβροπάεγιπέ) | εχοµεν: ΚΙΗΓΓΘ αΓππὰ εχώμεν | Ν”αρτουσ 
Συ µη πὲντὲ 

18. ειπεν: Ρ αἀᾷ αυτοισ | ὧδεαυτουσ ο. ΝΗΣ 95... ς Τϊ αὖὐτ. ὧδε ς. ΟΕΚᾷ 
ΚΙΙΜΡΕΌΝΧΓΔΘΠ αἱ ΟΠΙΠ {ενα { Η1. νς (ϱ3' απι Γ0Υ 6αηΠ ΥΣ ΠίΤ ααοί] ἐῑζος - 

πιζ]ιέ πιο) ... Ὁ 1. Περ]6ι (α[ενίε εο» αἆ πι) ΑΥχ 9 «ορ Ρ6ΙΒΡ ο ὧδε 

(1: αγά οΠ1 μοι) 

19, χελευσασ ο. Ἠ:(” -σατε) οΡΕΡΘΙΚΙΕΜΡΒΌΥΧΓΔΟΘΠ οἱο ... νά 1. Ον 5 1190 

εκελευσεν (ΟΥ 51505 ος 510 κελευει) | τουσ οχλουσ (οί. Ον 5,319) ϱ Εν Περ]ετ 
(ποι ἀρ”) νρ αππι7οἩ τον οχλον | επι του χορτου ο. ΝΒΟ”Ι (1 επιτου 

χορτουσ) 1. 22. 95. αἲἳ ΟΥ 5315 οεἴοι, ϱ 16. 61. επ. τον χορτον, Ἰΐεπι 
81ΡεΥ Γαεπιπι Τί νρ βΥγΥ«ὰ ο{δΕἩ ΑΥΓΡ ΠΡ ορ ατπι πθίμ...ς Τίεπιτουσ 
Ζορτουσ ο. 6ΕΕᾷΚΜΡΒΘΌΥΣΓΑΟΘΠ αἱ ρἱεν 5ΥΥΡ ἵχί ο | λαβων ο. πο μνα 

ΚΙΜΡΡΌΥΓΑ(λαμῥων)ῃ αἲ ρίαβ 125 ΠΕΡ]οἳ νς ΒΥΥΡ (8γτ Έα οί 56Ἡ πείῇ) 

Ον 5118 ς (-- αυ 82) και λαβων ο. ΝΟ"Ι(«9) αἱ πια Υ]ά Π1: Ἡ ορ 
ΑΥΤ... Ὦ ελαβεν | ευλογ. ο. ΝΒΕΕΟΚΙΜΒΌΥΧΓΔΘΙ α] Ρ]εν ΟΥ 58Η, 

Ἱπ ΤΙ Πυλογ. ο. ΟΡΙΡΤΟ αἱ ΟΥ 5319 οἱ 510 ΟἩΥ ]τ. αρτουσ: 32423 Ὁ Η1 
ΒΥΥΣΕΙ οπα | µαθηται: Ὁ 8ΥΥ {1 εἰδΕΣ «ορ αάά Φοδιεγιί 

90. των λασπατων: ο α 1. 1. (ση Ῥοβέ χοφιν. ΡΟΠ) οπι 

91. ὧσει ο. ΝΒΟΕΡΑΚΙΙΜΡΡΤΤΌνΥΧΓΙ αἱ ρ]ον ΟΥ; Πίο ΡΙΑ 1. ὁῦ. 486ν ρα, 

Ἱέοτη Ε ατπι ΒΥΕΡ αθἰ.... θ 241. 941. ΠεΡ]2Υ (οχο {) νε 8γτοα οἰδεἈ ϱ0ορ 
ΟΥ 21115 011 | γυν. κ. παιδ. ο. ΝΒΟΕΕΟΙΚΙΜΡΡΥ ΌΥΧΓΔΟΠ χα]] {αογο ΟΠΙΙ 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΛΙΟΝ Ἱανοοι δ 

σσ ὃν) 2 Δ το 3 -- 

23 195 Καὶ ἠνάγκασεν τοὺσ μαθητὰσ ἐμβῆναι εἰσ τὸ πλοϊον 
Ν ΄ λ Ἀ 3 Δ ΄ (ἅ ὧ /΄ Δ ο/ 

καὶ προάγειν αὐτὸν εἰσ τὸ πέραν, ἕωσ οὗ απολύσῃ τοὺσ ὄχλουσ. 
6) 149.92 2 / Δ 4 ο τω 2 νο ἳ ας 
25 και ἀπολύσασ τοὺσ ὀχλουσ ἀνέρη εισ το ὀροσ κατ ιδίαν 

5 λ , ῃ τ ὃς ἐγα Ἡ 
τοι ὀψίασ δὲ γενομένησ µόνοσ ἦν ἐκεῖ. 34 τὸ ’ 

προσεύξασῦαι. 
δὲ πλοῖον δη µέσον τησ Φαλάσσησ ἦν βασανιζόµενον ὑπὺὸ τῶ ἑ πλοῖον δι µέσον τῇσ Φαλάσσησ ἦν βασανιζόµενον υπὸὺὸ τῶν 

τ π η δν) ; 4 - 

πυμάτων" ἦν γὰρ ἐναντίοσ ὁ ἄνεμοσ. 3205 τετάρτῃ δὲ φυλακ 
- Δ 2 Ν - Ν ΔΝ 

τῆσ νυκτὺσ ᾖλθεν πρὺσ αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τὴν Φάλασσαν. 
σοι / λ 9 ο -- . / 

26 ιδόντεσ δὲ αὐτὸν ἐπὶ τῇσ Θαλάσσισ πἐριπατοῦντα ἐταράχύῃ- 

(νο Βγτει ο{δΟἩ ΑΥΥΡ οἵο... ϱ 1. ΠΡΙΝ εορ ΟΥ ὅ, 118 οἱ 115 Απιῦ παιὺ. 
.. γυν. (Ίωπ: οἱ αἆ 15, 98. 4ε Ὦ είς) 

99. καν Ῥτ ο. νο” 1 βγτοα Οµτέάᾶ,,, ς ἴωῃ ΤΙ α4ᾷ ευθεωσ {: πε Με 

αὈῖ ΏθίηΟ ΟΠ) ο. ἄΌΒ 08 Ίππο Υ6]] πίη οπιΏΥ1ά 1ΕΡίες νς αἱ ρ]ον ΟΥ 5, 199.133 
ΓΝαΥΜ. ο. ΝΒΟΊΡΙΡΑΘ α1 35 {οιο ο { Π1. απη [ια [ου δαπ {οἱ επι βΥτζὰ ϱ{3ΕἩ 

ΒΥΤΡ ΦΥΤΗΏΤ 6ο αὐπῃ αε{Ώ αἱ Ος 5 19ο: 5 Οµς... ς(-- 6ὐ Βπ) αἀά ο 55 ο. 

ο ρεακτΝβδυνχγπ αἱ ΡΙ ΠΕΡ νοεᾶ (18Ρ] απίο ἠναγκ. ΡοἩ) | τ. µαθητ. ο. 
ΝΟΡΑΙΙ,ΜΡΌΥΓΔΘ αἰ 10 ογθ ϱ Ε1 νρ ατπι αἱ Οσ5) 450 ος 153 (εἰ. ἀδοντε) Οµ... 

ς(-- αὐ Αα) 1μῃ πἀά αυτου ο. ΒΕΕΚΡΣΠ αἱ] ϱ] Π8ΡΙ9Υ ΦΥΤΟΠΙΗ 60ρ αθ{Ἡ | το 

πλ. ο. ΔΟΡΕΕΚΙΚΙΜΡΡΒΤΕΤΥΧΓΑΘΠ αἱ ρ]ετ ΟΥ 5350 δ{58εΡ... Β 1. ὀδ. 194. 

α] ρίας 15 αγ Ββάθιπ 446 (ΟἨΥΙΠΟ3 0ΠΙ το | αυτον (10 αἱ5 αυτουσ, 318. 
αυτο): Ὦ αἱ 5 155] αγπη ΑΤΠ ΟΙ | απολυση: ΚΙ αἱ Ραις -σεν | ἙἩ αγπιεᾶὰ 
τον οχλον 

«90. Ἀἲ οπῃ απολυσ. τ. οχλ. (5αρΡ! ) | Ὁ καθ νδιαν | µονοσ: Ἐ οπι 

24. ήδη: ϱ αἱ τα ΕΕ 1-1 νρ δγνέα αἰδέἩ «ΟΡ αΤΠΙ αθίΗ οἵη | µεσ.τησ Φαλ. η’ 

βασαν. ο.ΝΟΕΕΟΩΚΙΙΜΡΕΤΕΌΥΧΓΔΠ 4ἱ Ρ]6Υ 1ὲ νρ δΥγ) ααἲῃ (Όνδ 155-454) ΟΗν: 

Ίέθπι Ὁ ἡν εισ μεσον (ἴπ πιεάίμπι) τησ θαλ. ῥα., ΒΡ4ΕπΙ 346 ην εν µεσω τ. 
θαλ.... Ὦ 19. 194. 998. 946. βγτει ϱἱ5ΕΝ ΑΥΤΗΣ Ρ6ΥΒΒ «ορ αΓΡ απ στα-- 
διουσ πολλουσ (εορ αγΡ σταδ.ωσ εικοσιπεντε::εχ Ίο ϐ.19)αποτησγησ 

(958. οπι α. τ. γ). απειχε (5γτΤΗΥ µαςεο αάά ροδί μεσον τησ θα.) βασανιζ. 

90. Ὦ τεταρτησ δε φυλακησ | ηλθεν (0) ο. πβο τε α) 10 1ε να 5γτοι αἰδε 
εἰρ τς ϱ0Ρ ατπι αεί Οτ 5,355 Ἐικςάθπι 95 ϱ{09055 ΟἩν (οἰπποϐ),,, ς Τί 

απηλθ. ο. ο νΙά ΡΕΕΑΚΙΜΡΘΌΥΧΓΔΘΙ αἱ Ρεν βγτρἰσί [ πρ. αυτ. (α0 
57) ο. ΔΗ0Ρ(Ρροδί πεφιπ.) ΡΒΤΕΥΓΑΘ αἱ Ρρ]α550 1. 61. 1 ᾳ νΕ εορ 5ΥΥΡ 

αοίἩι Οἱ 5 355 Ον (ο( πο ϐ) αἱ... ς πᾶά ος ο. ο πεακινύσπ αἱ ΡΙ 195' 
βγνόι ο(δ6Ἀ ατπη αἱ Ετδάεπι 93 (Απίο πρ. α.) ϱἱΡ5555 | επι την Θαλ. ο. 
ΔΡΡΤΖΔ0 1. 195. 124. 958. 946. Οἱ 533 (ρταείετεα ποίαῖ: ου γεγραπται 

ηλθε πρ. αυτ. περιπ. επι τα κυµατα, αλλ επι τα υὐατα)... ς ε. της 

Φαλασσησ ο. ΟΡΕΕΑΚΙΝΡΘΌΥΧΓΠ αἱ Ρ]ον Εβοῖ5 

96. ιδοντ. δε αὐτ. ο. νἲ α Ὁ ο ϱ1. 1:53. µ α Εαδάεπι 116: Ἱΐέοπι και τὸ. αυτ. 
1.ο ρ”. νς Ειβδάεπιὐ” Αασθομ5Ἅ5δ,,, Ίωῃ ον δε µαθηται νδοντ. αυτ. ο. 
ΝΑΡΡ αἱ] (Γ υἰζεπίες αµίεπι ειιπι ἀἰδαίρ. εἴιβ), Ἰέεπι ς ΤΙ και ιδοντ. αυτ. 

οι μαθηται ο. ΟΕΕΑΚΕΜΡΒΌΥΧΓΔΘΠ αἱ ρ]ογ 5ΥΤΟΙΠΠ «ορ αθα{Ἡ (αγ) | 

επὶ τησ Φαλασσησ ο. ΝΒΟΡΤΟ 1.19. 99.194. 946. αἱ ρίας 15 Επκάεπι 5 οἱ 
(πι περιπα.) ἠδ Οκ (οἴποϐ)... ς ΤΙ επι την Φαλ. ο. ΕΕαΚΙΜΡΕΌΥΧΕ 

ΔΘΠ αἱ ΡΙΕΥ | περιπατουντα: Τς 98. αἱ σἵ. ΒΥΤΟΡΙΗ Ἐπιβάεπη 92 απίο επι 
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94-30 
Μο 6, σ8--- κ 

54 14, οτ. ΚΑΤΑ ΜΛΟΘΛΙΟΝ 

΄ ’ ’ .) . - Γ υ 

σαν λέγοντεσ ὅτι φάντασµά ἐστιν, καὶ ἀπὺ του φόβου ἔκραξαν. 
ωπ νο υ ο , ο ΑΕ, 
Ὢτ εὐθὺσ δὲ ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων᾽ Φαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι᾽ μὴ φο- 

- ς 51.1 υ λ Ν -ῦ ο ἵς ἀ 

βεισθε. 35 15 1) ἀποκριθεὶσ δὲ αὐτῳ ὁ ΠΠέτροσ εἶπεν κύριε, εἰ 
’ .] - ’ μ] [6 ιά ον - 

σὺ εἰ, κέλευσόν µε ἐλθεῖν πρὀσ σε ἐπὶ τὰ ὕδατα. 29) ὁ δὲ εἶπεν 
 Ω / λ Δ ο ” / ’ δλ-- 3 Ἀ 

ἐλθέ. καὶ καταβὰσ απὺ του πλοίου Π[έτρυσ περιεπάτησεν ἐπι 
. ο αγ. Δ Δ .] ” Π Ν 

τὰ ὕδατα καὶ ἠλθδεν πρὺσ τὸν Ιησουν. 0 βλέπων δὲ τὸν ἄνεμον 
3 / ΄ Ἆ ». ο / γ.- { ” στ ῤ ΄ / 

ἐφοβήθη, και ἀρξάμενοσ καταποντίζεσθαι ἔκραξεν λέγων κὺ- 
σα / 91 2 Δ οχι. α ” / Ν . ” 

ριε, σῶσόν µε. δἱ εὐθέωσ δὲ ὃ ᾿Ιησοῦσ ἐκτείασ τὴν χεῖρα ἔπε- 
”Ω ε) - Ν ’ 2 Αι .) ’ . / ὧφι / 

λάβετο αυτου και λέγει αυτῷ᾽ ολιγόπιστε, εἰσ τί ἐδίστασασ: 
ως ϱο.6 Ν » Ωω » - 3 - ’ ω ”/ 

ο 5 καὶ ἀναβάντων αὐτῶν εἰσ τὸ πλοῖον ἐκόπασεν ὁ ἄνε- 
η νἌ .. 5 ’ - β ” - 

μοσ. 9ὺ οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ προσεκύνησαν αὐτῷ λεγοντεσ᾽ ἄληθώσ 

Όεου υἱῶσ εἰ. 
4 169.95 κ; λ τ ν ο ο» ο 94 ο) Καὶ διαπεράσαντεσ ᾖλθον ἐπὶ τὴν γην εἰσ [ ενγησαρετ. 

οτ, ευθυσ ο. ΝΒΡΤΟ... ς Τϊ εὐθεωσ ο. ΟΕΡΑΚΙΜΡΡΌΥΧΓΔΟΘΠ το] οπιΥ1ᾷ 
Εβά επι 46 Ο)γ | ελαλ. αυτοισ ο. 31ο 9591. 1. Αγχόα ϱορ ασ Εαδάθιν 
46. ς Τί αὐᾶ ο ἴξ ο. ΟΕΕΑΚΙΙΜΡΘΌΥΣΓΔΘΗ αἱ ρου { ΥΣΡ ΆγΠΙ αθίἩ: 

Ἱίοπι να Ἡ 191. ος αυτ. (1η): ΠΡ] νο ΑγΥΣΕἨ Πεβις ἰουμίιδ οδἰ αἶκ | Ὁ 

Όαθρειτε 
98. αὐτω (4 αἱ ρ]αβζδα ο 1 νς ααἰ] οπη) ο (9 οπι) πε. ειπ. ο. ΝΟΡΕΕΟΚΙΜ 

ΡΑΌΥΧΓΘΠ αἱ Ρ]εγ 189ἱ ΑΥΥΡ αγπι Εδάσπιθ”,,, Ὦ 4τεν αἱ ἲ ϱ]- οορ ΑΥΤΦΕΝ 
ο πε. ειπ. αυτ. (1) | Ἀ ει συ ει χυριε | κελ. µε: ΟΔ αἱ ” κελ. µοι | ελθ.. 

(946. απε)θ.}πρ. σε ο. ΝΒΟΡΔ0Θ 1. 15. 98. 124. 10Τ. 308. 4τὸν αἱ 19 [οναο 

1{ ΑΙ δα. ΑΥΓΟΤΩΠ ϱ0Ρ αΤΠΙ ααίἩ Ἐαδάςπ ο{0Χ... ς πρ. σε ελθ. ο, ΕΕὰ 

ΚΙΝΡΡΌΥΧΓΠ εἰς (126. 2Τ6ν οπι πρ. σε) 

99. Ὦ ΒΥΙΣΕΝ αἱ ο δε τς | πετρ. ο. ΝΕΡ Βπδάθπαδ..,ς Τϊ ο πετρ. ο. ΟΕΕΟΚΙΜ 
ΡΒΘΌΥΧΓΔΗ το]] οπιπΥ1ᾶ | Ὦ περιπατησεν | και ηλθεν ο. πο νὰ Αγτθ αγπι 
Ον (είπο 1)... ς (ΤΠ) ελθειν ο. ΝΕΟ ΡΕΕΑΚΙΜΡΒΌΥΧΓΔΠ εἰς (ένο 

υεπ{γεί) ... Ν ελθειν ηλόεν ουν 
50. ανεµο» ο. ΝΗ” 98. 6οΡ... ς ἴωῃ Τί αἆᾶ γσχυρον ϱ, Β ΟΡ απο 1 τηῖἩ 

οπΙΠ {οτο 16 νρ αἱ ΡΙ 

81.8 ευθυσ | ο (0 οπι) τ: ΕἨ οΠι 

89. αναβαντ. ο. ΝΕΡΤΕ 19. 989. 124. Ον 5155 ΟντΗΣ.,. ς Τϊ εμβαντων ο. 

ΟΕΕΟΚΙΜΡΡΒΌΥΧΓΑΠ αἱ ρ]οτ (ΟΗτ ὁ επιβαντ.) 

88. ον δε ο. ΝΕΟ τς 1.99. 1 10 {ογο Π']- 6ορ ααἰ]ι (ΟΥ 5, 156 10) Ώ]1ά 101... ς Ίωη 

ΤΠ αάᾶ ελθοντεσ (15. 194. 946. προσελθ., 28. 118. οντεσ) ο. ΏΕΕΑΚΙΝΜ 
ΡΒΌΥΧΓΔΗΠ αἱ Ρ]οχ Τέ (οχο 1) νς αγτοὰ οίπίτ ατπη | θε, υι. εν (αἱ. Ο138εΡ6 

Απ): Ὁ Ιΐξ (οχε {6”') νρ υι. θε. ει συ (1{νς οπι συ) 

94. ηλθον: τὸ -θαν | επι ο. ΝΒΟΡΤΕΑ 18. ὃ8. 1924. 101. 958. 945. ΟΠηπιο ” 
εννς ων Τϊ εισ ο. ΕΕΑΚΙΜΡΒΌΥΧΓΠ αἱ Ρ]εχ οορ ασπ (1ὲ νρ [ἶπ ἐεγγαπι, 

ο αἲ ευταπι] οἵο ν]κ Ἰπίου πίταπηᾳ Ἰοοίοποη ἀδήπκ.) Ον ὃν 199 1. 111. 503 
ΟΙπποπίξ { εισ γενν. ο. ΝΗΡΤΟΑ 98. ΒΥτΕΙ οἱ Πίο ΙΡ ΡΕ ανα... ς π Τϊ 
οπή εισ ο. ΟΕΕΩΚΙΜΡΡΌΥΧΓΗ αἱ οπΙΠ {ογο 1ένς ΑΥΙΣΕΣ αοίλ ΟΥ (αἱ απ{θ) | 



ΚΑΤΑ ΜΛΑΘΘΔΙΟΝ 10, 4. 5ο 

90 καὶ ἐπιγνόντεσ αὐτὸν οἱ ἄνδρες τοῦ τύπου εκείνου ἀπέστειλαν 

εἰσ ὅλην τὴν περίχωρον ἐκείνην, καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντασ τουσ 
κακῶσ ἔχοντασ, 90 καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα µόνον ἄψωνται 

τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ καὶ ὅσοι ἤψαντο διεσώθησαν. 

π ρ ’ - 2 -- ς / 

1 "55 Τότε προσέρχονται τῷ Ιησοῦ ἀπὺ Περοσολύμων «Φαρι- 
-- ο) -- . ν σαΐῖοι καὶ γοαμματεῖσ λέγοντεσ᾽ 3 διατί οἱ µαθηταί σου παρα- 
μ. ” / 

βαίνουσι τὴν παράδοσι» των πρεσβυτέρων: οὐ γὰρ νίπτονται 
᾽ 8 σ .. αμ λήο ω ο ιο.  Ἀ στ 2 

τὰσ χεῖρασ ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν. Ὁ ὁ δὲ αποκριθεὶσ εἶπεν αὖὐ- 
νὰ , ος 9 , Ν 5 νν ας - Ν Ν 

τοῖσ᾽ διατί και υμεῖσ παραβαίνετε τη» εντολή του Ψεου δια την 
/ ον» α Ὁς Ν Δ ” / α ὁ / Ν 

παράδοσιω ὑμῶν; 34 ὁ γὰρ 9εὺσ ἐνετείλατο λέγων τίµα τὸν πα- 
, Λ ο - Ἀ ; 

τέρα καὶ τὴν μητέρα, και ὃ κακολογῶν πατέρα ἢἡ μητέρα θ ανάτῳ 
ε 

γεΥνήσαρετ ο. ΝΒοτος 1. 98, αἲ ρπην]ᾶ Ε (επεδαγεί) ΦΥΥΡ δοίτηα 6 (γεννι- 
σαρετ) αππι, θεια ΟΥ 5) 13 οἱ 503 γενησαρετ (ν1ᾷοβο πέ να(ν ὃ 95 δα γε- 
νεσαρετ) ... ωι ΤΙ γεννησαρεθ. ο. ΕΡΑΚΙΝΡΌΥΣΑΠ αἱ ΡΙ ρ”. ᾳ «ορ αεί] 

(56ά ΕΤΔ αἱ ϱ”. αεί! γενησ.)... ϱἩ (91 γεννήσαρατ, ἆ Φεππαδαν) εν νο 

(5εά Ὦ ο Π3. ϱ]- νρεὰ ϱεπεβαγ) 5γτέὰ εί γεννησαρ 

9δ, εκεινου: Ἀπὸ οἱ (946 απίο τ.τοπ.): α Ώ ο 1” ΠΠ αάά αάογαδαπί 

(1: -γαυεγιπιϐ) ειπι οί (ποἩ 1ζεπη ο ϱ1:5: ᾳ νβ) 

9θ. αυτον: ἩὉ ΟΥ 35, 4δΤ (ο έεπη 5, 356) ΟΥ (ο{πο ϐ) οπι | να: 1. 99. 98. 
946. αἱ ρ]α5 15 Οµ0ἱ5 αὖἆ καν (μέ υεζ Ππιὐγίαπι υεδέ. εἶμδ ἑαπφεγεπέ 189ἱ 
νβ) | Ἐχ 1. αἱ 19 (ετο αψονται | Δ οπι του Βὲς | 6 αἱ οσον αν | ν αἱ Ραιιο 
εσωόησαν (:: Μο εσωζοντο) 

ΧΥ. 1. ϱὲτἈ προερχονται, ΟΥ{ΟπΙ απερχονται ἴΟπίσί προσερχ.) | τω το. 
ΝΗΟΕΓΩΚΙΜΡΒΌΥΧΓΔΙ αἱ οΠ1Π {6γθ ἔᾳ 5γτόα επί ϱοΡρ αἱ: Ὁ 1τ νλ ὴ νρ αεί]ι 

ΗΙ] ΑαρέοΠ53, 103 προσ αυτον, 1. Οἱ 5) 35ἳ αυτω:: οἳ Μο | απο ο. ΝΒ0 Ι. 
1943 α)Τ ΟΥ 5) τ0ΐ9,,,ς Τϊ οι απο ο. ΟΕΕΑΚΙΜΡΒΟΥΧΓΔΠ αἱ Ρ]εχ | φαρ. 
Σ.γραµµ. ο. ΝΕΡ 1. 19. 98. 1324. 946. ο 60Ρ ασπι ΒΥΙΣΕΝ ΟΥ 5 191 ίνες 
πι ΤΙ γραμμ. κ. φαρισ. ο. Ιδάσπι απ οἱ απο, Ἱέειη ΠΡΙ νε δγτεα εἰν 

αεἴ]Ἡ (86εά ροπαπέ αΠίθ απο 1. 19)! [πον ο Η1- ρ”-ᾳ ΥΕ] βγτοπια ΗΠ]) 

9. ΡΤΕΙΠΣ αἱ παραδωσιν | τ. χειρ. ο. ΝΒΤΕΔ 1. αἱ Ε ϱ1. ασπι Οἱ ὃν πδτ οἱ δν 118 
ΟΥτεΙαρμ 315 ΟμΥΠΟΣ,,, ς Τμ Τϊ αάά αυτων ο. ΟΡΗΕΑΚΙΜΡΒΌΥΧΓΠ αἱ 

Ρίεσ Π6Ρ]5 νρ αἳ ται | πα” αἱ τον αρτον | 5460. αἱ Ογτὲ5"5 εσθιουσιν 

ὃ, αυτοισ: Ὦ 6 60Ρ οπι | και; κ ΠαΙ 355 ος 311 0Ἠ1 

4. ενετελ. λεγ. ο. κ’ εἰ οὉ οΕΕΑΚΙΜΡΌΥΣΓΑΘΙ τε]] {εγο ΟΠΠ {8ύτδ... κ 

ἩΡΊΟ 1. 194. 1{ (εχο ϐ{) νς 5γτεα αἴδέῃ ϱγτρ 1ης ϱ0Ρ ατη αθίῃ αἱ Ῥ{οἱ 55,4 

(ο γαρ Όεοσ, φησι» [ο σωτηϱ], ειπε" τιµα τ. πα. σου χ.τ. µη. σου, τνα 
ευ σοι γενηται. υμεισ δε, φησιν, ειρήηκατε, τοισ πρεσβυτέροισ λεγων ᾿ 
Φωφον τω Φεω ο εαν ὠφ. εξ εµου” και ηκυρωσατε τ. νοµ. τ. δε. δια τ- 
παραδ. τω» πρεσβυτερων υμων. τουτο δε ήσαιασ εξεφωνησεν ειπων' 
ολα. ουτ. τοις - -ἔνταλμ. ανῦρ.) ΟΥ 8ΙΔΡΗ 315 05 36 (0ν 5, 15Σ ΠΟ) Παν λ58 

1-9 
Μο Ί, 1--18 

Ἑκ 50. 19 
51 απ 



109 90, 19 

80 15, 5. ΚΑΤΑ ΜΛΟΘΔΙΟΝ 

΄ μυς ας -- Ν . Ὁ κ ή - Ἀ ΑΝ ο . 

τελευτάτω” Ὁ υμεῖσ δὲ λέγετε' ὃσ ἂν εἴπῃ τῷ πατρὶ ἢ τῇ µητρί 

δῶρον ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφελιθῃσ, οὗ μὴ τιμήσει τὶ ρα αὐτοῦ ( ξ ἐμοῦ ὠφελιθῃσ, οὐ μὴ τιμήσει τὺν πατέρα αὐτοῦ 
Ἂ Ν ’ ὼ - . Λι ’ Ν - - 

/ την μητέρα αὐτοῦ. ϐ καὶ ἠκυρώσατε τὸν γόµον τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν 
’ { - « - ’ ΔΝ ιά - 

παράδοσι ὑμῶν. { ὑποκριταί, καλῶσ ἐπροφήτευσεν περὶ ὑμῶν 
{ « ’ 5 ε σ -ω ’ - { κ 

Ησαΐασ λέγων ὃ ὁ λαὺσ οὗτοσ,τοῖσ χείλεσί µετιµᾳ, ἡᾗ δὲ καρδία 
.) - ’ ώ /. .] » 5 -. Θ ’ κ] ΄, ’ ον / 

αυτων πύρρω απεχει απ᾿ ἐμοῦ" 3) µάτην δὲ σέβονταί µε διδάσκον- 

σι 

--ᾱ 

Ηιοχ ειπεν (αὺ’, πρτοῦ Βε]ας, μι) 11 εξ Με | πατεφα ο. ΝΒΟ"ΡΕΚΑΡΤΟ 
νχγαθ αἱ 19ὸ [ογο ο 1. σ1:5- νρεᾶ (αἱ. [ος Μα!” αἱ, 5εᾶ ποη απι α1) ααἲ]λ 
Ον ὃν 19ο Ογτος”5 ΟΥδεππε] (οί πο ϐ) Γαία]... ς (-- ἄὐ Β1) αἀά σου ος. 

ο) κιΜῦῃ (π Εὔἲ οδτίο Ίαπῃ σ Βοτίρέιτη ογα) αἱ οογία ῥή1 18Ρί α1 Αγ όὰ 

δ(δΕΕ ΑΥΤΡ ο.) ορ αππι Ρίο] Οσ 51191 αἲ Μος έοπι αἱ 10 ἔογο Ίτωια 

βγτέα εἰ5Ο 6ορ Ῥιοί ΟΥ 5159 α] αἆᾶ σου ροθί µητερα:: αἱ Μὸ (υχκοὰ 

σου πίτος Ἰοσςο, Α 86ο Ίοσο οπα: ῥαβ8ΙΠΙ 6{. Ργῖτβ ο (119) 

.06 αγ ο. ΝΒΟΡΕΕΟΩΚΜΤΌΥΧΓΔΗ οἱο ... 189 αἱ βαΐ πα οσεαν |ο εαν: ϱ 

οδαν, ϱς 1. ο αν | ήτοι (0 αἱ αάά αυτου): Ὦ αάᾶ κορβαν ο εστιν | 

ὠφεληθησ: κ” πάά ουδεν εστιν (οπι ΝΧ νο] Ὀ) | ου µη ο. ΝΒΟΡΤΕ 1. 98. 
ο] 5 15Ρ] Αγγοια ορ ααί ϐΙ 5: (ΟΥ 5351) ΟΥΥ ΕΙαΡΗΞ18 ϱ{ο536 Οµπίδί81., 
ς (αὐθ0) Τί Ρρναειη χαι ο. ΕΡΕΟΚΙΜΒΌΥΧΡΑΘΠ αἱ Ρ]ετο [ανα ΒΥΥΒΟΝ ΑΥΥΡ 
αγά Ἠϊετ Φισαεδί | τιμήσει (49/) ο. ΑΠΟΡΕΣΤΕΔΘΠΣ 1. 19. 50. 194, 940. 
αἱ 1 ΟΥ 5191 (οπαίβ5ο η) ΟΥτΕΙαΡΗ 19 ϱ{9536 Ἱ{οπι ἵενς οἷς... ς τικήση 
ο. ΕΕαΚΙΜΡΌΥΣΓΠΙ οἵο | η τ. µη. αυτ. (15 19. 98. 194. 946. αἱ δὺ [οτο 
1118 απ. αἱ ΟἩτ ΟΥτε»”ὸ Ηἶογ αἱ οπι αυτου; 1. αἱ Ον οπι αυτ. ϱ1) ο. 

ΟΡΡΑΚΗΜΡΒΌΥΧΓΔΟΘΠ αἱ] οπηΙΥΙά 19 νο ΒγταἩ 6ορ ΑΡ αεἰῃ Ον Ογντα]... 
ΝΗΡ ΒΥτΕΣ οΙῃ (1) 

«τον γοµ. ο. ΑΘΙΕΡΟΤΕ 18. 194. 946. Ῥίο]...ς την (4 ΟΠ1) εντολή» ο. 

ΕΕΟΚΙΝΡΌΥΧΓΑΘΠ α] Ρεν ο Ερ]-ᾳ νρ αγπιζάἆ ϱγχ) ἰχὶ (ΟΥ 5, 190 Ον]πῖ ὃν 841 

ΟΥτΕΙΑΡΗ 316 ρ(ο536ϱ1 (: πέν. ὃ.)... ΝΕΒΗΡ α Ὦ 13: ο 8γχόὰ θ{δοὰ γεν 1ης 

«ορ ατπι αθί] αἱ ΟΥ 5159 ἸαδεςἍ15 Πήπί Ας του λογον (ἴμπ) 1: Ἱα Μο 

πες Πασίπαῦ 
. επροφητ. ο. ΝΕ" ΟΡΙΤ" 1924. 486ν αδοῦ ΟΥ 3131, 1ἴεπι προφητευσεν Δ... 

ς πφοε(ητ. ο. Β""ΕΡΟΚΜΒΌΥΧΓΟΠ οἷς | κῃ ὃδ. αἱ Βαφδῦαρί ησ. (σα. οἲ 
ἦσα. εί αἆ 19, 11) περι υμ. 

ο λα. ουτ. ος (49) ο. ἁμΡωτὸ 98, 1941. 1 (εχκς ϐ) νο 8γτοι οἱδοὮ (ορ 
ΡΕΥ5Β αγΙΠ ααί} Ῥ{ο] Ο]επι 161 ΟΥ 5) (παρεθετο [ματὸ.] Φήτον αποτου 
ἠσα. οπερ αυταισ λεξεσιν ουτωσ εχει" και ειπε χυριοσ᾽ εγγιζει μοι 

ο Λα. οὐτ. εν τω στοµ. αὐτῶν, και τα εξησ. και προειποµεν γε οτι ουκ 

αυταισ λεξεσιν ανεγραψεν ο ματ. το προφητικον) αι 3,155 οἱ 3) 131 
Εάβ Ρ. 415 οεπιαῖ τὸ Ῥα8 ὑαρίσθ4 Ογτεδ 11” ΟΥ (αι 1ο ϐ) Τετί ΟΥΡ αἱ ται, 
Πίο Ο16ΠΩΤΟΠΗ 1 15 (λεγεν γαρ που’ ουτοσ ο λα. τοισ ος) Ο1επι” ἐοῦ 

(λεγει δε εν τω ησαια᾿ ο λα. ουτ. τοις)... ς εγγιζευ µοι ο λα. ουτ. 

(4 οπι) τω στοµατι αυτων, χαι τοισ χειλ. ο. ΟΕΕΑΚΜΒΌΥΧΓΑΘΠ αἱ ρ]ου 

(1. ο λα. ουτ. εγγιζει µοι, τοισ χειλ. είς) { βΥΥΡ:: υχκεᾶ εγγ. µοι ο 

λα. ουτ. εν τω στ. αυτου, και εν τοισ εἶςο, Α ΟΠ εν τω 18 και εν | 
απεχει (Ο1οπιτοπ! 1,15 ϱ{ 3: 608 απεστιν, Οἶ6πι εστιν, Ειβ1Ι ΑΥΤ αφεστη-- 
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τεσ διδασκαλίασ ἐντάλματα ἀνθρώπων. 169 Καὶ προσκαλεσάµενοσ Μο Τ, 5 
/ ΜΑ λ , ἐ ε , 

τὸν ὄχλον εἶπεν αὐτοῖσ᾽ ἀπούετὲ καὶ συγίετε' 11 ου τὸ εισερχό- 
. - 2 3 / 

µενον εἰσ σὺ στόμα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον 
» , - - ο, κ ἐκ τοῦ στόµατοσ, τοῦτο κοιγοῖ τὸν ἄνθρωπον. 19 "5" τὀτε προσ- 

ῃ ε 9 , λος ολα ο « - Ὦ ω 
ἑλθόντεσ οἱ µαθηται λέγουσιν αὐτῷ ' οἶδασ ὅτι οἱ Φαρισαῖοι ακοὺ- 

Ν / ν ς λ Ν σ . 
σαντεσ τὸν λόγον ἐσκανδαλίσθησαν: 19 ὁ δὲ ἀποκριθεὶσ εἶπεν 

” [ὸ ς / « | 3 .. 

ποσα φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πατήρ µου ὁ οὐράνιοσ εκριζω- 
ῃ πο ὁ υ ον εςιςς 5 λ ”. 329, 16.24 

ὢήσεται. 14 "5. ἄφετε αὐτούσ' ὁδιγοί εἰσιν τυφλοὶ τυφλῶν᾽ τὸ ὂ, 90 
αρ Ίν δὲ Ἰὸ σλ δ., 2 / ας 9 ἳ πω}; φλὸσ δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῃ, ἀμφότεροι εἰσ βόθυνον πεσοῦνται. 

κεγ) απ εµου: Ὁ εστιν απ εµου, Ἰἴοπι εδ α πιε Ττ νΕ ρρ]αῖ ρίον (Γενί 

αὐθίδέζ α ππε, ΟΥΡ δεραγαίιπι εδὲ α πιε) 

9. ΔΟΠΙ µε | ενταλκατα: Ι9Ρ]ε" νο ΟΥΡ αἱ Ρτασπι εί 

10. ἁ προσχ. των οχλων, ὃ αώσοσαίίε ἔιοἱ8 

1. οὐ: Ὁ (Ίἴεπι Ρ6Ι5) 56ἆ οίαπῃ αλλα παν το) αάά παν | το εισερχ. (εἴ. 

Οτίες; 0] 6ι 110. 465 0) γ1 615. Τ6ῦ (Ίμγ τα εισερχοµενα, Οἱ ειη 1θῦτα εισιοντα): 

Ἡ το ερχοµ. | κἲ τουτο κου’ου | κου’ου (6ἳ. βαερία5 επι εί 05) 15: υ” 

που”ώνει, ἆ οοπιπιιηίσαξ, Ίίειπ ο 866 Ίοεο, Ιαιπ Τανί Ας; Ηϊεν: οεγύτίηι 

οοπιπηαπ]οαξ ῥγογγίε δογέρέιγαγιπι εδέ εξ γιιζζἶοο 86ΥΊΙΟιΟ οοπιέονζζιη" (1ἱ Ῥ) 9 

να ὑπφιόπαί, οοἴπφιύπιαξ) | το εκπορ. (εξ. Ου ὃν ντ λα): ἲ (86 1ρ8ε” 8ετ]- 

Ρίπταπη ποπάαπι αὐβο]αίαιη πιπίαν1θ ΟΥ5 θά το εξερχοµ., Ον πο ὃ τα 

εκπορ., Ο1επιῦῖ» ΟτυΙ5 τα εξερχ., Οἶοιη 109 τα εξιοντα | τουτο (Ἠ Σέινο, 

01 επι 35ὅ εκευνα:: εξ Μο: 32. α ο ΕΠ] οἱ) κου). τ. ανθρωπον: 1. 124. 

αἱ Ο16ιι 169 Οναυίαπα Ομ Τοαγί Απιῦ 1η 
19. προσελθ.: Ἡ αἱ ραις Η1 9 «ορ ΒΥΓΡ (011) αάά αυτο | οι μαῦ. ο. ΝΕΡ 

19. 61. 124. 9450. 940. ο ΟΥ (προσελθοντ. γαρ, φησι, οἱ µαδθηται 

αυτω ειπον αυτω)... ς α4ᾷ αυτου ο. ΟΕΕΑΚΙΜΡΌΥΣΧΓΔΟΘΠ αἱ Ρ]ας Ἡ8Ρ]εν 

νο αἱ οπιησ]ά, Ο{ αἆ 8, 91 | λεγουσιν ο. ΠΡ (ἆ ασ) 1. 19. 9δ. 61. 124. 
946. 5γτόα αίδεὮ αὖπι (41. αεζεδδεγπέ αἆ επι ----ἀἰσεμίσβ)... ἃ ειπαχ, 

ς ο. ΟΕΕΑΚΙΗΜΡΒΌΥΣΓΔΘΗΙ 41 Ρ]ευ Τὲ νς αἱ ΟἨΥ ειπον (άἰπεγιωιέ) /τον λογο: 

κ αἱ 2 αθίῖι ΟΠ1 
19. ειπεν (18)19Υ νρ αἴῑ): Δ αἱ ραπς αἀὰ αυτοισ | πασα οἵς: ἵέὰ εἰ. Ο1 οι λοχι 

5,53 (οπι]βδο {απίαπη κου) 

14. αυτουσ (οἰ. ΟΥ εἰο): Ὦ τουσ τυφλουσ | οδηγ. εισ. τυφλοι ο. ν’ είΕῦΟΙ: 

ΕΑΜΡΒΌΥΧΓΑΘΠ (Κ οπι τυφλοι) αἱ ρ]εν ᾳ Αυτα Ο5ομις!,., πΕΡΡΗΣ 1. 
48. 88. 194. 846. αἱ Ρας 1 Ρὶ9 γρ (νσεᾶ οωεοί διιέ εἰ ἄιισεβ) ΒΥΤΗΙ αἱ 

Ον ὃν 9 Βαβ  οὖτ ΟΥ ΕΙαΡΗ 139 Ονἱπί 1, 188 ΟΥΡ αἱ (0ΗΥδεπηε! τυφλ. εισ. 
και οὐ.) τυφλον εισιν οδηγοι (111) | τυφλων ο. ΝΕΔΟΕΕΑΚΙΝΜΡΟΥΧΖΓΔΘΙ 

α] οπηἩ {ογο 1 να βγτιίχ ϱ0Ρ (5ο4ε445 οπη) αππά αοἰ Ον Ώα5 ΟΥν Οπίί 

Ορ αἲ... Νε(εῦπρ 209. Αγτοα οορζᾶὰ 2 οπη | εαν οδήγη (0 οὐαγη): 
19. 124. 946. (ατπι) οδήγω» Ῥταείοχεπαιο αάά σφαλήσεται και | εισ 

(19. αὖᾶ τον) ῥοθυ». (Ογν ῥοῦφον) πεσουντ. (Ε αἱ ππα Ογν Ῥα5 1, 09 ο ἆ 

οἱ”, 505 ΟἨσ εμπεσ.) ο. ΝΒΟΡΕΑΚΜΡΒΌΥΣΓΔΘΗ αἱ Ρίου Τε νε αἲ πια ΟΥ ὃν 5 

Ῥα5 ΟµΥ.... ΡΗ7 1. 194. 946. πεσουντ. (0 ενπεσ.) εισ (546. πάά τον) 

ῥοῦυνον (ϱ 1. ῥοθρον) 
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58 15, 15. ΝΑΤ ΜΛΑΘΟΔΙΟΝ 

-. 15.6 2» ο οι. στ 2 ο. / ς 10 Ἠιὃ αποκριθεὶσ δὲ ὁ Πέτροσ εἶπεν αὐτῷ φράσον ἡμῖν τὴν 
( / 16 ς ντ ο 3 Ν ν΄ ως - κ υμ 1. 3 

παραρολ». ο δὲ εἶπεν ἀμμὴν και ὑμεῖσ ἀσύνετοί ἐστε; 1 τ οὐ 
-- αι - ν ῃ » ’ . 

νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ εισπορευόµενον εἰσ τὸ στόμα εἰσ τὴν κοιλίαν 
-- Δ 5 2 - 3 / 9) ΔΝ Ν 3 / 3 

χωρεῖ και εἰσ ἀφεδρωνα ἐκβάλλεται; 15 τα δὲ ἐκπορευόμενα ἐκ 
- / 1 - } -- .. 

τοῦ στόµατοσ ἓκ τησ καρδίασ ἐξέοχεται, κακεῖνα κοινοῖ τὸν ἄν- 

ὕρωπον. 19 ἐκ γὰρ τῆσ καρδίασ ἐξέρχονται διαλογισμοὶ ροί, ὧᾳ ν. ἐκ γαρ τησ Χαρδιασ εξέρχονται διαλογισµοι πονηροί, 
 ν ο], " ἔ ΄ ω1' 9 ή φονοι, μοιχεῖαι, πορνεῖαι, κλοπαί, Ψευδοµαρτυρίαι, ῥλασφημίαι. 

ς λε Ν - λ ο - ν Ἀ 
20) ταυτά ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον' τὸ δὲ ἀνίπτοισ χερ- 

Ν - -- / 

σιν φαγεῖν οὐ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 
ς -- πι Το « - ὀ ; . 
2] Καὶ ἐξελθὼν εἐκεῖθεν ὁ ᾿Ιησοῦσ ἀνεχώρῃσεν εἰσ τὰ µέρη 

ΔΝ ον ς .] 3 Ν 7- , ” ς 

Τύρου καὶ «Σιδῶνοσ. 33 καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὺ τῶν ὁρίων ς / 
» / ενα { ως ” .. / . 2 ’ / ΄ (ν ς ο. 

ἐκείνων εξελθουσα ἐκραξεν λέγουσα ᾽ ἑλέῃσόν µε, κύριε υἱὸσ «{αυε(ὸ 

16.0 πετροσ: ΒΥτΕὰ οἱδεὮ πο Ρί6Υ. | ειπ. αυτω (ία οί. 119191 νο β1- ασπι 
οπι αυτ.): Β αὖτ. ειπ. | την παραβ. ο. ΝΒΖ 1. οορ 0195395... ς ΤΙ πᾶὰ 
ταυτη» ο. ΟΡΕΕΑΚΗΝΜΡΒΌΥΧΓΘΠ (4 αυτην, ὃ ὑίαπι) αἱ ρ]εν (19. 194. 946. 

ἁπίθ την παρ. Ρο) 16 νο ΒΥΤΟΠΙΑ ατπι ααίῃ ΟΥ 

16. ο δε (48’) ο. ΝΡ97 58. ΠΕΡ]ες να βγτζα εἰδΕΣ ϱ0ρ αθἰ] Ροί88 αὖΓ...ς πάά 
15 ο, ΟΕΕΟΚΙΜΒΌΥΧΓΔΗ αἱ ΟΠΙΠ {ογο Εᾳ ΒΥΥΝΙ ειπεν: 10Τ. 801. 8γτέὰ οἱ ϱ 

ο αᾶά αὐτω, Ἰίαπι εἶς ᾳ (11: φιέδεις αἴθ) εορζ44 ΞΑΥΙΣΕΒ | ακμής (0 ακνην): 
1{ νο αά]ιιο 

11. ου ο, ΒΡ ὁδ. 998. ΙΕΡίεὶ νσ Βγτόα ο{δόὮ αθίἩ ἄτπι αἱ (Οτ5 95 ετυ 

οὗ)... ς ουπω ο. ΝΟΕΕΟΩΚΙΜΒΓΥΧΓΔΠ αἱ] Ρ]οχ ᾳ «ορ ΥΥΡ:: Πα πηι οὔ. 

1π Μα, ῥταείετεα οί Μί 10, 9 Μο 8, 1Τ | εισποφευοµ. (ευ. Οσ 5, 159): Ἡ 

ΟΥ 5435 εισερχοµ. | κ αἱ ΟἨΣ εισ τον αφεδρ.:: αἱ Μο 

18. εξερχεται (ΑΔ οπι εξερχετ. δα καρὸ., 8αρΡΙ κἩ): ΕΝ αἱ] 0 -ρχονται | 

χαχκεινα (41 και εχ.): Ὦ Ε" αἱ ραιο ο ΕΠ. «ορ εκείνα | ποινοι: ϱ) ἆ | 

Αιισ5ειης] χου/ώνει 
19, φον. κοιχ. (8 οπι) πορν. (εί. Οἱ 5,500 Έδ ν» 650): 1, πορν. µοιχ. φον. | 

Ὦ ΟΠ πορ». | ϱ"Εἳ ο Αγτεα Θ{Ρ ααίἩ βλασφημεια (ο θίαξγεπιία) 

90. Ὁ ταυτα εισιν τα ποωώγουντα (Ίνα ϱἨ, ἆ «πας οοπιπιιίσαπι) Ίέεπα (οοπι- 

πιπίσαπί) ο ΕΙ. Ἱ Αιποζσπισὶ (Η1] φιιαε ϱοπήπεπι Πιοπιύπεπι | αοὔιέ) | 

χοινοι: ϱ” κοινώνει, ἆ Κ Αιρ οπιε] σοπυπιέοαί 

99. εχραξεν ο. αἲἆ 15. 194. 015) 505 ΟµμΥπιο 4: οἰαπιαυὰ α ϱ{ ϱ'''  τρ βυτν 

ΑιισζοἈ5 3, 1095 Ἠ1]: Ίέοπι (Τμ) Ἀ.πο 1, αἱ Οτ1Ο 1 εκραζεν, ο Η1- 4. οἷα- 
πιαδαί, κ εποϊαπιαδαί, Άγτε «ορ αγπι...ς Τ{ εκραυγασεν (Ε"1 -αυα - 

σεν, Δ -αυαγασε)) ο. 6ΕαΚΙΗΡΌΥΧΓΑΙ αἱ Ρ]ευ Ώα5 3555 Ομπιοπίξ, 1ΐοπι 

Ν 299. -γαζεν | λεγουσα ο. ΝΒΟᾷ 1. 19. 194. 946. πα] α ορ” ᾳ απι {αι βγτόα 
οί56Ν 60 απ παει ΟΥ 5 505 Ομνπο Σι ς Τϊ Ῥτασπὶ αυτω ς. ΕΑΚΙΜΡΟ 

ΥΧΓΔΠ αἱ Ρρ]εν Ῥαβ. Ιίεπι (οἶαπι. αἆ σι) {11 κ 5ΥΥΝ, επι Ὦ οπισω 

αυτου, Ἰΐθπι Ροβί λεγουσα ε 61 νσοᾶ | υιοσ ο. 8) α13 βας83395...ς υιε 
ο. ΝΟΕΑΚΙΝΜΡΌΥΧΈΓΔΠ αἱ ΟΠΙΠ ένο ΟΥ ὃ, 505 (:: βΙπα]1έοτ Ἱοεί]ο βιοί 9, 

ϱτ. 90, 50. 81: υιοσ ὃαυ. που αεί 1, 20) | δαυειὸ: οἳ αἲ 1, 1. | κα- 

χωσ: 1. Ον 5 505.505 ῥεωωσ, Ἱέεπα κα δευζβεπιέ 
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ε - .. Ὠ ς Δ » ” 

ἡ Φυγάτηρ µου κακῶσ δαιµονίζεται. 3ὓ ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὖτῃ 
) λ / ε Δ 2 ο  ἵὰ ο ον ῃ 

λόγον. καὶ προσελθόντεσ οἱ µαθηται αὐτοῦ Πρώτου» αὐτὸν λὲ- 
. / 5. ς , [ τε 58, « 

7ουτεσ᾽ ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν. 34 Ἠπ' ὁ 
Δ 2 Ν π σι 2 2 / μ] Ν .] ΔΝ / Ν 

δὲ ἀποκριθεισ εἶπεν ουκ απεστάλην εἰ µὴ εισ τὰ πρόβατα τά 
3 / 3 / ” 159, ς ΔΝ -- 

ἀπολωλύτα οἴκου Ισραήλ. 2ῦ ης ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνει 
- ἃ η « Δ Ἡ π μ 

αὐτῷ λέγουσα᾽ κύριε, βοήθει µοι. 260 ὁ δὲ ἀποχριθεὶσ εἶπεν) οὐκ 
᾿ -- / ο. Ν ( -- -- 

ἔξεστιν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων και βαλεῖν τοῖσ πυναρίοισ. 
ς εν ολ τα : , / ο Δ ν Δ / . / αν ” 
2τ ᾗ δὲ εἶπεν ναί, κύριε καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει απὺ τῶν 

: Ἰ : : 3 2 
Ψιχίων τῶν πιπτύντων ἀπὺ τησ τραπέζησ τῶν κυρίων αὐτῶν». 
Φα / 2 Δ 6 δη -- σ ο δι / , 
25 τότε ἄποχριθεισ ο Ιησοῦσ εἶπεν αυτῃ ὦ γύναι, µεγάαλ σου 
ς / . ο.’ ς / ΑΝ 4 ς / 3 

ἡ πίστισ᾽ γενρθητω σοι ὧσ Όελεισ. καὶ ιαῦηῃ  θυγατηρ αυτισ 
- 4 

ἀπὺ τσ ὥρασ ἐκείνσ. 

95. λογον (15. αἱ λογω): ἆ οπι | ηρωτουν ο. ΔΒΟΡΧ(Ε3Ν αἱ -τοι)...ς 

-των ο. ΕΙ ΚΙΙΡΘΌΥΓΑΠ (Ε3ΝΜ) αἱ οπιηΥ1ά 
94, ουκ απεσταλην εἴο: εαᾶεπι εκ ενς. Εβρου. αβοτί Ον Ὁ 195 (εαν φασκη 

ο σωτηρ᾽ ουκ ---ισραηλ, ουκ εκλαμβανομµεν ταυτα ὧσ οι πτωχοι τὴ 

ὀιανοια εβιωναιοι --- ὠστε υπολαβρειν επι τουσ σαθκιουσ ισραήλιτασ 

πφοηγουµεγωσ τον χ επιδεδηµηκεναι) | προβατα: Ὦ αἀά ταυτα (ἆ 

αἆ ουεδ ]ιαδ φμαε εἰς) | τὸ ο τα 586 

δ. ελθουσα: Υ αἱ απελθ., ὰ αἱ προσελθ., αἱ εξελθ.Ι προσεκυνει ο. ΝΤΒΡΝ 
(πνη) 1. 19. 88. 124. αἱ ΟΥ ὃ, δ05. Πίστη (οεπᾶ εἰ Ὁ ο ϱἳ” 5", οεπίεπς 1: Κ) αᾱ- 

ογαδαί Ὁ ο Η1- ο1-5. ΚΚ αγπι... ΝΕΟΕΕΑΚΤΡΌΥΣΔ αἱ ϱ/π5100 0Η (νεα [οεητί 

εί, υεπίεπκ] αἀογαυίέ α {1 α νο «ορ αἱ) προσεκυγησεν (60) | Δ αυτον 

98. εξεστι» ο.  α Ὁ ο 81:53: ϱ]- 1 ρα1βΡ εἰσοᾶ (Ο] τη ποσα 19) Ον 5,505 015 
Ῥα5 56] (πα Ν. 1.) ΠΠ Απρ Απιζιοι Ἠῖοαι, Ίἴθπι εστι Εαδρ5δδ Ταγμπανο 

αἳ., ς εστι καλο} ο. ΝΒΟΕΘΚΙΜΒΌΥΧΓΔΙΠ αἱ οπιπ{ά (η καλ. εστ.) ο { 
ϱ3- Ἱς α νς οοΡ ΒΥΤΟΠΙΗ αἱ ΟΥ3 633 0 (εί. 6οπη) :: τί Μο πεο Πιοίῦ 

ϱΤ. καν γαρ (εἴ. εΡ]εῖ να ΑΥτοα ος ΟΥ 5,506 ϱ1): Ἡ ο ΕΥΥΣΕΧ οπι γαρ ] 
εσθιει: Ὦ Υ50 5ΕΙΠΘΙ .νουσιν | ΨΙχιωΝ: Ὦ ψειχων | τ. κυρ. αυτων: 5γΥ9ὰ 

οἱ δεῖ ϱΥγὲ ροΓβΡ οἰσοά αθά οἱ οἴνιοέ 
28. Ὁ {απ και τοτε | αποχριθεισ: α ΥΣ ΕΝ ΕΙ οπη | ο τ6: 95 α]” {α »γν 

οπι | ω: 951 2909. {ον οπι | τα” γεννήηθήητω, ΟΣ 9 500 γενεσθω. Αά Π. 1. 
βροείαί ΟΙεπη Άοπι ὃ 19: ἠούστα τισ ἐν ἡμῖν ἐστὶν συροφοιγίκισσαι, τὸ 

γένοσ χαανβῖτισ, ᾗσ τὸ Φιγάτριον (Ροδὲ ποπηήπαίαχ ῥερνίκη) ὑπὸ 
χαλεπῆσ νόσου συνείχετο, ἡ καὶ τῷ, κυρίῳ ἡμῶν προσῆλδεν βοῦσα 
καὺ ἱκετεύουσα ὅπωσ αὐτῆσ τὸ Φυγάτριον (εἴ Με) Θεραπείση. ὁ δὲ 
καὶ ὑφ ἡμῶν ἀξιωθεὶσ εἶπεν' οὐκ ἔξεστιν ἰᾶσθαι τὰ ἔθνη, ἐοικύτα 
κυσὶν διὰ τὸ διαφόροισ χρῆσθαι (Οοίε]. χρᾶσῦ.) τροφαῖσ καὶ πρᾶ- 
ἔεσω, ἀποδιδομένησ τῆσ κατὰ τὴν βασιλείαν τραπέζησ τοῖσ υἱοῖσ 
ἰσραήλ. ἡ δὲ τοῦτο ἀκούσασα καὶ τῆσ αὐτῆς τραπεέζησ ὧσ κύων ψι- 
χίων ἀποπιπτόντων συμμεταλαμβάνειν [ὁεομένη], µεταθεμένη ὅπερ 
ἦν, τῷ ὁμοίωσ διαιτᾶσθαι τοῖσ τῆσ βασιλείασ υἱοῖσ, τῆσ εἰσ τὴν 

Θυγατέφα ὡσ ἠξίωσεν ἔτυχεν ἰάσεωσ. 

10, 6 
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λῆο τ, 51 --ὤτ 

95 -- 

Χο 8. 1-10 

ϱ0 15, 29. ΚΑΤΑ ΜΛΟΘΛΙΟΝ 

» Ἡ ΄ 6 . Ἆ 4 σι ς τῷ 5 29 Σ Λαὶ μεταβὰσ ἐκεῖθεν ὁ Ιησους ἦλθεν παρὰ τὴν 
α. Φε ’ Ν } Ωλ . ος » 4 . . 

Φαάλασσαν τησ ᾽αλιλαίαα, και αναβᾶσ εἰσ τὸ ὄροσ εκάθητο ἐχεῖ 
Ὀ] Ν Ξ ο ο.) αἳ - 
ὤ6) καὶ προσηλθον αὐτῷ ὄχλοι πολλοι! ἔχοντεσ μεθ᾽ ἑαυτῶν χω- 
Αα }ὶ Ν Ν Ν Ν Αν 

λουσ τυφλοὺσ κωφουσ χυλλοὺσ και ἑτέρουσ πολλούσ, καὶ ἔριψαν 
ὼ λ ) 8 ο » πια Ν Π αυτοὺσ παρὰ τουσ πύδασ αὐτοῦ) καὶ ἐφδεράπευσεν αὐτούσ, Οἱ ὥστε 

Δ α. ’ ’ Δ - Δ ε .- 

τόν Οχλον δαυμάσαι ῥλέποντασ κωφοὺσ λαλούντασ, κυλλουσ υγιεῖσ 
Ν Ν - χ Ν τ ν΄ σος .. 

καὶ χωλουσ περιπατουντασ καὶ τυγλοὺσ βλέποντασ᾽ και ἐδύξαζον 
. έ Δ 2 ’ 

τον Όεον Ισραήλ. 
99) « 92 -- , ’ υπ υ 3 ”. τ . 

ὦ. 0) δε //σουσ προσκαλεσάµενοσ τοὺσ µαθητάσ αὐτου είπεν 
΄.- » Δ ή αφ / « ’ -- ’ / 

σπλαγχνίςυµαι ἐπι τον ὄχλον, ὅτι δη ἡμέραι τρεῖσ προσμέγουσίν 

ο) 
90. ο τοι Ὁ οι | ηλθεν: α Ὁ ο { 1”. ασ... υεπῖέ Πεγτπι (19 1ξοια ο ΒΙ- 
κα νβ) 

ὅο,κ Ὁ 33 σῖ- οπ1 πολλοι | χολ. τυφλ. (5 οπι) χωφ. (8 α Ὁ 3. Ροβί κυ., 

ΙΜΑ αἱ τη απ [α 4 ΑΥΤΡ απίο χω., ΟΚΠ αἱ ροβί χο., ϱ αἱ 5 ϱ”. 1 οπι) 

κυλ)λ. (ἩΏ απίε τυφλ.) ο. Ἑάνυνχη αἱ ϱ] {ορ βγτόα ϱ{δΟΝ Αγ; 1ΐθπι 

ΝΒΟΚΗΜΔΠ οίο; 1. 98. νρ εἆ {ος ααιἩ ΟΥ 5,501. 509 χωφ. τυφλ. χωλ. κυλ). 

γαπίαπίέ αἲ | και ετερ. (5γτ 5 αάὰ αεφγοίος) πολ).: 1, πι. ΟΥ (6ξ. πιο ϐ) 

οσα | εριψαν ο. ΝΡΙ.... 5 Ἰωα ΤΙ ερφιψ. 6. ΒΟΕΑΚΜΡΘΙΟΥΧΓΔΗΠ αἲ ον 1, 

ΟΓ αἆ 9, 96 εἰ αἨΡί | παρα τουσ: Ὁ Ὦ υπο τουσ, ο” οπι } αυτου (αυὐ’) 

ο. ΝΒΡΙ, 19. 9δ. 66. 68. 194. Υ5ὲῖ ΠΕΡΙΕΙ νς Αγτόα ϱ0ρ ατπι αἲν ΟΗΥ 

(αί. πιο) Απς.... ς του τὸ ο. ΟΕΑΚΜΡΒΌΥΣΓΑΠ αἱ Ρ]εχ {α 8ΥΥ 9 βΥΥΡ 

αθίὮ Ρ6Υ5Ρ | αυτουσ: ϱ Ὦ ο 7: ϱ]- αἀᾷ παντασ 

91. τον οχλον (5εᾳπεπίε ῥλεποιτασ) ο. ἈορΌὰ 1. 15. 124. 15τ. αἱ 10 
{ογαο (ἵπ Ἠϊ5 59. 25Τ. δεαπεηίο ῥλεποντα, Ἱίοπι 4) Ον 5505 (0Η 1101 

5οαποηίε βλεποντα) ... ς (11) τουσ οχλουσ ο. ΒΕΡΕΑΚΙΜΡΒΥΧΡΙ αἱ 

Ίοπσ6 ΡΙ Ο)Σ (επι νν ἔετο ΟΠΠ) (Οτ 3509) { Θαυμασαι (ΟΥ 5505 ..ζειν, 

Ἱέοτη ΕἨ, 5εᾱ 1ρ5ο9” 60ΥΥ -σαι) ῥλεποντασ (4 -ντεσ, ἀε -γτα γἱὰο απίς): 

Β ῥλεπ. ὃαυμ. | λαλουγτασ: Ἡ 59. 115. 938. ΒΥΤΝ ΤΠΕ αθἰῃ ακουοντασ, 

α115 {ογε ακουοντασ, αλαλουσ Λλαλουγταα :: ο Με τ, δτ | κυλ)λ.(υ 18. 

10Τ. 5ΥΥ5ΕΝ ο{Ρ καν χυ.) υγιεισ: Α 1. ΥΣ ϱ0ορ Βγτ6ὰ Ροτ5Ρ αοίμ αιγ 

Η ΡΙΟΥ (ποῦ. Ε α; ἃ νοτο ΟΠΙ χωφ. δα ῥλεποντ.) νδ Απο; Ἠϊον ἀ4θ 
Ἰπίετργοαία Τμαίῖπο: ἆε κυλλοισ ἰασιέ «ία «ιά ο οοπίγαγίο ἀἰσαγεί Ίιοιι 

ιαδεῦαί | Και χω. ο. ΔΒΟΡΜΥΔ 1. 4. 19. 124. 10Τ. ἔ κ [ου 5γτόι οί τίς 
«ορ ααίμ.... ς οπι χαι ο. ἘΕΑΗΚΙΘΟΥΧΓΠ αἱ Ρ]ογ Π1ΡΙ6Ι νο (οχο {οτ) 

ασπι αἲ | τυφλουσ: Ὦ τουσ τυ. | εδοξαζον ο. Ν 1. αἱ ριιβῦδ 1 νς 
(πιαφπ{ῇσαδαπέ; ο Ἰ” οἰατοαδαπέ, ΚΚ -οαπέ) βΥγνἩ αγηι ΟΥ5505 Ον 

(οί, πού)... ς Ἰωπ ΤΙ -ξασαν (ἆ ϱἰογῇοασεγιηιί) ο. ΟΡ απο τα]] οἱ πηῖη 
ΡΙ εντ αί α] { ισραηλ} (αἱ Ῥαπο ΟµΥΙποῦ του τσρ., α Ὁ κ ᾱ ἠδέραλεῖ, 

ο Γ ἱκάγαλεῖ, απη {0Υ α] ἑφγαλεῖ): κ ΟΠΥΠΙΟ 1 Οπη 

99. ειπεν (τι νρ αἀίωίέ, ο λεγευ :: πί Μο): Ἀέοκπ αἱ ΡΙα810 «ορ αἱ αάᾶ 

αυτοισ :: πἲ Με 1, σπλαγχνιζωµαι | οχλον: ΡΕ” 119 ἔετο ο { αρ”. (ο 1: 
Ρίο {ωγύας, Απιῦ 0ἱ5 Ἰιζης ἐμγῦ.) «ορ ΗΙΠ Οτο” ἨΠ αάᾶ τουτον | 

ηδη (εορ ΥΥ ΟΙΗΠ /ὅου, ἔὰ εσοε --- απ): Ἡ 106. 901. 1 οτη | ηµεραι τρ. 



ΚΑΤΑ ΜΑΛΟΟΔΙΟΝ 10. ος, 91 

ΔΝ ” [ή . Ν ρ) . Ρ] υ ΄ ” 

µοι καὶ οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσι᾽ και ἀπολυσαι αυὐτουσ γηστεισ ου 
/ - 3 - ες - λ Σο τρ ε 

Θέλω, µήποτε ἐκλυθῶσιω ἐν τῇ ὁδφ. 9δ καὶ Ἰέγουσιν αυτῷ οἱ 
ο / ο... ”/ -- σ / 

μαθηταῦ πύθεν ἡμῖν ἐν ἑρημίᾳ ἅἄρτοι τοσοῦτοι ὡστὲ χορτάσαι 
- ῃ λ / 2 -ᾱ ον ο οκὰ , 3 

ὄχλον τοσοῦτον: 94 καὶ λέγει αὐτοῖσ ὁ Ιησοῦσ' πύσουσ ἄρτουσ 
η ο οϱΝ πσ ο ἷς ; . δα 2 5 ; ω Δ η 
ἔχετε; οἱ δὲ εἶπον' ἑπτά, και ὀλίγα ιχθύδια. 99 καὶ παραγγείλασ 

ο τα ϱ) -- ο Ἀεὰ Δ - ϱ)(ο ο) Ω Δ ς λ / 

τῷ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, 96 ἔλαβεν τοὺσ ἑπτὰ ἄρτουσ 
λ Δ 3 / λ ο) / 9ῇ τν, - 

καὶ τοὺσ ἰχθύασ και εὐχαριστήσασ ἔκλασεν και εδίδου τοῖς µαῦθῃ]- 
- . [ά Ν ( Δ » ” ο ’ λ.9 

ταῖς, οἱ δὲ µαθηταὶ τοῖσ ὄχλοισ. ὃτ καὶ ἔφαγον πάντεσ και ἐχορ- 
, Ν - - / στ Ν , 

τάσθησαν», καὶ τὸ περισσευον τῶν κλασμάτων ηραν ἑπτὰ σπυρί- 

σ. ΒΟΡΒΡΘΗΚΙΜΡΡΒΙΥΣΓΔ αἱ ρ]αβ100 Βας 5 39 (ϱ αά εισιν και, Ἰΐαιη 1 

εγαπο δὲ φιιοᾶ νο] εΙπη]Πίεν)...ς (-- αὐ 34) ἠμεφασ τρ. ο. ἃ αἱ πια 

Οἱ 5, 500. 519 Ομ ἔχι οἱ σοτη [ μου: Δ µου | εχουσι’: ΧΕ αἱ πα εχωσιν | 
7//στεισ 6. ππς ΡΙ6Υ 1 ΡΙῃ ... ἃ 81 ΡΙ -στισ 

98. ου μαῦ.. ο. ΝΕ 1. 116. 1943 909τ. Πρ] νρ «0ρ α1πι αἱ... ς αἀά αυτου 
ο. ΟΡΕΕΚΗΚΙΜΡΒΌΥΧΓΔΠ αἱ Ρρ]εν ο Γ ΑΥΤ ΟΠΣ αεί] :: παπί Μο. Ῥταείοτοα 

εξ αα 8, 21 | ποθεν: Ὦ 1. 1ὲ (εχο {) νΡ αεί] αἱ ποῦθ. ουν (ια Μί 19, 

οπ. ὅῦ: ποη Ιίοπι Μο 8, 4), 258. και ποθεν | ερηµια: ο «ορ ΟΥ 5, 510 

ερηκω τοπω :: οξ Τε 9, 12 Μί 14, 15 

94. ειπον (Ν ὀδ. -παν): ϱ 51 αἱ Ῥαας Αγ ΟΠΙΠ α4ᾷ αὐτω 

ὃδ 8ᾳ παραγγειλασ αἳ ελαβεν ο. 8ΡΡ 1. 1. 98. 124. 946. Ον ὃ, 510 (ενθαιδε 
δε ου κελευει [οἱ 14, 19] αλλα παραγγελλει το οχλω ανακλιθηναι. 

Αάάῑί εἴἶαπι ε/θαδε δε επιτην γην [οοπιραταί 14, 19 επιτουσ χορτουσ] 
απαπιπτουσι) ... ς Τϊ επελευσε εἳ και λαβων «9. ΟΕΕΘΗΚΙΜΡΒΌΥΣΧΓΔΗ 
αἱ Ρον; 2γαεσερίέ (ργαεσζρίί) ---- εἰ αοορίεπα (αοοεγίῖ, 81. αεοερίῖ9) Ίενς: 

στπι Ππιβείκδεί -- -- αοσερίέ ἃ (Π11 ἐγδίς δεί -- -) 

9δ. το οχλω ο. ΔΒΡ ΕΙ 1. 98. α119 {οτο Ὦ ο 1:35. ϱ1:3. 1 νε ΒΥΥΤΡ ασ αεί] 
Οτ5510:,,ς ΤΙ τοισ οχλοισ (ο α119 ἔοτο Ον [αἱ πο ὔ] τουσ οχλουσ) ο. 
ΕΕΘΗΚΙΜΡΒΤΙΥΧΓΔΠ (οῦ” εἰς) αἱ Ρίο α ἆ ο Ε]ς α 8Υτ έὰ ο{56Ἠ 6ορ αἱ Η11 

60, επτα: Ὁ ἕ, Ἰάστη οἳ  απίοα Υ Ῥτο τρεισ ν. 99, βἰπα]]έεναιιο αἲρί | 
και τουσ (Ν" αἀᾷ δυο) ιχθυασ: 1 οι | και ευχαφιστησασ ο. ΔΕΗ 1. 10. 

194. αἱ (189! να) ΑγτοὮ οἱδος.,.. ς Τϊ ευχαριστησασ ο. ΕΕΑΠΚΙΝΜΡΡῦΥΝ 
ΤΔΠ αἱ Ρ]6Υ ο (ἨΣ να]Ἀ) { Η1. αγπη ΦΥΥΡ αθί] ΟΝΝ... ο  Υίά α ευχαριστη- 

σεν οΠΙ580 εχλασεν. Ο19510 ενθαδε δε ὧσ µατὸ. καν µαρχ. αγεγραψα)! 

ευχαριστησασ ο 13 εκλασε (οοπέτα 5πργα αναῤλεψασ εισ τ. ουρ. ηυλο- 

γησεν) | εδιδου ο. ΝΒΡ (άαδαί ἆ) 1. 19. 58. 194 10τ. 946. Ο] (εί πο ὃ) 

Τ]άοχπΙορ 56ΠΟ].,, ς Ίμη Τϊ εδωκεν ο. ΟΡΕ πΠο 15 αἱ Ρ]εχ 1ὲνς «ορ ΒΥΤΟΙΡΗ 

ΑΥΠ1 | τοι µαθ. ο. ΕΕ 1. 19. 29. ὃδ. 194. 345. αἱ Ραις ο ΠΒ]: ϱ”' 6ΠΊΠι 

«ορ αἲπι ΟΝΥ (ίμποῦ).,. ς αἆᾷ αυτου, μπ [αυτ.] ο. 6ΕΕΘΗΚΗΝΡΡῦνΥΣ 

ΤΔΠ αἱ Ρ]εγα Ὦ ο {5 σ]. νρ ΦΥΤΟΠΣ | µαθηται (5 4 αἀά αυτου): 1ϊ 
νρ Αγια οίδΕΝ ϱορ αἀά ἀεζεγιπί | τοισ οχλ. (ρτοῦ Βεμιι) ο, ΝΕΚΤΜΗ Ἰ. 

19. 58. 194, 15τ. 9858. 949. 840. αἱ 1. ο { Η1. οορ 8γτοὰ θίδεΝ αἱ ...ς 

(1ιπ) το οχλω ο. 6ΡΕΕΔΗΡΒΟΧΓΑ αἱ ρ]ον Π9Ι νρ ϱΥΥΡ αππι ΟΥ 

δΤ. το περισσ. των κλ. ηραν ο. Β9 1. 80. αὓςο [5 ϱ1 31 νε αείμ...ς 

. 



92 15, 9δ. ΝΑΤ ΜΛΘΟΛΙΟΝ 

ν Π ΩΩ ο / 2” 9 
δᾳσ πλήρεισ. 95 οἱ δὲ ἐσθίοντεσ ἦσαν τετρακισχίλιοι ἄνδρεσ χωρὶσ 

Ν . - Π δι, Ὁ 2, 

παιδίων καὶ γυναικών. ὃν) καὶ ἀπολύσασ τοὺσ ὄχλουσ ἐνέβῃ εἰσ τὺ 
- . . ιν 

πλοϊῖον, και ἠλθεν εἰσ τὰ ὅρια Ἠαγαδάν. 

1-4 
Μο Β, 11-18 
Τ,ο 19, 54-56 

ΧΥΙ. 
161. - ἃ / ἂν ν - 

1 11 Καὶ προσελθόντεσ οἱ Φαρισαῖοι καὶ Σαδδουκαῖοι πει- 
." κ 

΄.. ’ 2 .. ” } 3 3 νὰ νί»- ο) 

ράζοντεσ ἐπιρώτων αὐτὸν σημεῖον εκ του οὐρανου ἐπιδείξαι αὐ- 
- 2 ρο5 ς οἱ) } λ α 2 ο . 

τοῖς. ο  ὁ δὲ ἀποκριθεὶσ εἶπεν αὐτοῖσ' [ὀψίασ γενομένησ λέγετε 
ον, ΄- Δ ς 2 λα ος Ν .δ. / / 

ευδία, πυρράζει γὰρ ὃ οὐρανόσ' Ὁ και πρωῖ" σήμερον χειμών, 
΄.. Ν ΄.. ς 2 ’ Ν Ν / σσ. 2 

πυρραςει 7αρ στυγ/αςῶ» ο ουράα)οσ. το μὲν προσωπο» του ουρατ 
” ; , ν ο Λ - - - η / 

νου γινώσκετε διακρίνει, τὰ δὲ σηµεῖα τῶν καιρών οὐ δύνασθετ] 

ηφαν το πε. τ. χλ. ο. ΝΟΒΕΘΗΚΙΜΡΒΌΥΧΓΔΠ αἱ Ρίο {11- Ἱκ ᾳ «ορ ατπ αἱ 

Οµς τα Μο εἰ Μι 14, 20 | ϱ σφυριδασ 

ὐδ. ησαν: Ἡ 1. 19. 29. δὺ. 1924. 940. 1. ΒΥΥΡ ατπα ααί] αάά ὧσ (ἴθιπ ὧσει 

αἱ ὃ) τταί Μο | παιδ. κ. γυναικ. ο. ΝἩὉ 1.194. 19 Ρ]9 (Ίς οπι ανδρες ιδ ΒΠ) 

νρ Βγτέα ϱορ αεί... ς Ἱω ΤΙ γυν. κ. παιδ. ο. Β0 απο τα6]] πα {ρ]οΥ 

βγταίΓ αν ΟΥ 

9. επερη ο. ΝΡΡ (2) 1. 95. αἱ ππαν]ἆ (ϱ ενβαινει)... αν Τί ανερη (πιρτοῦ 
Ἀεμα) ο. ΟΕΕΚΘΗΚΙΜΌΥΧΓΑΠ αἱ {ου 1009 ΟΥ (οίαπο) | ο ηλθον | µαγα- 

ὐαν ο. ΝΗΡ (τησ µαγ.) 8γτα (-ἄοπ) ΑΥΤΗΣ ρ6158, δὸ παγεδαν, ἵξοπα πια- 

φεάαπι (ο Π:3: πιαφεάαπι, ο”. πιαφίάσι, Κ πιαφέᾶα, ἆ πιαφαα) Πεν] νε 
Η]εχ Ας (0ῇο ]ιου επι φιθζοί «ο 4, πιδὲ «ιο ΓΠαἴπιαπωί]ια, φιοά 

π «φιζθιδ. εζᾶ. [εφίζιη, πο αἷωίέ Πέ δεᾷ Ἰἴαφεάαπι) ... ΟΝ 9δ. αἱ ὃ οἱ” 

1η ΡΕΠΟ] ᾳ σορ µαγόαλαν ...ς µαγδαλα ο. ΒΕΑΗΚΙΡΌΥΧΓΔΕΤΗ αἱ Ρίου 

ΤΠ ΒΥΥΡ αεί 0 

ΧΥΙ. 1. οι: 1. 98. 194. α15 ΟΥ 5511 οπη | νζΑ αἱ ραῖο και οι σαδὸ. | επη- 

ϱωτων ο. κ εἰ 1. 19. 946. αἱ «ορ ΟΣ5 51 (Οἱ ηρωτων) ... ς ἵωπ Τϊ 
επηρωτησαν ο. (ΝΕΑ πρωτ.) ποῦ (ρο5ἱ αὖτ. ροπ) πο τα]] εἰ ταΙἩ Ρ]ευ νν 

ΡΙ (8ΥΤΝ1ΑΡ 51) (ο {επίαπίός επι. εἰ γοφαεΓέ ἐζζιτι) 

ε0 δε αποκο. (8γχόὰ ααἰ] οΠ1) ειπ. αυτοισ: ὮὉ ΥΣ Ἱπαα οσα αυτ. | οψιασ 

πδαᾳπα ου δυνασῦθε(ν. ὃ) ο. ΟΡ(Ε)άΗΚΙΝΡΌΔΠ 1. 239. 9δ. αἱ Ρρ]αυ (1έοπα 1 

έππηΆ) 1{ νσ ΒΥΥΣΟΠ ϱΥΥΡ 60Ρ αατ] αἱ ΒΙΒΕΔΠΟΣ Ο]γ οα{οχχόοπα Τρ] Επί] 
ΗΙΙ Ταν ... «Ενχς 193 1943 10τ. αἱ 1 ο ἆ ΡΙ9Υ αρ ἨΗίον (,ος νι ρζογίδη 

ο ποπ Παδείαγ”!) Βγτζα (εορ αρ ΜΙ1 7) ατπι (5εὰ πδό ο Ταίπο) Ον 5514 

(οΙΠΠΙΠΟ. νάΐπ, ποἩ. οηΊπά αρ] οἱ ταβροηδαϊα Ίσοδι α νοιῖβ γενεα 

πονηθα Ἱπαῖρῖςλ οἵη | πυοραζ. ο. ῦκΌλΠ αἱ ΡΙ... ΟΕΕΟΠΗΙΝ α] πια πυ- 
ραζει | γδοΥ οπι γαρ | ο ουρανοσ (93 -νιοσ, α Ὁ ο ϱ1- Π7. ργα σπα οι 
παιὐίδι5, ποτ Ἰΐοπι ο { Π1: σ”- ᾳ ν6): κ αᾶᾶ και γινεται ουτωσ:: οἳ Το 

Ὁ, και πρωι 1184 ουθ.: Ε αἲ ραιο ΑΥτν οοὰ Ῥαἳ5 οπη [χαι: κ αἀᾶ παλι» | 

πρωι: ΕΝΜΕ 99. αἱ Ρ]11850 -νασ | πυρρ. ο. ΟΡΚΜΌΔΙ αἱ Ρ]... ΒάΠΙ, 

8] Ἱηα πυραζει | ο ουρ.: 9510 απο | το (οἳ" 98. ῥταεπη και: Πα Τα) 
µεν (5 α13 Ὁ οπι, 111 γσ 61/9) ο. ο (οἱ) 91 1. 22. 98. 962. α]Τας 
μ’  ΗΡ1 4 νο ΥΤΡ αεί Αας... ς (συ0) ρτασπι υποχριται ο. ΕΕΑΗΝ 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΟΛΙΟΝ 16, 9. 95 

ον πα - - Δ -- 

4. "9-5 γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶσ σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ σημεῖον 
2 ’ .) -” .) Δ ΔΝ .- 2 ” Ν Ν » ΔΝ 

οὐ δοθήσεται αὐτῃ εἰ μὴ τὸ σημεῖον {ωνᾶ. και καταλιπῶν αυτους 

ἀπηλθεν. 
-- Ν ” ’ ο, 

ὃ Καὶ ἐλθόντεσ οἱ µαθηταὶ εἰσ τὸ πέραν ἐπελάθοντο ἄρτουσ 
ὦ 9 ” σ αν κ. ν 

λαβεῖν. ϐ "9" ὁ δὲ Ἰησοῦ εἶπεν αὐτοῖσ' ὁρατε καὶ προσέχετε 
3 -” .. - Ν 165. « Ν 

ἀπὺ τῇσ ζύμῃσ τῶν (Φαρισαίων καὶ «Σαδδουκαίων. ε ο οἱ δὲ 
/΄.-- 3 ς .- / σ 3) 2 3 ){ 9 Ν 

διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖσ λέγοντεσ ὅτι ἄρτουσ οὐκ ἑλάβομεν. Ὁ γνοὺσ 
- τ ᾱ ο ε ώ / ω 

δὲ ὁ Ιησοῦσ εἶπεν τί διαλογίζεσῦε ἐν ἑαυτοῖσ, ὀλιγόπιστοι, ὅτι 
ο, 3 σα /, ο ο σολ , π ’ 

ἄρτουσ οὐκ ἑλάβετε: 9) οὕπω νοεῖτε, οὐδὲ μνημονεύετε τοὺσ πέντε 

βύπ αἱ ρ]οτ Ὦ ο {ᾳϱ1. Π1- ΑΥΙΕΝ ϱορ α]:: ο Ίο | δυνασθε ο. ΟΡΕΕΗΚΑΠ αἱ 
ΡΙ {61-35 ᾳ αππ ΒΗΠ 60Ρ ΒΥΥΡ... αΝῦ αἱ πια ΥΥΣΕΝ δυν. δοχιµαζευ, απ 

ΠΕΡΙ νο ὃδυν, γνωναι (ο ο 1-1 νο οὔνο, α πο0βδο, Ὦ 5. οοφποβσεγθ) ... Ἱ, 

δοκιαζετε (1: τί 19), 5 αἱ50 [ογα νν αἰῑα συγιετε, αἱ (οὐ. Χζοπᾳ) ααί]ι 
γινωσχετε 
«αυ µοιχαλισ (εί. ος {ᾳνο; ΟΓ551): 9 4.46 13 Ῥτοεςρ οπ | σημ. 
επιζ. (Ε3 αιτει) ... Ρ5Υ3 ζητει σηµ., Ὁ ο 6 φπιαεγῖέ αφπιίπι (:: αἲ Μο), ϱ”Ἡ 

σημ. ζητει | νωνα ο. ΝΒΡ1, 2609. 1. ϱ]- 1 απω {α [ο βαπ Πατ] θἵη {οἱ 
ΗΠΗΡ.,,ς (609) αᾶά του προφητου ο. ΟΒΕΘΗΚΜΡΒΌΥΧΓΑΠ αἱ Ρ]ου ΠΡΙ 
νρεά { βαχ ΑΥΤΟΠΙΠ ϱ0Ρ αὖπΠι αθίῃ Ογ11 οί 19, 99. | ΕΕΗΧΓΔ αἱ κατα-- 

λειπων (8εἆ --πὼν Ἱάθιη ρ]οτ) 
ἑλθοντεσ: α Ὁ ο 3: σΙ- ΠΠ] οιώπι υοεπίδδεί | ου καθ. ο. ΝΒ0ς 209. 9460, 
γδοῦ ο αππι ἨΙ]65...,ς οι µα. αυτου ο. ΒΕΘΗΚΙΙΜΒΌΥΧΓΠ οίο (ο{ αἆ 

8. 91)... Δ 801. οπι. Ῥταείοτθα Ὦ 1619) (ποπ Εαϱ3:ᾳ) βγτεα ΠΠ! Ρρορῖ 

επελαθ. ῬοἩ, ΒΙπΙίογ Ροβί εισ τὸ περαν «ορ | αρτ. λαβ. (αῦ. Ἱε]ευ 

να Ίτετα ΟΥ): Ἠκῃ αἳέτ ο Ἱς λαῤ. (ο επιεγε, Κ ἴπροπεγε) αρτ.:: πέ Μο 

«το (οἱ. Ι6Ρ] γτοι ϱ{ν): 1. ϱ”- Κε νς ΑΣΙΣΕΝ οπι | ορατε και: α Ὦ ο Π. 
ᾳ ἄῑεπι Πήπ{355 Τιοἳῇ α1) οπ1 | και σαδδουΣ. (ο. Οτδῖ5 Πεῖηί ΤιοῖΕ ΗΙ 41): 
115. 95ὔ. Υ56Ι 8επΙ α ΟἨΥΠΙΟ1 ϱα{οχ Απο Απιριςί οπῃ (191. σαδὸ. και 

Ἀπίο φαρ.). ἴπ Κ Ιπίεν 16, 1 εἰ ὅ ρ]ατα ρετιοταπέ; {αππι ρονρῖί: εί οδ[ὲεἱ 

διπιέ προπεγόο Άαπιεβ σπππκιιε ἹίπΊπι Φοἴπιπιοῖο Ῥαπεπο Ἰιαδεγεπέ πι πανί 

1εφεγᾶ (εοντῖσο 7γερᾶ 2) εί ἀίσεπα σαυείο α Τεγπισπέο }αγΐδαεογιιπι εἰ α 
Τενπι. Πιεγοβίαπογτίπα. 

«οι δε: Ὦ 4.3 Ὦ ο ϱ 5. Τμοῖξ τοτε (51 ἔππιο ἠΠί, α Πέ ενφο, Ἱς εϐ) | τι εν 
αυτοισ | λεγοντεσ: κ βγτέα οπι | ελαβοµεν: βγτόι οίδοὰ αοοερεγιπέ 

. ΕΙπεΥ ο. ΝΒΡΚΙΙΜΒΧΔΠ αἱ] 50 {ογο 15ΡΙ9Υ γσ ΑΥτΡ αγπι αοί ΟΥ 9,530 ΤιοΙΕ 

3]... ς (-- αὐ Β2) αἀά αυὐτοισ ο. οβεαπΌντ αἱ ϱΡ] α Ε1- βγτοα ϱ{5ΕΣ ϱ0)Ρ 

αἱ | εν εαυτοισ: 1, ε’ αὖτοισ | ελαβετε ο. ΟΕΡΕΗΚΙΜΒΌΥΧΓΑΠ αἱ [ογο 
οἵηἩ Γβγγοι ϱἱ568 ΑΥΓ) ΟΥ ὃν 515 Ἐβάεπα 92 ΟἩγ (δίπιοῦ)..  ΝΗὈ 19. 194. 
946. 1έ (εχο {) νς ΒΥΤΡΊηΕ εοᾷ οορνῖᾶ αγπι αθίἩ αἱ οπίοχ Τ/01Ε εχετε 
(μη) 11 ο Μεο, αραιά απεπῃ εχουσιν (εχομεν) ο εχετε, αἱ αριιᾶ Μέ ελα-- 

βοµεν εί ελαβετε βοπϊρίαπη ο8ί 

«ΝΤΧ οπι ουδε µνηµον. | Ὦδ µνηκον. οτε (/παπάο) | Ὦ τοισ πεντακισχι- 

λειοισ, Ἰέεπι πι πι]ία φηύπηε ο Ε 3. ο”. : 9γτοιι αἱ φεύπι. π]ία «γιέ οἳ. εἰς 

σοπιδάεγἸέ 

19, 90 

5---ᾱδ 
Μς 8, 14-21 

1,ο 12, 1 



10-20 

Μο 5. οτ-- 
1,σ0, 18-- 21 

94 10, 10. ΚΑΤΑ ΜΛΟΘΛΜΟΝ 

” - ς , Ν / , 9 {η σολ 
ἄρτουσ τῶν πεντακισχιλίων καὶ πύσουσ κοφίουσ ἑλάρετε; 10 οὐδὲ 

4 ” - Π 

τοὺσ ἑπτὰ ἄρτουσ τῶν τετρακισχιλίων καὶ πόσασ σπυρίδασ ἑλά- 
αν υ ο ΄ ο πρ σ ασ 

βετε; 11 πῶσ οὐ γοεῖτε ὅτι οὐ περι ἄρτων εἶπον ὑμῖν; προσέχετε 
-- ../ ” Δ ον . 

δὲ ἀπὸ τῇσ ζύμῃσ τῶν (ῷαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων. 12 τύτε 
- σ 2 πχ 3 - ../ -- ’ 

συν; καν ὅτι ουκ εἶπεν προσέχει ἀπὺ τῇσ ζύμῃσ τῶν «Φαρισαίων 
Ν - , » λ δα Λ - - - λ 

και «Σαδδουκαίων, ἄλλα απο τησ διδαχησ των Φαρισαίων και 

Σαδδρυκαίων. 
1606. 2172 Ω. λ λ Ες ὡπχὸ: ” 3 Ν ”- ” 

19 51 Ελθὼν δὲ ο Ιησοῦσ εἰσ τὰ µέρη Λαισαρείασ τῆς 
, ” ; λ ο. Π » - ; . / η « 

Φιλίππου Ίρωτα τουσ µαθητασ αυτου λέγων τίνα λέγουσιν οἱ 
ο ο Δ «ΝΔ ο 2 ᾗ [ή «ς Δ - γ . ε Δ 

ἄνθρωποι εἶναι τὸν υἱὺν τοῦ ἀνθρώπου: 14 οἱ δὲ εἶπαν' οἱ μὲν 
’ Γ ’ /  ς ΄ 6 .ἲ 

Ιωάννην τὸν βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ ΠΗλείαν, ἕτεροι δὲ Ἱερεμίαν ἡ 

10. Ὁ τοισ τετρακεισχειλειοισ, ΒΙπϊ {ον ὃν (α Ὁ ϱ1-5. Ξ. α 1,οἳῇ εἰ) φιιαί- 

έπου (11ο Γ βερίεπι) πεπία ο {β1. νς | σπυριδασ ο. ΝΟΕΕΘΗΚΙΝΜΒΡΌΥΧΓΔΗ 

αἱ ΟΙΗΠ θχο ... ΒΡ ϱ35Υ σφυριδ. (1η), οἳ αἆ 15, ὃτ 

11. αυτων (α”’) ο. ΝΒΟΚΙΝΡΠ αἱ 50 ἔογε ἆ ο Εσορ βγτΡζᾶ 9] Ον (οίμπο5)... 
ς αυτου ο. ΡΕΙΕΕΔΗΌΥΣΧΓΑ αἱ ϱΡ] ΙΠ85ΡΙ νο αἱ πα Οτ5,515 Το Απο | 

ειπ. υμιν (ο αἲδυμ. ειπ.): Ὁ α Ὁ 13. 1οἳ[ οσα υμ. | προσεχετε δε (αρ’’) 

ο. κΒΟ”1, 1. αἲδ οοΡ (5ΥΥ 561) ααί]Ὦ ρειδς ΟΥ, Ίέοπι αΏσαπο ὃε ϱ3 19. 194. 

ΠΡ]ετ (εἰ. ἆ) νς ΤιοίΓ... ο)” 98. 946. αἱ Ρ]β”ῦ ᾳ προσεχειν; προσεχετε 
δε (ᾳ οπι δε) ... 6 προσεχειν ο. ΕΕΔΗΚΝΡΟΥΧ(α4ἆ δε ροδί ζυμησ)ΓδΠ 
αἲ Ρ]ετ βΥτόπδ{Ρ αγπι (”” αἱ 5 ΤΗΡΙ αὖᾷ αλλα νε] αλλ) | φαρ. κ. σαδὸ.: 

α]” ϱ]- σαδὸ. κ. φαρ. 

19. τησ ζυμ. τον φαρ. και σαὸδ. ϱ ο. κ. 98. (5οᾷ οπι Σ. σαδὸ.) 11: 
ντο... ΔΕΗ1, 10Τ. 48 εν ΥδοΙ ϱ1:5. 1 νρ ϱορ ααἰἩ ΥΣ) ὁ0οἆ τησ ἕυ. των 
αρτων (111), ἴεπα ς τ. ζυ, του αρτου ο. ΟΕΕΟΗΚΜΒΌΥΣΧΓΑΠ 4] Ρ]εγο[αᾳ 

εγγρομρίν.,,. ΤΙ ο. Ὁ 1943 α Ὁ 5: αττη Τοἳ ΕΠΙ] ηϊςϊ τησ ζυμησ, Ίἴεη 1. 

ο Ο55515 π]] πὶδί αρτων | αλλα ο. ΝΒΟΡΘΗΚΙΜΟΧΔΙ αἱ Ρ1 άν, ς Ίων 
αλλ ο. ΕΕΓ(5ν 9) αἱ ρπισ]ά | διδαχησ (ει. πὸ Ο5): κ” 155. Οσ (αἴ.πιο ὔ) 
διδασκαλιασ | φαρ. κ. σαδὸ. 8ος (οί. κ” 99. Αγγ σα: Πίοπι ΟΥ): Ὦ σαδὸ. 

. φαρ., 15. α Ὦ Πιοῖξ φαρ., 239Υ σαδὸ., 1. εογπε 

19. ελθων: Ἡ αἱ πιστά ΑΥΓ) Ο]χ (οἱ. πο ϐ) εξελθ. (1 οἱ Με) | δε: ο” νε]δα 
αἱ οπι | χαισαρειασ: Πα Ἰ. Ι. ΕΡΑΚΝΌΓΔΑΠ ... ΝΟΡΕΙΚ -ριασ, 5εᾷ οἳ 
α ΠΡΙ (ροἱβείππαπα η ας ΙΒ) | αυτου: Ὁ οπι | τυα ο. ΝΕ ο ΝΕ (οἱ. ΠΠ 

καἩ ραΐ ΤΩΤΗ Πατ!” ποπ Γος) 6ορ ΒΥΤΗΣ αοἲ]ι Αγγ Ρον» βακ { Πἰπί οοᾷ 

Ον πι 5) 531 ΑπηὑἒΙς,, ς 4 µε, Ιωπ [με] ο. ΡΕΕΑΗΚΙΜΒΌΥΧΓΑΠ (1{θιι 
ϱ Ροδί λεγουσιν) αἱ οπιπυίά Πεν] (ο). Παν” βγτοα οσα αἳ (ΟΥ 3,199 οπα τ. 

υε τ. αγ θρ.) ΗΙΠ αἲ (τεδί πια απία το υν. ἀἰδήπραππ{) ττ ο{ Μο εί Τς, 

πίστας τα µε αὔδηιο τ. Μι. τ. ανθρ. | αἲ οι ανθ. ειν. λεΥ., 8.Ρ 

ϱ σ. ᾳ ΙΓ1ΠΙ510ϱι ανῦ. λεγ. ειν., 1. 1. λεγ. ειν. οι αγνό. | τον υι0Ἠ: 

Ῥ ΟΙΠ τον 

14. ειπαν ο. ΒΗ” 98. ... Ν ας τ6]] οἳ πι Γ6Υο ΟΠΙΠ ειπο» | ου µεν (ἴ ᾳ 

ζάαπι, ο ϱ’' 7 νρ αἰί): δ αλλοι... Ὦ ἃ Ὁ ο β1. μ]- οια 1: ϱΓ Μο οἵ Ἰμο 

ΝΕ ϱνώανην ἡ αλλοι δε (αι. Ον 15) α΄ Ειβδιορα 35 ΟἩν (ο.ππο ὔ) ον δε 
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΄ - - ΜΕ ο ο οιως αν Ν [ σ 
ἕνα τῶν προφητῶν. 1Ό λέγει αὐτοῖσ᾽ ὑμεῖσ δὲ τία µελέγετε εἶναι; 

εὶ Ν Ν σ . Δ τε σ- π 

160 αποκριθεισ δὲ «Σίμων ΙΙέτροσ εἶπεν σὺ εἶ ὁ Χριστὸσ ὁ υῶὼσ 
- - ο οἱ ”7 16Π. ὀ [ Δ ατα ” π -. 

του Φεου τοῦ ζῶντοσ. 1 Ὁ  αποκριθεὶσ δὲ ὁ ᾿Πησοῦσ εἶπεν αὐτῷ 
, π - σα Δ Φ υ 5 

µακάριοσ εἰ, δίμων Βαριωνᾶ, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυ- 
/ 2 λε / ς ” -- 2 -- . Ν ’ 

ψεν σοι αλλ ὃ πατίρ µου ὁ ἐν τοῖσ οὐρανοῖσ. 18 καγὼ δέ σοι 
/ ΄ π στ , Π π ᾗ .ν 

λέγω ὅτι συ εἶ [Πέτροσ, και ἐπι ταύτῃ τῇ πέτρα οἰκοδοµήσω µου 
ΔΝ ) ’ ΔΝ ιά “ » ’ 2 ” / 

την ἐκκλησίαν, καὶ πυλαι ἄδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῃσ. 19 δώσω 
Ν .. ως / ’ » ) - κια πα / Δι 

σοι τᾶσ κλεῖδασ τησ βασιλείασ τῶν οὐρανῶν, και ὃ ἐὰν δήσῃσ ἐπι 

(μη) ] ηλειαν ο. ΒΡ ... ς Ίλιαν ο. ΑΟ πο τα]! οἱ πηῖπ (4ο ἡλ. πέ Ἱ. Ι. 

οἱ. Ἡ οἱ ᾖλ. οί αἲ 11, 14) | ο νηρεµειαν, τα” νγερ., Ὁ ηρεμ.. 

15. λεγει: κ αἀὰ δε | αυτοισ: ο αἱ ραιο Ὦ ο {5 σ1-5- ᾳ (πο α ο Π1:) 
να (5οἆ πΟΝ αι 58Η {ΟΥ 41) αγπιΖοἳ Ες (Που δακ) αὖά ο 1, Ίωη [ο 18] 

16. ειπεν: ϱ ΕΙ. αγπῃ πδό α4ᾷ αυτω | ζωντοσ (εί. Ο13548Ρ Ειιςάεν131 Γγ]ηί 
οίς; α]]ιά1{ εἔ. Ο]απιμοπι 11,15 00 οιδα ουν [Ῥείπ. Ιοᾳαϊίατ] πωσ ευπον᾿ 

συ ειο υι. του ζωντ. Θεου): ϱ” ἆ σωζοντοσ (εαἴυαἰοτίς) 

1Τ. απυχρ. δες. ΔΒΡ 1. 19. 98. 194. 946. Ὁ ο σ1-”. 13.1 ν5 εορ Βιδάεπ1.., 

ς καν αποκρ. ο. ΟΒΕΚΔΗΚΙΜΒΌΥΣΓΑΠ αἱ Ρον { Π. ᾳ 5ΥΤΡ.... α ο ΒΥΥΣΕΙ 

ΑΥΠΙ αποαρ., Αγτοα οπι | Α 58. Βιςθᾶ οπι ὁ | αυτο: Ὦ. «πι [ὰ ΟΠΗ, 
Ραριωνᾶ (1, βαριώνα) ... 6 βαρ ᾿]ωνᾶ (αν ΕΕΚΥΠ αΠῖᾳπο απο οἱ πηΙπ). 

ΒηϊΠέος [οτπησία δαηί βαραββαᾶσ, βαριησοῦσ, Ραρόδολοματοσ, βαρ- 

»άῤασ. | οτι: Β” οιη | Ἀ αλλα | ε.τοισ ουρ. ο. ΒΟΡΗΕΘΗΚΙΜΘΌΥΧΓΔΗ αἱ 
οπιη {εγα Ο]θπη 50 Ον 3 496 65, 68έ Έπςάεπι ϱι 5ἱ6Ρ 335 ΟΥ 96ος 2851009... 

Ἡ Υὸος ΟΥ 5035 οπη τουσ (1η). Εί. ουρανιοσ (ΟΥ 5 350 Ειβπηδίοττ) ϱὲ 

επουρανιοσ Ἱορ]ῖίαν. 

18. παγω (Ετβ ΟἨΥ και εγω) δε: 1, αἰδ {ετο 1ὲ (οχο ἆ; α 60ο επώπ) νο «ορ 

ΑΙΠ Έπς ΟΝΥ ΟΥΡ αἱ οπι δε (4 ροδί σου Ροπ) [ οτι: 1. Ἐας Ον Ῥ]οι 

παν 6 ϱπ1 [ επι ταυτη (κ αάᾶ που, Ὦ" ταυ. Ροδί πετρ. ΡΟ) τη πετρα 
(αεί. Οτίετ): ο Ἠιβάεπη 11 ε. ταυτην (6ί. Δ) τήν πετραν (1 νο δει’ 

απο ρείγαπι) { µου τ. εκκλ. (αἳ. ΟΥ ευ Ες οαρ{6»5ϱ{ΓΡ5 Ῥμοιί ε{ς): 5 Τί 

νρ Τετί ΟΥΡ τ. εκκλ. µου | Δ κατισχυουσιν 

19. ὀφσω σον (νἱάο ρο5:) βίπο και ο. πΕ"ονρ 1. 585. Η1. βγνζαρίδος..., 
ς Ἱωπ ΤΙ ΡτασπΠι και ο. Β:ΟΙΕΙΦΕ τἼπς τα] οἱ πΙῖπ Ρ]6Υ Π8ΡΙΕΣ νο 60 ΒΥΤΝ 

αἱ Βαςάειη Ῥποί ΟΥΡ αἱ (ΟἨν και εγω δε, πιοῦ αλλ εγω), ΒΥτ }δ πι ἄαῦο 

δὲ αιίοπι (Ίἴοπι 98.9) | ὅωσω σοι ο. ΝΒΟΒΕΘΗΚΜΒΘΌΥΣΧΓΔΗ αἱ οι σίά 
ἃ 4 εἴο 0γ5846Ρ6 Έας Ῥμοι Τουίδεια α]ἲ.... 91, Ἱερ]εῦ νρ ΟΥ ΟΥΡ αἱ πηιι 

σοι ὃωσ. | τ. κλειδασ ος. πἲβ”1, ΟΥ 5) 555. 539. ὅδ0 (Ίέοπῃ ὃν 614)... ς ΤΙ τ. κλεισ 

ο. ΝΕΒΞΟΡ απο τ6]] παῖη οπινυ]ά Οτ5615 Ἐπδάεπ ΟἩΥ Ῥποῦ (οἱ ῬΗχγη. 
κλεῖδα " τὸ δόκιµον κλεῖν ἐστίν' ΑπίαςΕ. κλεῖν ἀξιοῦσι λέγειν, οὐ κλεῖδα. 

Β1πη]τεν Μουτῖς οἱ ΊΠοπιαβ. Θα πίχασφαθ {οΥΠ186, κλεῖν κλεῖσ εἰ 

κλεῖδα κλεῖδασ, Ί8ιπ αριᾶ νείθτος ἄταθςο».) | ο εαν ϱὶ ο. ΔΟΕΕΕΗΚΙΜ 

ΒΘΌΥΧΓΔΠ αἱ [ετε Ο1ΗΠ, Ιΐοπι ο εαν 5ος (5οᾷ Χ ΟΠ παι ο εαν λυσησ οἴς) 

ο. Ιδάρια εἰ Ἡ ... ΒΡ Ργ Ίοσςοο αν (1η) Ἰίειη Ὦ 5ος οσο ο αν... ]. 

(Ον ὃν 535. 618 ρτίονγα {απίαπη αΠοτί) Εαβάσπα ΟΥ (οἳ.1πο ϐ), Πίαπι 1 (εκς α) 

1ο 8, 09 

18, 18 
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- ” ” ον ’ 3 Ξὰ ο -ῶ κα ον ’ ” 3 - 

τῆσ γῆσ ἔσται δεδεµέγον ε τοῖσ ουρανοῖσ, καί ὃ έαν λύσῃσ ἐπι τησ 
οὖν τὴ , 2 ος . ΟΩ 109.95... /, - γῆσ ἔσται λελυμµένον ἐν τοῖσ οὐρανοῖσ. 20 ''"" τοτε διεστείλατο τοῖς 

- ΄ Ν ” ο ᾽ / ) { -- / 

µαῦηταῖσ (να µηδενί ειπὠσι} οτι αυτυσ ἑστω' ο Ἀριστόσ. 
5-98 ο ον οἱ ο. ΦΥ 6 ανν... 

ποσα 31 4πὺ τότε ἤρξατο ὁ ]ησοῦσ δεικνύειν τοῖς μαθηταϊσ αυτοῦ 

ὅτι δεῖ αὐτὸν εἰσ Ἱεροσύόλυμα ἀπελθεῖν καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὺ 

τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμµατέων καὶ ἀποκτανθηναι 

καὶ τῇ τοίτῃ ἡμέρα ἐγερθηναι. 99 3 καὶ προσλαβύµενοσ αὐτὺν ὁ ο κ ῄ ὕ πάς 5 

ΤΙέτροσ ἤρξατο ἐπιτιμᾶν αὐτῷ λέγων ἴλεώσ σοι, κύριε᾽ οὐ μὴ ἔσται 

σοι τοῦτο. 29 ὁ δὲ στραφεὶσ εἶπεν τῷ ΓΠέτοῳ' ὕπαγε ὀπίσω µου, 
ο / ιών μα μα 2 ας ι -ω μις ἤ . 

σατανᾶ σκάνδαλον εἶ ἐμοῦ, ὅτι οὐ φρονεῖσ τὰ του ὤεου ἄλλα τὰ 

τῶν ἀνθρώπων. 

{ον Τοτί αἱ πια πίτοα Ίοςο οσα αν (Ον 5,514 εαν). Πάσπα δεδεμενα οἱ Λελυ- 

μενα | ν επι την γην 

90. διεστειλατο (Ργαεσεγίέ, ἱπιρεγαυῖέ ΙΕΡΙΕΥ νο) ο. ΝΗ ΟΕΕΚΗΚΙΜΒΌΥΣΧΓΔΗΠ 

αἱ οπιη σίά ϱοΡ ΦΥΥ5Εµ6{Ρ ααἲῃ Ον, 555: σὔτ. 500. Τ10 ΟΗΥ .., ΕΣΡ (οοπιπιζ- 

παΐιε εδ) εἀἆ πα αρ Οσ5, 53 (ο µεν οὖν κπατῦ. πεποιηκε κατα τινα 

των αντιγθαφων το τοτε διεστειλατο ----ιστεο» δε οτιτινα των αντιγρ. 

του κατα µατῦ.. εχει το επετικησεν) βγτοὰ ο (πογερασίϐ) αγπασ]ὰ επετι- 

µήσεν (ΤΠ) 1: ο Μο οἱ Τιε | τ. µαθητ. ο. ΝΒΟΡ ασπι ΟΥ 5) 03 οί Η1 ... 

ς αάά αυτου ο. ΕΕΔΗΚΙΜΒΌΥΣΓΔΠ αἱ οπιηνῖά 1{ νςδ 6οΡ ΒΥΧΟΠΙΝ αοί] 
055, δὅδᾳ ος 551.110 :: οξ αᾱ 8, 291 | αυτοσ (οί. Οµ; 1ρδε Ἱὲ νο; ϱ 011): 
Ῥῦ ουτοσ | ο χξ ο. ΝΒΙΧΓΔΗ αἱτὸ ἔρχο α Ὁ ο 1. ϱ1: βγτεν ε{δΕΣ ρ6χβδ) 
ΑΥΡ αχπη 5] οὰ Ογ5848Ρ ΟΙ αἱ ΠΠ αἳ ... ΡΕ ο Η7. {απ αἱ ο χξ 8, Πε ς 

το χξ ο. ΝΕΟΕΕΑΠΕΜΡΟΝ είς ἆ ο”. 1 νρ (οί. απ] ΕοΥ 84Η) «ορ ΒΥΥΡ αοί]ι 

91. ο (Ίμῃ οπι ς. Η:9) ΤΕ ο. ΝΕὈΟΕΕΘΗΚΙΝΜΒΌΥΣΓΔΠ αἱ οιηπσ]ά 01336) οα{0Σ. 
Ίέθπι Η7Ρ.... κἲἩ” «ορ 15 χὲ... νο ΟΥ3:500 0] (εί.ππο ϐ) Πγπί510 ρ]απο 

οπι | Φεικνυειν (αἳ. ΟΥ339Ρ): Ἡ ΟΥ ὅ, δὐτ δεικνυναι | εισιερ. απ. ο. ΔΕΡΕΝ 
1.19. 98. 124. 15Τ. 946. γα ο Ο158εΡ εαίοχ Ιπί ΠΠ... ςαπ. εισιερ. 

ο. ΟΒΕΘΗΚΙΜΒΡΌΥΧΓΔΗ αἱ ρίεν ΙΡ]: νς αἱ πηὰ | απο (εί. Οτ): Ὁ υπο, 
Ρος παρα | δ ΕΡΙΕΓ (ποη ο ΕΠΙ ᾳ) να (8εᾷ ποη 1) γραμμ. κ. αρχ. | 
τη τρ. ημ. (εί. Ον Ππί, Ίέοπι { 11. ϱῇ- ᾳ ΥΕ β8Ἡ ΦΥΤΟΠΙΠ αΤΠι οί]. 

ΟΕ οἳ. ΠαβεἴΤ51.Τ6): Ὦ ϱ0Ρ µετα τρεισ ηµερασ, Ἰἴοπι ρο8έ ἐεγέύηπι ἀἶεπι 

α Ὁ ο ο Η”. ϱ].:: 6 Με | εγερθηναι (αξ. ΟτὈΙ5): Ὁ α110 (εἰ. ἙἨ Υ]ά, βοά 
Ίρβε” 6οῦσς {οι Τα58) αναστηναι :: πί Με εί Τα 

92. η0ξ. επιτ. (»5τ Ον 5'Τ10 1. 124. αἱ Ροβί αυτω Ροή: Πα Ἰπ) αυτω (αΌο 

2. ρῖ- ΠΠ ΟΠ) Λεγων (0 958. α Ὁ ο 83. ϱ1. και λεγει, Ἐ και λεγων) 

6. ΝΟΒΑΗΚΙΙΜΒΌΥΣΤΓΑΠ αἱ ρ]οι ο Γρ αν ΟΥ 5 555 [ποη αἀά λεγων οἰε], 

Ἱέοπῃ ΡΕ αἱ Ίσπα ΟνγδΤΙΟ, Ὦ 946, λεγει αὐτω επιτιµων (1: ο Ἡ αἀ 

Μο 14, 69, 4 αἆ Μο 10, 41), 1" εοερίέ ἄἶσεγε | ιλεωσ: ϱ” ειλεοσ, Ε αἱ 

τη λεοσ | σοι τουτο (εί. ΟτὺΙ5): Ὦ τουτο (Ίαες) σον (σπα Αγτόα Η]] 

αἱ τι οσοι) 

95, στραφεισ (αἱ. ΟτῦΙ5): κι αἱ ρ]5”) επιστραφ. | ει εµου ο, ν”Ἡ 19. 
194: Ίΐαοπι Νέο ει µου, Ἱεπη Ὦ Μαχσοσ]]6ι5 10 11Ρ]οἵ νρ ει εµον...ς Τί 

.ά απ 

ο. ---ἍἌιιαἛωνὋ..ρωηῖῖἣ 
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24-28 ; ) ς ο σ Ἅ Ἅ ο 24 "9" Τότε ὁ ᾿]ησουσ εἶπεν τοῖσ μαθηταῖσ αὐτοῦ εἰ τισ Μεδι- ὃι 
” 2 / 3’ .- 3 / ς λ Ν 2 / Δ 

θέλει Οπίσω µου ελθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν και ἀράτω τὸν 
Δ 9 α- ΔΝ 3 / Δ Ν 3λ ΄ Δ 

σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω µοι. 20 ὃσ γὰρ ἐὰν Θέλῃ τὴν 
Ν ».. - Ὦ βαν Ἂ 

ψυχἠν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν' ὃσ ὃ᾽ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν 
ω ο. ᾧ 5 - ο, Ά δ.. , Ν 3 , 2” 

αὐτου ἕἔνεκεν ἐμοῦ. εὐρήσει αὐτήν. 26 τί γὰρ ὠφεληθήσεται ἄν- 
Φλ λ / [ᾳ ’ Λ Δ ὡς 2 (ῶ. ο 

Όρωποσ, εαν τὸν κύσµον ὅλον κερδῃσῃ, την δὲ ψυχην αυτου ζη- 
ο Ἂ / / 2/ 3 / - - 3 -” 

µιωῦῃ; Ἠ τί δώσει ἄνθρωποσ ἀντάλλαγμα τησ ψυχησ αυτου; 
1Τ1. 10 ς ν ς ο / -- ; 

2τ µελλει γὰρ ὁ υὼσ του ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῃ δύξῃ 
” Δ 2 - - 2 2 - Ν / / 

τοὺ πατρὺὸσ αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ, καὶ τότε ἀποδώσει 
ς / Ν Ν ος. } ” απο ο 3 Δ /. ς - σό δλ{β, 

ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτου. 28 αμὴν λέγω υμῖν ὅτι εισίν 
- στ / / Ἂ 

τινεσ τῶν ὧδε ἑστώτων οἴτινεσ οὐ μὴ γεύσωνται Δανάτου ἕωσ ἂν 
ες Δ {λ -” ε) ’ 3 / .] ο να » σε 

ιδωσιν τον υιον του ανθρωπου ἐρχόμενον ἐν τῇ βασιλεία αυτου. 

µου ει ο. ΕΚΑΗΚΙΜΒΌΣΓΔΠ αἱ Ρ]ευ Ο1536Ρ ΟΥτ 65666 3, 1019. 1068: Ίέρπι 

νο [ Υἱοιαηῖ (ος εαΜ{Ροδ5δείος Ἱη Με 8, 99) ΠΠ Κα Ας | αλλα τα: 

Ῥ αλλα (43 εεζ φιιε, 4” θε φιιαο φιπέ, Ἰέεπι 1ΡΙΕΙ θε φιιαε να] 5. φ. δέ) | 

Ῥ Η1- ᾳ 5αἩ αθείἩ του ανθρωπου 

94. ο τ (οἳ. ΟΥ): π (Μα Ὀὲς οπι {απέπα ὁ τηα!) 157, 2909. οπη :: ἀθθδί αραᾶ 
Με οἱ Τιο | Ε ΕΙ αἱ πια ακολουθητω 

96. εαν ο. ΝΒΟ αἱ πα ΥΙά.., ς αν ο. ΡΕΕΑΗΚΙΜΡΏΥΣΧΓΑΠ αἱ Ρ]εν Ον 1331 

ο 54 | θελη: Ἠκ αἱ] -λει | απολεση ο. ΝΒΟΕΕΟΚΝΜΡΌΥΣΗΠ 41 ρ]εν ΟχΡῖ5.., 
ΡΗΤΑ 4] -σει | ευρησει: 1. 98. 209. ΟΥ 1351 ουτοσ σωσει 

96. ωφελήθ"ησεται ο. ΝΕ, 1. 19. 99. 9δ. 61. 124. 15Τ. 946. γὸο ο Γα ρα 

β4] οορ βσταῖς Ο 1381 εἰ 5,545 ϱ{ 9395 Ογτ βΙΑΡΗ 351 ϱ{ 588Ρ ΟΥ πο ὅδοπα,.. 

ς Ωφελειται ο. ΟΡΕΕΑΗΚΜΒΌΥΣΓΑΠ αἱ ρ]εν 1Π8ΡΙ νο ατπι (Τπδίαρ 115 
Τσπτοι1ϐ) ΟΊοπα 515 ΗΠΙ Πιοῖα]:: οἳ αἆ Το οἱ Μο (Ο1επι”- εοἳ τί γὰρ 

τὸ ὄφελοσ ἐάν τισ τὸν ὅλον κό. κε. τὴν ὃ. ψυ. ζηω.) | εαν (νἲ εί «Ὁ): 

νεα 161, οταν | κερδηση: ΠΒ αἳ Ράις --σεν (ΟΥ 9515 κερδανη) | Ευαγ αἱ 
τη ανταλαγµια 

2Τ. Δ ΟΠ ὁ | των (0 ΟἨν αἀᾶ αγιων :: αἱ Τι) αγγ. αυτου: Οτ. αγγ. των 

αγιων (:: πὲ Μα). Βἰπαϊ Πίου αἱ Ὦ (συπι απᾳεζί 5μῖς ἑαποίθ) Ανίί (πί Ὦ) | 

τ. πραξιν ο. ΝΟΒΟΡ ππο 1341 Ρ]16 ϱ”' απι σαΐ αἱ εἰ ΟΥ 239 εί ορ 

νἘ π 1. 99. 98. αἱ {οταο-ὸ Η9ΡΙεΙ (α{. ἆ) νσ βα] «ορ ΒΥΤΟΠΙΠ ΑτΠ ΟΥΥ 

0Ἠν5οιπαΙ (5ο νατοᾶᾶ) οα{οΧ Ανί αἱ τα εργα 

98. αµην (Ον 351556): τὴἩ 1. αἲ ρΙα510 αἲά δε, Ἱέετη κ αἱ ρ]ᾳ5ὸ γαρ, ἴξεπι 

49ον 0ν4966 (Ἠχπποῦ αμήν | οτι ο. ΝΒ1, 98. 194. 151. 946. α1 Ὁ «6 { 

Π1.3- ϱ1- Αγχοπια ΈρίρΗ δὐ15 Οµχ ΠΠ (:: πί Μο)... ς Τί οπι (:: αἱ Τι) 

ο. ορ απο 1 α] Ῥ]ετα α νο αὖπι αἱ Ον 5550 οἱ 3566 Γ των ωὃ. εστωτων 

(1)ο. «Εσοτνιβυ 1. 18. 29. 9δ. 194. 151. αἱ ρ]ας ο Οτ5)550 ϱἱ 9366 (πα- 

ρατήρει γὰρ ὅτι οἱ τρεῖσ τό’ εἰσι τινεσ των ὧδε εστωτων, Π' εισι τινεσ 
των εστηκοτων ὦδε, ἅμα εἰρήκασι εἴο) ἨρΙρἩ (αυτου Ῥτο «δε) ΟἨ 

(οί απο ϐ) α]: Ίέεπι ς των ὦδ. εστηκοτων ο. ΚΜΠ αἱ πια γα]οπέί αρ Ο]θ6ιη 
(οκ Τ]ιάος 901): Ίέθπη α]ἐοτιέτιτη 1έ νο Αγτέὰ οίδΕΒ ΑΥΥΡ (5οά επ Πε ο.) 

841 60Ρ ΤΗ πδίἩ... δή Τί ωδε εστωτεσ 6. ΕΕΞΗΥΣΓΑ αἱ ρ]αςν (6υτρ)... 

ΤΙΞΟΗΏΝΡΟΕΕ, Ν. Ί). εᾱ. 6. τ 

Τιο 9, 99 --5Ἱ 

10, 38 
Ίιο 11, 98 
Ίο 19, 25 

Πο 3.6 
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ΧΥΠ. 
- ολ «ε εν κο - .. 

Μο 9, 9--10 1 Καὶ μεθ’ ἡμέρασ ἓξ παραλαμβάνει ὁ Ιησοῦσ τὺν Πέτρον 
Ίιο ὃς 58-20 ο.” 1ο / Δ 3 υ 3 - αν , 2 Δ 

και Ιάκωβον και Γωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺσ 
3 ”/ « ᾽ 2 σα’ ΔΝ ’ ε ” ) μα 

εἰσ ὄροσ ὑψηλὸν κατ ιδίαν. 2 καὶ μετεμορφώθῃ; ἔμπροσῦεν αὐτῶν, 
νου Ν / ” ε ε 4 . Δ -- 

καὶ ἔλαμψεν τὸ πρύσωπον αὐτου ὧσ ὁ ἤλιοσ, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτου 
. Δ { - ς 4 ὃς ” 3 ” .. . Δ 

ἐγένετο λευκὰ ὧσ τὺὸ φῶσ. Ὁ καὶ ἰδοὺ ὤφύῃ αὐτοῖς Ἠωῦσης καὶ 

49εν αἱ των ωδ. εστωτεσ | γευσωνται (εί. Ονὺῖ5 Βρϊρ]ι οίς): πποςχ. εξ 

α] πια Ὑπ]οπίί (εχρην κακεινον πληρωύθηναι τον λογον του σωτηροσ ον 

ειπεν’ εισι τινεσ των ὧδε εστηκοτων οι ου µη γευσονται 8αν. εωσ αν 

ιδ, τ. υι. του ανθρ. εν δοξη) αἱ γευσονται | βασιλεια (Ον4566 εν τ. 

βασ. αυτ. ἡ εν τ. δοξη αυτ.): νὸ 98. 115. 940. 405. ΥδΟΥ α. 60Ρ ΦΥΣΡ ΤΠΕ 
αοθ]ισάά Ὑα]οπίέ Ἠρίριῃ Ώαβ5ο 351 Ρἱ5 α] ὃδοξη (Νο αἱ ΒαδΌῖδ αἀά του 

πατροσ). Ἁγτεα εν τ. ῥασιλ. και τη δοξη αυτου, Ἱεπα Οτ5550 εν τ.βασ. 
αυτ. εν τη δοξ. αυτ. 

ΧΥΠ. 1. Και (δγτοὰ οτι) μεθ: Ὁ. ΠΡΙΕΙ (πο {ᾳ) ΗΙ] και εγενετο µεῦ | 

και τακω. οπΊη Β0 απο το]] αἱ ρ]αετ Ον 955” (ΟἩγ οπι οἱ. τον απῖο πε.)... 

Νρ 98. 15Τ. ΟΥΤ95153 . τον τακω. (1: οἱ Μο); Πε ϱἨ 909. ΟΥτεδ κ. 

τον τωα. | ΝΕ τωανηήν | αναφερει: 9ΕΒΙ (οἱ οἱ. αἆ Μο) 1. ΟΥ5/551 (54 επι 
305} αναγει (ΠΡΙ νο ἁπω, ἅμοί: ἆ ἰευανίέ; ο ὑπροδιίθ) | κατ ιδιαν 

(6. Οτο Ογτες 155): Ὦ λειαν (πὐπιίς), Ἰἴοπι Εβ5άεπι308 Βροσίαί Ἠπς 

αί ναίν αποά Οσ231 οἱ 95 αβοτί οκ ονρ]ο 5ος Ηεῦὺτ: ἐὰν δὲ προσ- 
(εταί τις τὸ καθ ἑρρ. εὐαγγ., ἔνθα αὐτὸσ ὃ σωτήρ φησιν" ἄρτι ἔλαρέ 
µε ἡ µήτηρ µου τὸ ἅγιον πνεῦμα ἐν μιᾷ τῶν τριχῶν µου καὶ ἁπή-- 
νεγκέ µε εἰσ τὸ ὄροσ τὸ µέγα Φαβώρ. Ο8 οἱ. Ἠϊοι (ἴπ ΜΙομ. τ, ϐ): 
πιο(ο ἐιζίέ πιε πιαίεγ πιεα, δρ. δαποίιβ, πι πιο σαρίζζογιπι πιεοΥΊήπι. 

2. µετεμορφωθη (ας. Ον 51501. 565 Ἠβά σπα 305 Ογνες 155 1ρ]ετ ἨΙ] αἀά ος, 

ΠΟΠ Ίίοπι ἔα νς): Ὁ µεταμορφωθεισ Ὁ 18 ΟΠΊΒΒΟ και 8ᾳ | εγένετο οπι 
ΝΗΟΡΕΕάΚΜΝΥΔΠ αἱ 1 Τα54 επι 205 0γγο»θὺό (ΟΥ Ἠβογα φαινεται, Ρα1]]ο 

Ρορί οίῖαπαι 7ινοµενα οἳ γινονται): Ηῦ 19. 99. 95. εἱδο]ι” αἱ ρ]ας 50 

εγενοντο.... 85 245. 4Τ8ν οἱ | το φωσ (εἰ. Ὑα]επίϊ οκ Τ]μάοἵ αρ Ο1 οσα ὃ9Ι 

οὗ τὰ μὲν ἵμ. ὧσ φῶσ ἔλαμψεν, τὸ πρ. δὲ ὡσ ὁ ἡλ., ΟΥ Σ, 555 οἱ 565 οἱ 505 
Ἐπβάέπι ϱ6 πηαχο 858 Ἠμρρδε 332 ΟΥτ6δ): Ὦ 1 (αοχο 4) νο για αοί]ι 

αππισᾶἆ (1ο πα]οκ αρ ΜΙΙΙ) ΠΠ αἱ] χιων (0 χειων) 1: οἳ πἆ Μο 

ὃ, τδου: 28. Αγτζα ο | ωφθη εππι ΝΒΡ 19. 985. 194. 944. ΥΣ9ἳ (ωφθ. 
αυτυ)λαῦςοος 1: 1 1Ἡ απι 6η σαΐ ΤηΠΙ {01 ὃ ῬἘεά... ς οφθησαν ουπι 

ΟΕΕΘΗΚΗΝΜΡΌΥΓΔΗ αἱ ρ]οι { 1. 4νς (αι. (ο) ΟΥΤΕ 155 εἰ 605 ῃ µωυσησ 
οἳπῃ ΝΒΕΡΚΕΤΗΙΙ ὁὃ. αἱ 1 (νῖᾶο αἆ 8, 4: ποσοάαηί Ἡ. 1. ο π) νρ (8οᾷ ν]ᾶςα 

Ρο5{) 84 6ορ... ς µωσησ ΟΠΠ ΟΕΕΦΗΝΜΒΠΌΥΓΑ αἱ Ρἱ απι {α {ου α] (109Ἠ 

ὁ) | ήλειασ (4ο ἡλ. ο αἆ 11, 14. 16, 14: Ἱ. Ἱ. ος. π: ς ἠλ.) επι 
ΝΗ Ῥ... ς ]μῃ ΤΙ ηλιασ οσα τε]] | συνλαλ. (οι ΝΗΡΔ, 1, συλαλ.: ς Τμ 

ΤΙ συλλαλ. οππη ο ππο τ6]] ος) µε. αὖτ. οππα νΕ 1, 1.3. ᾳ βγτοι οἱ 568 

841 «ΟΡ ααί]ι ΟΥΤΕΣ 155 (ο 606 συ. µε. αλληλων) ΟἨτ (αί. πιο ϐ) ΟνΙπί 9 
οἱ δν δεν, ς ΤΙ µε. αὐτ. συλλαλ. π1η ΟΡΕΕΘΗΚΕΗΜΡΒΟΝΓΔΗ αἱ ρ]ογ ΠΡΙ 

νρ ΑΥΤΡ αὖπι Οτ5, 509 
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Ξ ο α . Δ κας σ 
ἨΓλείασ συνλαλοῦντεσ μετ αὐτοῦ. 4 ἀποκριθεὶσ δὲ ὁ Πέτροσ εἶπεν 
2 πάς / ή 3 (αήαςν ας στ ο / , 

τῷ Ἰησοῦ κύριε, καλὸν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εὔαι' εἰ θελεισ, ποιήσω 
[α ο.” ’ λ λ .. .ὰ Χς " 
ὧδε τρεῖσ σκηνάσ, σοὶ µίαν καὶ Μωῦσεϊ µίαν καὶ Ηλεία µίαν. Ὁ ἔτι 

2 ” - ε ’ Δ 

αὐτοῦ λαλοῦντοσ, δοὺ νεφέλη φωτεινή ἐπεσκίασεν αὐτούσ, και 
κι ἁ Ν - 5 ης ς / ον ν] 
ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τησ νεφέλησ λέγουσα οὐτόσ ἐστιν ὁ υἱόσ µου ὁ ἄγα- 

/ ᾿ σ λος / ον) / 3 - ε] 5] { ς 

πητύσ, εν ᾧ εὐδόκησα" ἀπούετε αὐτου. ϐ καὶ ἀκούσαντεσ οἱ µαῦθη- 
κ” ον ; δε ο η Π Δ 

ταὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρύσωπον αὐτῶν καὶ εφοβήθησαν σφόδρα. { καὶ 
-- ς - να - τ 3 / να 

προσῇλθεν ὁ Ἴησουσ καὶ ἀφψάμενος αὐτῶν εἶπεν' ἐγέρθητε καὶ µη] 

4. αποχρ. δε: 8γτεὰ οτα | Ἡ αἱ οιη ὁ | κυριε: 5901 βγτα οτι [ Ε αἲ ει θε- 
λησ | ποιησω επι ἈΡΟ” Ὦ 1... 6 -σωμεν (1. αἱ αλα -σομεν) οππι 
οΟὔΡΕΕάΠΚΙΝΜΡΌΥΓΔΙΠ αἱ οετίο Ρρ]ον ΠΡΙ να Αυτα οαὐπῖ β4Ἡ οοΡ ΤΠ 

οί] αἱ Ον5)560 ϱ6 565 Ώᾳς5ο 325 ΟτΙπέθοι:; αἱ Μο εἰ Τιο | ὧδε δες: 3523 
Π1: ϱ1- [ου αχ!” αὖπα 5] Ο15) 560 οπι | τρ. σκην. (οί. Ο1ΡΙ5 Ώαβλέ): Β ο 

σ.. τρ.::. αἱ Το; ϱ{ ϱἳ. αἆ Μο | µου- ουπι ΒΒΕΡΚΤΠ α]... ς µω- οππι 
ΟΒΕΚΗΜΡΌΝΓΑ αἱ ΡΙ: Ἰέοπι -σει οἳπι ΝΒΡΚΑΠ" αἱ Ῥπη Ον ΟΗΥ (οί πποῦ) 
Ῥαδδε,.. ς --σηή επ ΟΕΕΑΗΙΜΣΌΥΓΠΣ αἱ ΡΙ | ηλ. (-λεια οππι ΝΕ ΤῬ:ς 

μι Τϊ --λια «ππη τε]]) µιαν οππα ΝΟΡΚΤΙΑΠ 1. 58. 194. αἲ Ῥ]ς”ὸ ΠΡΙοἳ νο 

βγτοι οἱ π{ς αθί] Ῥαςδε ΟΗΥ (α{.1ποϐ) :: οππι Μο... ς µι. ηλ. 6ΠΠΙ 

ΒΕΕΘΗΜΡΌΝΡ αἱ Ίοηρο ϱ] α αἲπῃ αἱ (54Η «ορ μι. σοι Χ. μυ. µοω. Χ. µε. 

ηλ.) ἩἙρῆν τς οππα Τιο 

6. φωτεινή (οΕ1ΙΔΗΣ αἱ -τινη) εἰ. ΟΥ5)561... 5 (πιρτοβ Βομα) φωτοσ οπῃ 
18. 194. 909. 988. 946. 5ο α] ραπο ΒΡΗΧ | επεσκιασεν (αὔ. Ον 5,56: 
Ίέοτη οὐωπιθγαυτέ, ὑπιπογαυα 1 νϱ): ϱ" ἆ επεσκιαζεν:: αἱ Τιο | τδου 5ες: 
βγτοι αιάίία εδὲ (Ίέθτα α. Ἡ εἰ εοοε σοΏ 6 πιδε αιάία εδ; «ορ [πο 

Ίΐοπι βα1ι] εἰ εσοε- - Γαοία εδ) | ο αγαπητοσ: 3γτέα εἰ ἀῑ[εσίις πιεις, 

ΒΑ ορ ἀΠεσίιν πιει | ευδοκησα εππι ΝΒΕΕΗΚΗΜΡΒΌΥΓΑΠ αἱ πί ναίν 

Ρίου (155 156 Ο0Ἠ1).... πι ἠυδοκησα οπἵη ΟΡ α119 {οτο (Ἠοπι οἲ 

Ον 5,5θέδᾳ Ἠιρρήτ ΕΙΡΡΣ 555) :: ο αἆ ὃ, 1Τ. 19, 18. | ακου. αυτ. (Ίαεςο 
ΟΠ ΦΥΤΑΣ) οπη νΝΕΡ 1. 95. 1 Ον5,ὅ6ῦ Ἠ1ρρΣ6 ῬοετίριασΣδ.,, ς αυ. απχουε. 

(4 ακουσατε) επτη 6 πο 15 τθ]] ρ]ον ΠΡΙοἳ νρ Ον Τοτίρτακ 19 ΟΥΡ αἱ :: 
οἱ αᾱ Ίο εἰ Μο (Ἠοπις]1555 αλλα και εξ ουρανών µαρτυσ φωνη ηκουσθη 
λεγουσα! ουτοσ εστιν µου ο υι. 9 αγ. εισ ον ηυδοκησα" τουτου ακουετε. 
ἨΠαπι ἨΠΙρρήῖ εισ ον Πυδοµ. τουτου ακουετε.) 

6. Ὁ Ββ4Ἠ ακουσ. δε | επεσαν ο. ΝΒΟΡ 58. 134.... ς -σον ο. ΒΕΑΗΚΙΝΡΟΝ 

ΓΔΠ αἱ ΡΙεΥ | αυτων: 1, εαυτων | εφοβ. σφ.: ΑΥΤΟΣ Ῥοη απίο χαυ 

επεσ. επ. πρ. αυτ. 
Ἰ. και προσηλθεν ο τξ και οµπι ΝΒΡ ΠΡΙ6ὶ ΑγτέἩ οἱ 368... ς ΤΙ και προσ- 

ελθων ο ἵδ οππι 6 απο» οἱ αἱ ρίεν α ΔΥΤΡ απ ΟµΝ. Τεπι αψαμµενοσ 

αυτων ουπι ΝΕ (124. κ. προσελθ. ο 15 και αψαμµ.; Ἰοπι 19. 946. οΠΙΙ55Ο 

και 8603)... ς ΤΙ ἠψατο αὖτ. και 6ππι ΟΡ πο] οἳ αἱ Ῥ]ετ. Τμαζϊπϊ 

νοτο βἷο : 6έ ασθεδεῖέ «Τεβιιβ εί ἐείφτέ (α εἰ αοοεᾶειις «15. Μείφζϱ) εος αἰωί- 

απε (61 ἄίσεπς, Β1: εί αἲξ, ἆ ο 4 οί ἄἷω.) εἶς (4 ο 1. ϱἳ. ᾳ οτι. Αάάῑί εἶν 

οίαπι Αντόα, ποη Ίέοπι ϱγτα(τ) | εγερθητε: Ὁ 98εν εγειρεσθε. Άψτσα 

ϱ{ Ἠὲ οτα εγειρ. καυ 
νι 3. 

8, 11 
26ο 1, 11 



100 ᾖ11,8. ΚΑΤΑ ΜΛΟΘΛΙΟΝ 

εω τρ νῖ - ο 
φοβεῖσθε. 8 ἐπάραντεσ δὲ τοὺσ ὀφθαλμοὺσ αὐτῶν οὐδένα εἶδον εἰ 

Δ Δ 2 ” / Ν , - - 3 

μὴ τὸν Γησοῦν µόνον. 9) καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρουσ 
3 / 2 κ» ς 2 .ω ’ ” ολ λ ο 4 σ 
ἐνετείλατο αυτοῖσ ο Ἴησουσ λέγων" μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα ἕωσ οὗ 

10-13 ς «λ να ; - - » ". 

Μοθ,αι 190 υἱὸσ του ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἐγερδῃ. 10 155 Καὶ ἐπηρώτι- 
λα κ « σσ λ / 3 ρα « - / 4 

σα» αυτον οἱ µαθηται λέγοντεσ' τί ουν οἱ γραμματεῖσ λέγουσιν ὅτι 
ς ’ - 5 -- ” {« Ν ν) 

ΠΗλείαν δεῖ ελὼεῖν πρῶτον; 11 ὁ δὲ ἀποκριθεὶσ εἶπεν ΕΗλείασ μὲν 
” Αν / Π , κλ το ᾳ « ; 
ἔρχεται και ἀποκαταστήσει πώντα. 132 λέγω δὲ ὑμῶν ὅτι Ηλείασ 
ὃφ σλς Δ 2 .) οἱ |) 5 / 3 δν «σκην ιδ. 
{δη ηλΦεν, καὶ ουκ ἐπέγγωσαν αὐτόν, αλλ ἐποίμσαν ἓν αὐτῷ ὅσα 
2 Ἴ κ ο ν ας {λ ο 3 έ [ή /. / ς ο) 2 

η Ψελησαν. οὐτωσ καὶ 0 υιοσ του ἀνθρωπου μέλλει πάσχειν υπ΄ αυ- 

δ. Ρ" επερεντεσ | ουδενα: οἩ ουκετι ουδ.:: ο Μο | ειδον εππα ΝΒΕΡΙ” πηοἳ 
είο... οκινπ” οίο τδον | τον Ο) (αἱ Μο Ιοείῖοπα πο Βιιοἰιαπ{θ): κ 
αυτον, Β” αυτον τΨ... Ὁ Ἱ (εχο 4) νῷ Ροδί µονον | µονον: ο” 98. πάὰ 

μεῶ εαυτων:: ϱ Μο 

9. καταβαινοντων αὐτων: Ὦ καταβαινοντεσ | εκ (8 Β2) εππα ΝΒΟῦ τς 15 

(κ σου. 8ο 1ρβο” νά! εκ εκ απο τεβ{π1β56) αἱ Ρ]α5 100 (1{ να ὧε πιοπ{ε) 

ΟΥ19566 ΟἩτ (αί.πιού),,, ς απο ουπι κἸνάίν α] πια Οτ5565:: ϱ{ Μο οί 

ιο | εγερΦη επι ΒΌ... ς αναστη οππι Νο αποίὸ οἱ οπιπΥ ας το] Ον1565 

οἱ 5,566 ΟἨτ :: αἲ Ἱία Μο, π{ δο]εί: παδαπαπα Μί 

10. ου µαθητ. οππη πω 1. 95. 194. ΠίΡΙοῖ νο 8α] «ορ αντι ΟΥὗδότ,,, ς αὰά 

αυτου οτι ΒΟΡ πο» αἱ Ρίο { ᾳ ΒΥΤΟΠΙΠ αοίἩ ΟΗΥ | ἠλειαν οἳΠα 

ΝΕΡΑ... ς Ίμπ Τί ηλιαν επι Ἠο απο τε]] είς, Ώο ἡλ-- εί ἠλ-. ο αἆ 
11, 14. 16, 14. 1Τ, ὃ: ταχβα5 Π αἆ ᾖλ- πεσθαῖί, | δει: δ” αἲά ερχεται 

11. ο δε (4Ρ”) οτι ΝΒΡΙ 7 1. 98. αἲ 3 ΒΥΤΟΙΙΠ (β6 βΥτζα οπι ο δε απο-- 

κριθ..) βαἩ ορ Ἱέ(εχο Γ4) νρ αἲ... ς αά τς οσα 6 απο 1” αἱ ρ]εγ{α 

οί (αγπα Ροβί αποκριῦ.) | ειπεν επι Β0 95. 194. α Ὦ ο 6 7" απ Β8] 

«ορ... ς 4 αυτοισ επι ποἩ τπο1» α] ρ]οχ (1. απίο ειπ.) {π1. σὶ- ϱἩ" 

ᾳ ΑΥΤΗΣ ΑΥΙΗ αοἴἩ:: πί Μο | ἠλειασ ουπι ΝΒΡ... ς μη Τϊ ήλιασ. Ῥγπο- 

ἔοτοι Α οτι ηλ. | ερχεται (α9/) επι κΕυ 1. 939. 98. 490. ΥΣ ΗΡΙετ να 
β41ι «ορ βγτζα αγά αἲγ (84115 --ειρηκει επι γησ τοτε τοισ λεγουσι 

προ του χὺ ἠλιαν δειν ελθειν’ ηλιασ μεν ελευσεται και αποκαταστήσει 
παντα λεγω δε υμιν οτι ηλιασ ηδη ηλ0ε, και ουκ επεγνωσαν αυτον, αλλ 

εποιησαν αὐτω οσα ἠΦελησαν. και γεγραπται οτι τοτε συνηκαν οι 
µαθηται οτι περι τω. του βαπτιστ. ειπ. αὖτ.) Λάρ ΗΙ... ς αάά πρω- 

τον οΙΠΙ ΟΕΕᾷΗΚΜΒΌΥΖΓΔΠ (Ί{οπα 1, Ρροβί και αποκα.) αἱ ρ]εν ἔα αγνά 

αεί: ο Μο | και αποκαταστήσει (1, κ. αποκαθιστησι πρωτο}): Ὁ 

α Ὁ ο ϱ1. β5: (Πίαπι Η1. αἱ οπιπία πεδία) 8γτει αἱ 8 βαἩ (πο. Ίΐέθπι 

ο (ᾳ”- ᾳ νο ΒΥΥΡ αἲπι αθί]1) αποκαταστήησαι | παντα: ΒΥΙΡ οπη οΡεΙ. 

αάά ση δο{ρίηπι εδέ 

19. ηδη (αι. Παβία 015567 οἱ 51): ανὶά Αγτοια οἱ (3ο αάάᾶ εσσε) Σο οπα | 
επεγνωσαν: Ὅτ αἱ Ον εγνωσαν | αυτον: Δ οπι | αλλ οππι ΝΕΕΕΟΠΗΗΓΖ 
ΤΑ οίο... ΤΙ αλλα οππά ΟΡΚΜΠ αἱ] | εν (251. επ) αυτω επι ΒΟΡΑΗΚΙΝΜ 

βνΖπ (Π εαύτω Ῥτο εν αυτ.) αἱ ΡΙ ο (ὖν επι) να (ἴπ εο) Ον 559 οἱ 

δτορα,,, ἍΡΕὉ αἱ Ῥ]ιβ50 ΠΡρΙεν Ταβίτ ΟἨτοδᾶ  αυτω 1: πί Μο... Δ 

οσα | ουτωσ πδαπε υπ αυτων (Ππδίί ρτασίοτΙ{ πες; ν]ὰε απ ν. 11.): 

΄ 



ΚΑΤΑ ΜΛΘΘΛΙΟΝ τη. 101 

.ω . / ” ε νο ον ο, [ή ” - 

τῶν. 19 τότε συνήκαν οἱ µαθηταὶ ὅτι περι Ιωάννου τοῦ βαπτιστου 

εἶπεν αὐτοῖς. 
114.95 κ 1. / Δ 4 ” ” 2 ” 

14 Λαὶ ελθόντων πρὸσ τὸν ὄχλον, προσηλθεν αυτῷ 
α/ - ο λ / . ’ ΙΑ / 

ἄνθρωποσ γονυπετῶν αὐτὺν 19 καὶ λέγων κύριε, ἑλέμσόν µου 
ο. Δ κ / . / 

τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶσ πάσχει’ πολλάκισ γὰρ πίπτει 
3 λ - Ν / ϱ) ιν ο λ / ον 

εἰσ τὺ πὺρ καὶ πολλάκισ εἰσ τὸ ὕδωρ. 16 καὶ προσήνεγκα αὐτὸν 
-- - Ν 2 32 / 2 -- 

τοῖσ μαθηταῖσ σου, καὶ οὐκ ἠδυνήΘησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι. 1 { ἄπο- 

Ῥ α Ὦ 6 ο (ρΥααπι εξ αἲί είς) Π1- Π5: οἲ- (Πο Ἱέθπα {σὃ νο) Ροβί ειπεν 

αυτοισ Υ. 19. Ροη 

18. ΝΒ νωανου | αυτοισ (αἰ. Τα5ετ Ο15, 511): αν]ᾶ απι [ου οσα (ὄγγοα αίωί 

εἴς ςἷο) . 6 

14. ελθοντων οπι πΕ7 1. 194. 9485. δαἩ.... ς ΤΙ ελθοντ. αυτων οπα ο 

απο τά αἱ Ῥ]6γ ορ ΒΥΥΣΕΗ αἱ Ρ αὖπι αθί ΟΥ39515,,, ϱ 1 (οκ 4) να 
εορᾶζ αἲγ ΗΙΙ Απο ελθων (οι υεπῖβεεθ), 20593 ελθοντοσ αυτου, 1ἴθπι 

εξ οιπο οεπιῖΐ «Ἰεδιβ Άγτοι οἱ ν:: οἱ Μο | αυὐτω: Ε (τω τῷ αυτω) α αἱ 15 

{ετε τω τὸ | ανθρωποσ: ΕΗΓΠΣ αἱ ρ]ς0 ϱγτεᾶ αγπι αἆ τισ (ϱ1- φιζᾷαπι 
Ρτο Λοπιο) | αυτον (-ον Ἐ οοιταχί{ εκ ωγνε]ω., Ιίοπι 1π Μ οδί -ὦ ) οππι 

πΒοεεαηκιµβυνσ2ΓΑδποίςο... ςσ(-- αρ Βπ) αυτω οτι ἨΤδν” 9 αἱ πια 

Ον 5, στά Ρῖ5 (66ᾷ 5ειπο] ο. Ἠπεί. αυτον)... Ὦ ἵμπα (5εᾷ ο {1 1 ἨΠῃ] 

Ῥ]απο 0Πι, Ίέθπῃ ΒΥΤΕΣ ο{56Β αΥΠΙ) νρ ΒΥΤΡ ενπροσῦθεν αυτου(:: οί 27, 29). 

Αάαιπί εἰ γοφαδαί επι ΑγνοἩ ααἲ]Ώ (8 ΥοΦάΠΒ επι Ῥτο γονυπ. αυτ.) 

15. κυριε (εί. ΟΥ ὃ, δτάς Πΐίαπα 18 νρ 5αἩ οορ 5γτθα οί αἱτ οί): κ οπι (:: ε{ 
9, 21. 15, 939. 90, 80 οἱ 51) | Β" µου τον υι. μου ] καχ. πασχει (11νρ 

πιαζε ραζζω, Ὦ πια[ε ἰογηείωη, Π 1. πια]ε υεπαίγ) ουπι ΟΡΕΕΔΗΚΜΡΌΥΝ 

ΓΔΠ αἱ οπιπσίᾶ 1ΐ{ νο Άγτοι ϱἳ Ρ (3ΥΥΣΟΝ ππαζε αἰοῖω:; οοΡ πιαῖο αοί- 
Πω: δα] Ιαζογαί) ΟµΥ... ἴμῃπ καπ. εχει οππι ΝΒΙνΙᾶ (ΟΥ 515 ταχα ουκ 
αν αµαρτοισ λεγων τουσ τοιουτουσ -- πνευµατικωσ σεληνιαζεσθαι- και 

χακωσ ἔχειν πολλακισ παρα τον καιρον των εία. Ῥαι]]ο απία: καν τι 

το πιπτειν τον πασχοντα αἴς) ΟΠτοάᾶ ῶ:: παχωσ εχει (ἱ νο πιαῖο 

Λαβεγο) 4, 34. 8, 16. 9, 19. 14, 95: Ἰίοπι Μο απαίος, Το Ρἱ8: πἹβ(πατη 

ΔΠΟΙ κακ. πασχ. | πολλακισ βεο: Ὁ 1. 23. ΟΥ 5,514 (πολλακις, οτε µεν 

εισ πυρ, ενιοτε δε εισ υδωρ); Πίο 515 (οτι µεν ουν οι- πασχοντεσ 

ἔπιοτε εισ το υδωρ πιπτουσι, ὅηλον εστιν’ οτι δε και ειστο πυρ, σπα-- 
νιωτερον µεν, πλήν καν αυτο συµβαινον εστι) ενιοτε, ἵνετη Τί (αἴζφιιαπιᾶο 

νε] αἰϊφιοίίεπδ: 5οά ᾳ αἴϊφιιοίίεπς επιῦπι ---- εί αἴἰφιοέίεηα: εοπίτα ἆ αἰζ- 

«ούῖετιβ επιίπι οαζῦέ πι ἴφπε, δαερύι ὧι αφγιια) νΡ (παπι 6αερε---- εί ογε- 

ὀγο) ΑΥΤΗ 

16. ἠδυνηθησαν 6ΙΠΠ ΝΟΡΕΕΘΗΙΜΒΌΥΣΓΑ οίς; Ιίοπ κπ αἱ εδυνηθησαν: 
Ἡ ηδυνασθησαν, 3 ηδυναντο | αυτον Φεραπευσαι: Ὁ Τε (οχο ο 1) 

νρ ὅερ. αυτ. (ᾳ εἶσεγε ειίπι) 

1Τ. αποκριῦ. δε οππῃ ΒΟΡΕΕΚΗΚΙΜΒΌΥΧΓΑΠ αἱ ΟΠΗΠΤΕΥ9 ο ο (/εδροπᾶίί 

απίεπι ο]ε. οϐ) ἔ νο 8ΥΤΡ... Νε ΥΣ9Υ 561161 [οχ 60ρ ααἲἩ τοτε αποκρυύ. 

Ψτοτ.ο ιαπ.) ... 8 η εἰ γεδΡοπΙεπα, Ὦ 1. 3: σ1- 1 απη βγτοι ϱα{δΟὮ βαἩ 

7ΕΒΡΟΠΑΕΛΒ... Ν’ 9 δε αποκρ. ΟΠΙἴΡΡΟ ο 15 {:: Μο ο δε αποκρ. αυτοισλεγει, 

14-51 
Μο, 14-59 
Τις 9, 91-49 
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. τεςσςον - στ οί Ντ ως Ν ’ σα 

κριθεισ δὲ ο [ησουσ εἰπεν' ὦ γὲγεὰ ἄπιστοσ και διεστραμµέγη, ἕωσ 
της - ’ ΄ { -- ον. 

πύτε μεθ ὑμῶν ἔσομαι; ἕωσ πότε ἀγέξομαι ὑμῶν; φέρὲτέ µοι αυτὸν 
ο) 19 Ν 3 ο Β ) ο "λος, - ΔΝ ολη έ τω 2 -- 

ὧδε. και ἐπετίμησεν αυτῷ ὁ Ἴῃσουασ, καὶ εξηλθεν ἄπ αὐτοῦ 
Δ / λ 3( ο πα -- ο κ ο ε) / τὸ δαιμόνιο», και ἐθεραπευθη ὃ παῖσ ἀπὸ τησ ὡρας ἐκείῃσ. 

τε ; -- - . 
19 5 Τότε προσελθόντεσ οἱ μαθηταὶ τῷ Πησοῦ κατ ἰδίαν εἶπον 

ε τα 5 Ἆ , .β « λ δα 
διὰ τί ἡμεῖσ ουκ ἡδυνήΘημεν ἐκβαλεῖν αὐτό; 30 ὁ δὲ λέγει αυτοῖσ 

Γ { - { - 3. 

διὰ τὴν ολιγοπιστίαν ὑμῶν' ἁμὴν γὰρ λέγω υμῖν, ἓὰν ἔχητε πίστιν 
ω ω - ἤ βὸ λ 

ὧσ Κόκκον σιάπεωσ, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ µετάβα ἔνθεν ἐκεῖ, καὶ 
΄ ΔΝ Δ , -- 

µεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν. 

Ίο αποκρ. ὃε ο τ ειπ.) | ειπεν: Ν αἀά αυτοισ | απιστοσ (149. οσον 

Ον 5,519 Ἐβρς 58 -στε): ἆ ΥδοΥ 56Π16ἱ πονηρα:: οἱ Ἴ9, 99. 16, 4. | 
ὀνεστραμμενη (5ΥτΟἩ διεστρ. κ. απι.): ἆ διεστρεµµενη | µε. υμ. εσομ. 

οπη ΝΕΟΡᾷ 1. 95. 124. αἱ” 1. Ον ΕΙΒΡΣ (5εά Β1. Έτδ µε. υμ. ειµι)... 

ς εσομ. µε. υμ. απ Τικ Πο 1” αἱ Ρ]ετ αςοσαΕβ” σΊ- πα (δοᾷ α Ρο 

51. ΗΣ: Π εωσ πο. εσ. µ. υμ. Ροβί εωσ πο. ανεξ. υμ. Ροπ) νς ΒΥΤΟΠΙΠ 
αεί ΟµΣ ΗΠ :: οἳ Το οἱ Με | ΕἲΙ, ανεξωµαι | εωσ ποτε 8εο: Βγτέα 

και: αἱ Το 

18. ο παισ: Ἀ ΟΠΙ 

19. κατ ιδ. επι ΝΟ πποῖά οἱς: ηΤΡ καθ τὸ. (11 ἵνα ραβδῖπα πιοᾶο Ν ππθᾶο Ὦ 

πἹοάο Ὁ, ναι αίῖαπι α]ί6ν οΙπ αἱίοτο οοπΙΠΕΙΙΙΒ: ΡΗΒΒΙΠΙ νοχο ΟΠΊΠΘΒ 

κατ οοπΗτπιαπ() | η κπ εδυνηθηµεν | το εκβάλει», αἳ -αλλειν 

90. ο δε 6πΙ ΝΒΕΡ 90. 194. 949). 9058. α 1.3. 1-5. Ἡ ΑΠΑ {ΟΥ {οἱ βας βγτοι 
βαἩ 6οΡ ατπι ααί] α]... ς αάά εξ οππα ο πο 14 αἱ ρ]ον Ὦο ο ἔᾳ νρ (εἰ. 

{ι) ΒΥΙΡΟΒ οἱ Ρ | λεγει οππι ΝΒΡ 1. 19. 99. 124. 946. Ὁ ο ο 8113. ϱἳ- π 
απι ἔα {ου αἱ (άϊοέ: ο Π1. αἴ) ... ς ειπεν οσα ὁ αποῖά αἱ ρ]ενα ἔρ” 4 

νσεᾶ αγ | ολιγοπιστιαν 1η ΝΕ 1. 15. 22. 9δ. 194. 940. θΥτΟὰ 58] 

σοΡ αππα αεί ΟΥ5 390 0 νπο 1 (τιουν ο χς ουκ ειπεδιατημαπιστιαν υµων, 

αλλα διατην ολιγοπιστ. υμών φησιν.Βεὰ Οτεᾶάἆ οισὰἆ Ρ]6ἳ ργο ουκ πβαπο 
φησιν η] π]δῖ:διατ. απιστ. ὐμ. φησιν. Ν οἰαβίαπη β6ΠΟΙ] αρ ΜΙίΠαΘΙππα του 

γαρ ολοτελη απιστιαν αυτοισ εγκαλει αλλ ολιγοπιστιαν) Ώαπη Ρ31 405 6ο 

ἨΠ] (γαβροπάζ{ ἄε ὑπορία Πιᾷεἱ ε[εοίμπι ἐ886 πιε Ῥοβδεπέ) ... ς Ἑϊ απιστιαν 

(ΦΕΕΑΗΗΓ αἱ -ειαν) οµπι 65 ἀποΙή αἱ ρ]οΥ Τ{ νρ ΒΥΥΣΟΝ ϱ{Ρ αγπιζος 1 ᾳ] 

ΟἨη (δε ν]άο απίθ):: ολιγοπ. Βασιπάο οθτίο βᾳθο. να]ραίαπη {ῇ5βο 

Ῥτο (οβππα αποογ{ίαίο ἁπρίατϊ ποφι]{, πας νΕεΥΟ θαοάσθπῃ βᾳο0. Ροβίθ- 

Τ115 6586 απιστ. ῥρτοβαίαν Ἱία]α, Ῥτου]ῖνο οδί ἀἴσογο 5αΏβ[ίπίο ολιγ. 

Ρτο απ. πλ θΙραἴατη 9880 νΠαρογαίΙοποτη. Α{ {α]οπι πη]{1σαβΙοΏσπα Ρο 18 

ἃ. Ῥορίοτίοτίρα5 οχεροσίατος {αδίίραδ, απΙ ΠΙΑΡΏΟ Ο6ΟΠΡΕΠΒΙ απ. 6χ- 

Ἠϊροπί. Ῥοΐεταί απ. βαμβ{1αῖ ρτορίον 5οᾳπθπίῖα, 4πἱῬαβ οΠΙΠΙ8 πιστισ 

οχσ]μά1 ν]άσραίασ: ΎΗαπη πηπ{α(Ιοπαπα δια οὈα{ εῖατα 19, 58. Οοτίαπι 

Ίος εβί, 1ο6ἵ5 Ἠπϊαβπιος1, Βἳ γαοιΙσἵπηΙΒ αποά ἵπ 6απηπια απ] ἰαίο να]- 

ραἡβείππππα οοπ]αποία οοάἹόαπα ραΐτιπι Ἱπονρτοίαπα {οβπιοπ]α ΡΥο- 

Ῥαπέ, πἰπαίαπα ἐπραϊ ατοΊσΊο, { λεγω υμίν: ο 9τ8ν βα] ορ Ου 5305 

αᾶά οτι | εχητε: Η 81 τηὰ εχετε | κοκκον : Δ κΟΚΟΥ, Ἱ, κΟΝΟ, Ὦ" κοκκοσ | 
µεταβα επΤη ΝΕ 1. 10. 124. 9406. Οἱ 5, 393 οἱ στὸ ΟΥτΑΥΤΤ (:: ϱ{ Αρος 4, 1. 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΟΘΟΔΙΟΝ 1τ, 24. 105 

ς Ε Ν μον τα 3) Ἅ 98 22 "" Δυστρεφομένων δὲ αὐτῶν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ εἶπεν αὐτοῖσ µε ο οῷ 
ςα πλ ε εν οκ) ; / 5 ἐν 1,ο 9, 43-45 

ὁ Πησουσ᾽ μέλλει ὁ υἱὸσ του ανθρώπου παραδίδοσθαι εἰισ χεῖρασ 
/ ῃᾳ Ν 2 . Ν -- 

ἀνθρώπων, 20 καὶ ἀποκτενοῦσιω αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρα ἐγερ- 
, νε 17 /( /ς 

Φησεται. καὶ ἑλυπ/Ψησαν σφόδρα. 
4 Ν } ωά »] - - 

24 "τ1 Ἐλθόντων δὲ αὐτῶν εἰσ Ναφαρναοὺμ προσγλθον οἱ Νεα 
Ν ον /. / -- πα τς 

τὰ δίδραχµα λαμβάνοντεσ τῳφ {Πετρῳ και εἶπαν ὁ διδάσκαλοσ 

Με 15, ὀθ)...ς µεταβηθι ουπη 69 αποῖά αἱ ρ]εν ΟΥ5 519 οἱ 196 Ἠ ιδ» 194 | 

ενθεν οσπι ΝΕΡΟ 1. 4965. Ον 5,305 οἱ 366 οἱ ὅτδ... ς εντευθεν οσπι ϱ πποῖά 
8] ρ]εν Βδρς ΟΥτΗΣ (:: ο{ αἆ Τιο 16. 26) | εκει οἳ. Οἱ 5 305 αἱ 366 Ἠπιδρ» 
Οντς; 58 οπι, Ἱξεπι αἲ' 1 απι {ου δα {οἱ βγτοα οἱ 568 αθί] 

21. ς Ίμι Τϊ τοῦτο δὲ τὸ γένοσ (ΑεΙΠΡΡΙ εἰ ἑα[ίς) οὐκ ἐκπορεύεται (80 εκ- 
βαλλετ., 13 α115 εξερχετ.) εἰ μἠ ἐν προσευχἩ καὶ νηστείᾳ (ααΓΙΡΡΙ νη. 
κ. πο.) οἳΠι ΝΌΟΡΕΕΘΗΚΙΜΒΌΥΣΓΔΠ αἱ οπιηζετο Πβρ]εν νς ΑΥΥ5ΕΗ οἱ Ρ 

οορπ οἱ 5ομνή αὖπι αἱ ΟΥ 35519 ΟἨν ΗΙΙ Απιρ Αας... οπι οἳΊη ν”Ἡ ὅδ. ο 
Η1. Αγτέα ϱγγΏῖ β4Ἡ εορσᾶ (ο οᾷά. Ματοβε]λαΠ1 αριά ΜΠΙ, ν]ᾶο Ρτο- 

Ίος 1405) αα{μτοπα οἱ οᾷἆ Ἠπιβέαποπ (Μς 9, 98 βα Ἱ. ο. 8θο{. 99. ἵπ «αποπς 
10. Ῥοβα1{ αΡί τεςεθηβαπ{Υ 51πσα]1 ρτορτία; Μί νοετο 17, 19-51 «αποπε 

5. ΟΠΠ Β0]ο Το 1Τ, ὅ 5ᾳ οοπιροδα1ϐ):: Ἠτπο ναιδΙπα απ πϊδείπια α- 

᾿εἴοτ]ίαίο ἀεδενῖ αρραγεῖ, ο{βῖ Ι8Πη 566. 8αοο. {οχέαὶ οππα ΙΠίγΙδΙΗ {]ςβο 

οδγίπη οδί. Οτο Ματοῖ δοτιρίπταπη Ι1ῦογα {απίαπη τεροα{Ι{, 1 τηΙπ]ππθ 

α ἑοηδιαίιάἶπα απΗΙ(πΟΥΙΠΙ ΙΠζετρο]α{οΓΠΙ αΠῇθπαπα οδί, αἱ οργεἰβοἰπηῖς 

οχαπιρ]!5 ἀοσθπηιχ. Οείοταπι οἱ ΑΟΙΝΗΕΙΙ 5 εχεισ µαρτυριαν εν τοισ 
έυαγγ. παρα του σωτηροσ ειρηµενήν’ ηρωτησαν αυτον οι µαθ. αυτ. 
λεγοντεσ’ κυριε, δειξον ηµιν ποιω τροπω τα ακαθαρτα πνευµατα φυ- 
γαδευονταν. ειπε δε 0 κυριοσ' τουτο το γενοσ ουκ εκβαλλεται ει µη εν 
προσευχαισ Η. γήστειαισ. 

33. συστρεφοµ. δε αυ. ο ΝΕ 1., Ἱίεπη σοπυεγεαπέίθις αµέεπι εἶς (1ρ5ίς) 

{ρῖ:ᾶ. ᾳ νΕ, Ίΐοπι {ρεῖν αμίοπι οοποεγβαπέίδιδ α Ὦ Πλ. π ΗΠ... ς Τϊ 
αναστρ. δε αυτ. (0 αυτ. ὁ. ανα.) οππι 65 απο 1 α] οπιη[θτθ, Ἱέεπι γε- 
αειμιέῤ. αιέεπι εῑζίς 1. ΑΥΙΣΕἨ οἱ Ῥ αν ης 1ζοπα 1ρδῖς αμίοπι γευεγίεπέτὸ. 

ο (5γ νο): οτπι αµίεπι υεγέίβδεπέ 8ε 84Ἠ 60Ρ, 58εἆ 5αἩ οά οιιέίὔις αιιέεῖι 

Ἴδ: ο σωπι απέεπι τευγεζεγείιγ ἴμεε... ΟΣ5550 στρεφοµενων δε αυτ. 

25. ΡΕΥ αποκτεινουσι» | τη τριτη ηµερα (εί. Ον 5) 535 οἱ 4,301): Ὦ 60Ρ µετα 

τρεισ ηµερασ, ἴξονη ροδί ἑεγέζυπι ἄτεπι αι Ὁ ο Ἡ ϐ, Φο5ί ἐγάμαη ο | εγερθησ. 

οππι ΝΟΡΙ πο1ή αἱ Ίοηρο Ρ! ΟΥ3501,,. Τμ αναστησετ. εππι Ἡ 150 [ετο 

Ου 5, 559 Ον (εί. ππο ϐ):: ο Μο | και ελυπ. σφοὺρ.: Κ αἲ τη ΟἨι 

24. ελθοντων ὃε (εί. Οτ5,554): ϱ Τε (οχο {) νο Άντε εί 56 (πο. Ἱέθπι 

ΒΥΤΡ) και ελθ. | Καφαρν. ευπι ΔΕΡ 98. Ῥταείετοα οἱ αἆ 4, 15....ς 

καπερναουµ ειπα ΟΥ αποῖὰ οἱ (εί. ᾳ) | διδραχµα Ὀϊ5 επι ΝΡΒΟΚΜΡΟν | 
ΓΔΠ αἱ Ρ] ΒΥΙΡ πας δν ΟΥ ὅ, ὅ8ὰ οἱ 55τ Ογταοί 5 (Οὐτ 5191 το διδραχµον): 
Πίστα α 5ος ]οσο εξ 1 (ρτῖ Ίος Ἠ]αί)... ΡΕΕΗτς (σπα α ρτῖ 1ος) αἱ βαΐ 

τη (εί. σ.σ) Ῥαδεἴμβο διδραγµα(Ὁ ρτῖ Ίος αἱ απο -γµατα). Πειη ο ϱ”- 

(δες Ίου) νσεᾶ ἀἰάγασ]πια: Ὦ 5. α απι {α {ον σαΐ αἱ ἀἰάγασπια (5. ρτὶ 
Ίος ἄγαρπια), 1. -πιαπι; α ο { Η1: Ἡ ἐγιθιέπι | τω πετρω: Ὦ 29ν βγταα 
Ρο Σ. ευπ. ΡοἩ | ειπαν ο1Πι ΑΟΒΡ.,. ς ειπὀν εππι ἉἲΟΙ απο γα! οἰς | 



1.5 
Μο 9, 98-- 87 
Τμοθ, 46--48 

104 11, 25. ΚΑΤΑ ΜΛΘΘΛΙΟΝ 

ὑμῶν οὐ τελεῖ δίδραχµα; 320 λέγει" ναί. καὶ εἰσελθόντα εἰσ τὴν 
οὐκίαν προέφῦθασεν αὐτὸν ὁ Ἰησοῦ λέγων τί σοι δοκεῖ, Σίμων: 

οἱ ῥασιλεῖσ τῇσ γῇσ ἀπὺ τύων λαμβάνουσιν τέλη ἡ κῆνσον; ἀπὸ 
τῶν υἱῶν αὐτῶν ᾗ ἀπὺ τῶν ἀλλοτρίων; 90 εἰπύντοσ δέ ἀπὺ τῶν 
ἀλλοτρίων, ἔφη αὐτῷ ὁ Ιησουσ' ἄραγε ἐλεύθεροί εἰσιω οἱ υἱοί. 
2τ ὕνα δὲ μὴ σκανδαλίζωµεν αὐτούσ, πορευθεὶσ εἰσ θάλασσαν βάλε 

ἄγκιστρον καὶ τὸν ἀναβάντα πρῶτον ἰχθὺν ἄρον, καὶ ἀνοίξασ τὸ 
στόμα αὐτοῦ εὑρήσεισ στατηρα᾿ ἐκεῖνον λαβὼν δὺσ αὐτοῖσ ἀντὶ 
ἐμοῦ καὶ σοῦ. 

ΧΥΠΊ. 
Τ8.9 3 - 6 - ς - - 1 "5 Ἐν ἐκείῃ τῇ ὥρᾳ προσηλθον οἱ μαθηταὶ Ξῷ Ἰησοῦ 

διδρ. 5εο ἄΡδα τα εππη ΝΤῬ.... ς Ἰμπ Τϊ τα (ρτῖ Ίοο ΠΘΠΙΟ οπ1) ὁιδρ. 

οππη ΝΒΟΙ τπο τα]] οἱς ͵ 

26. λεγει: Εγτόα αάά δύποπ | ν οἵη λεγ. ναι | ναι: Ὁ ηίφιο πο | εισελ- 
Όοντα (ία κ” οἱ 8, Ὦ --ντι, Νὲᾶ Ε 1. αθί] ελθ., ἆ ὕιφγεβδο, Ὁ πι ἐπί απ) 

οσπα ν (ὔ οἱ οὐ, Ιέεπι 64) Ἡπ 1. Ὁ η ααίµ Ογναςί15 οἱ 1ο 139 1ΐέοπι Ταπι 
Ρα σοὰ (απ σ ελθοντι αυτω οἱ αἁ φ εισελθοντοσ δε του πετρου)... 
ς ΤΙ οτε εισηλθεν οππι ΕΕ(ΗΙΚΙΜΒΥΧΓΑΠ αἱ Ρίαχ, Ἰἴαπι οἼίπι ὑιέγαξδεί 

(ὔπέγοῖςθεί) ο ο Ε 1. ϱ1. 3" ᾳ νΕ βΒα] «ορ ΦΥΥΣΕΝ αἱ Ρ ανα (13 εἰ ὑπίγανϊ 
ϱέο); Ὁ «130 {ογο ΒΥΥΟΗ οτε εισηλθον, ο 2Τὲν οτε ηλθον, ἴέοπι 19. 194. 

946. εισελθοντων, α ὑπίγαπίες, 99. ελθοντω» αυτων | απο τινων (6. 

Ου ὃ, 555 Οστ ή, 191 ϱἱ{ 1οἳ 189 Ο]γ Ἠ]]): Ἡ αππη ααίι Ογτασί4τ οἱ 95661 απ. 
τιοσ | αυτων: Δ ΟπΙ 

96. ειποντοσ δε(ο Ογτ αἆά αυτου) οππι 8ΒΟΙ, 1. 58Ἡ «ορ αὖπι αθί]τοτα Ογὔ σδύ 

(εποντοσ δε του πετρου οτι Οὐκ απο των ιδιων ὕιων αλλ απο των 

αλλοτρ. αυτων φησιν ο τϐ) ΟἩν (οἱ, πιο ϐ) ΟγτΙοἩ 159 (ΙπηΠ{ου 95 661 ὄνει-- 
ποντοσ δετου µαθητου ταληθεσ εἰα; 19151 του δε πετρου -- οµολο- 
γήσαντοσ), Ώαπι Ρ41 οοᾱ (αἆ σ αἱ φ) αἀά]ίο πετρου, 5δεά ΝΟΙ, ααίμῖοπα 

ΡΙΒΕΠΙ λεγει αυτω ο πετροσ (Ν ο δε εφη) απο των αλλοτριων... ς Τὶ 

λεγει (8 εἰ ἀπ) αυτω ο (Ἡ 98. οπι) πετροσ (Αγτεα οἱ Ρ Φήποπ, Ὦ 

αθ{ΠΡΡΙ ΑΥΤΗΙ Ρον οπι: ἀ4Ρ00) οππι ΡΕΕΑΗΚΜΡΒΌΥΧΓΔΑΠ αἱ Ρρ]ογ {αᾳ 
βγτοι οί Ρ οἱ Ἡτ αἱ Βαφείμ360: α Ὦ 3. 1: Σπ νρ εἰ τε αἰωί, ο αἱ ἴῑ[ε 

αἶω.; 1. αἱ {ία γεδροπᾶεπς αἴξ, ϱ ἐῑζε αιµίεπι γεβροπά: ΟγΥΔΕΙ:Ί ειπε 

δε |οι:κ 19. 946. 495. αἱδ οπι 

21. δε: Ε’άΝ αἱ οσα | σκανδαλιζωµεν ουπαΝΙΣ.... ς μπι Τϊ -σωμεν υπ ΒΡΙ 
απο α] οπιηΥ{1ά ΟΥ 5585 ΟγτίοἩ 189 { εισ οππι ΝΒΙΚΗΜΌΥΖΓΔΗ 1. 95.262. 
455. αἱ ρ]αθ1ὸ Ῥ]ά 15,1. ς α4ᾷ την επι ΡΕΕΘΗΒΣ αἱ ΡΙ ΟγΣΙνΝ 150 
εί 65 603 01 (05955 οπι ε, θαλ.) | αναβαντα οπΤη ΝΒΡΕ"ΗΚΙΝΜΌΥΠ αἱ] 
ΡΙ Οσ Ογτεβθύ3 Ῥαβεί]26ο ΟΗγ... Ε εαΙβαΖΝΙᾶΓΑ αἱ Ρ] ΟγτΙοἩ 159 ανα-- 
βαινοντα | 1, οπι και απίθ ανοιξ. | ευρησεισ: Ὁ α Ὦ ο ϱ]" Ἡ αάά εκει, 
Ἱέθπα Γι εο, ο ἔτι ἠζζηπι (πἳ] αἀά Π1- ᾳ ν6) { αντι: ἆ αντ 

ΧΥΠΠΙ. 1. εν εκεινη ουπι ΝϱΖ απο1ὸ αἱ οπιπὂίά 1 νρ (8Υτοὰ ργαοτη 66) αυτα 

βα]ισοά αἱ ΟΥ5,0855ᾳ ΟΠΗΣ... ΕΜ 5αζοᾶ «ορ αάά δε | ωρα οππι ΝΗΡΙΦ 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΟΛΙΟΝ '8, τ. 105 

΄ : ’ ” ΄ο- ] Ν ” - ΄ -- 3 -- Ν 

λέγοντεσ' τίσ ἄρα μείζων εστιν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶων; 3 καὶ 
η ον ᾽ ” νπ 

προσκαλθσάµενοσ παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν µέσῳ αὐτῶν ὃ καὶ 
σ ὁ ς ο Ν εἶπεν ἁμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφητε καὶ γένησθε ὧσ τὰ παι- 

δία, οὐ μὴ εισέλθητε εἰσ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶών. 4 ὅστισ οὖν 
ε - δ12. -- 

ταπεινώσει ἑαυτὸν ὧσ τὺ παιδίον τοῦτο, οὑτόσ εστι ὁ μείζων ἐν 
-- / ” 3» - α ”λ 5 [ὸ / 

τῇ βασιλεία τῶν ουρανών. Ὁ καὶ ὃσ εὰν δέξηται ἓν παιδίον τοι- 
- αἱ κ ο ΙΕ Νά / ολ / 1πο.2 ἃ »ὸ Ἂ 

οὔτο ἐπι τῷ ὀνόματί µου, εἐμὲ δέχεται. ϐ οσ ὃ αν σκανδα- 
ο - ’ .. / 

λίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰσ ἐμέ, συμφέρει 
2 α ο -” / 2 Ν .) - ΔΝ 

αὐτῷ ἵνα κρεμασθῇῃ μύλοσ ὀγικὺσ περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ 
- ” ) - / 9, δν - ῃ 

καταποντισθῃ ἐν τῷ πελάγει τσ Δαλάσσησ. τ͵ Οὐαὶ τῷ κόσμῳ 
3 η .. ’ 3 .) ’ / .] 3 - Δ ’ Δ 

απὺ τῶν σκανδάλων ανάγκη γάρ εστιν ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα, πλὴν 

πποίί αἱ ρ]ετ Γα νο 5δαἩ σορ αυτα αἱ οὐά αρ ΟΥ (κατα µεν τινα των 

αντιγραφών εν εκεινη τη ωρα προσηλό.. ου μµαθ. τω τῦ, κατα δε αλλα 
εν εκειν. τη ημερα) Οι ἰσί οἱ οοσα.,, Ρ” Τμ ημερα εππη 1. 9δ. 946ν 
δ16ν Πρ]εῦ Αγτόα ασπι ΟΥ ὅ,ὔδἃδα Ἠ1] ῃ τω τὸ λεγοντεσ: βγτέᾶ του τω και 
ελεγον αυτω 

9. προσκαλεσαµενοσ ομπη ΝΒΕΙΥ” 1. δδυΙά αἲ ραπο 6ορ αείῃ αὖγ ΟΥ (εί. 
πο)... ς Ίη ΤΙ αἀᾶ ο εξ οἳπι ΡΕΘΗΙΕΜΡΌΥΧΓΑΠΑαΙ ρ]εγ ε[σ ᾳ να 

(επι απίο προσκ. ἃ ὮὉ ο 5. ρα; ροβί παιδ, 1.) Αγτοια οἱ αἱ αντ 

Ο19551 } παιδιον: Ὁ ο ΒΥΤΕΙ α4ά εν | αυτο: Ε αἱ ρα1ο οπι | Τ εμµεσω 

8. στραφητε: Ἡ στραφησόε | τα παιδια: ΑΥΥΕΙ 101116 εἩ ]6 πιεί; ο ΑΠΡ 
ΟΡ5επΙ6Ι μεν ἐδίε, ο 1. ἵπ]απιβ ἐδέε (Ἠίο Ε1.); Ἠϊαν πι ἄε Ριιογίς (ΠΡΙ 

ζπ]απς, Ίἴεπι Ἠτθ), Μακίααν ποπ, αίωτέ αἶσμέ γιεντ ἐς, δεᾷ οἶσιέ Ριιε ἐδίε; 

Ἡθπα ΟΗΣ (αἆ Ἡ. 1.) το παιδιον τουτο, Βα5858 155 εἰ 154 το παιὸ. 

4. ουν: α οπη (19. ΒΊ- και οστ., οἳ- φιἱσιπφ. επίπι) | ταπεινωσει (αΡ΄ 97) 
οσπα ΝΕΡΖ αποῖά αἱ ϱ] Ον 5,065 Ῥαρσο 1ῦδ ο]... ς --ση οσα παΙηιδο (18Ρ]6Υ 

νο ἠηζζαυενή: ο Ἰηηπιδίανή Ἱ. 6. --δΜΐ Ὦ, Οἶοπι 107 οσ εαν εαυτ. ταπει- 

νωση)) | εαυτον: ΙΓΔ αἱ αυτον | 4 Βαβ58 155 οπη ὁ 
δ. εαν οἵιπι ΝΕ πο 15 α] Ῥρ]εν ΟΥ 5057 οἱ 556 Οµν... Τωπ αν οππα ΡΙ12 ΥΣ 

Ον5 595 | εν παιδ. τοι. αυτη ΒΡΙ,2 1. 194. 946. γδοῦ ΠΡ]Ιευ νρ ααί Οτ5,585 
οἱ ὄθόδᾳ Τιοἳβ... ς παιδ. του. εν εππι ἘΕΕΗΚΜΌΥΓΠ αἱ ϱΙ 4 Ολχ εοᾶ1.., 
Νά ΦΥΤΡ ΥΠΙ παιδ. εν τοι. (8γνόὰ ἑαΐοπι τι επ ᾖῖς Ῥιεγῖς) ... ΒΧΔ αἱ 

ΡΙ1815 ϱ β4Ἡ 6οΡ ΒΥΙΔΟΝ αἱ οπι εν | τοιουτο ΟΠΠ ΝΕΚΙΜΥΖΓΔΠ 1. αἱ 
Ον πρία 0Ἠτόοᾶ,., ς Τωπ Τί τοιουτον οππα ΡΕΕΑΗΡΟΣ αἱ ΡΙ ΟΝΣ | επιτω 
είο (εί. Ο159555): ἆ επι το (5ἱ6) ονοµα (ία νἰάσίιτ) µου, α οπι 

6. σκανδαλιση (εξ. 015601 οἱ 605 α] τη): Η1, Υ55Ι αἱ ραιο -σει | µυλ. ονικ. 
(0151595 οἱ 556 ϱ] τη): 1 ΥΣ0Υ λιθοσ µυλικοσ, 3 µυλοσ..υλυκος :: εἴ αᾶ 
Μο οἱ Τιο | περι επι ΝΗΙ 7 113 28. 15. Υ5ο αἱ ρ]ιδ» ΟΥ 5, 505 Ῥαρείμ 750 
Βαβ19Ρ Ότο δὲ ΟΥγα4οἵ 350 ϱ{ 9505} Ῥλρσο 155 (:: Μς οἱ Τμο περικεντ. περι. 

Αριά Μί νειΡο κρεµασθη αρᾶιβδ ν]Ιᾶετῖ ροίογαί εισ νε] επι)... ςεπι 
οππι ϱ0 αἱ... αρ’ Τϊ εισ ειπα ΕΕΟΗΚΜΒΥΣΧΓΔΗΠ 1. 19. 99. ΕΣ αἱ ρ]β100 
015556 ΟἩτ (ο 641 ορ αγπι ὧν οοζζισπι, Π8ΡΙΕΙ πε οοὔ]ο, 1. πα Ας Ῥαα]1π οο({ζο) 

7. σκανδαλων: βγτοα α4ά φαε υεπζέ | εστιν οππι κ πιο 15 α] Ρ]οΥ (1έεπα 

Μο Ὁ, 42 
Ίο 1Τ, 2 

Ίιο 11, 1 



5, 39 

106 18, δ. ΚΑΤΑ ΜΛΟΘΑΙΟΝ 

λἈ ”. 3} η ο. σ ι ; ῇ βο. » ας 

Μος, 1θ. ουαι τῷ ανθρωπῳ δι οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται. ὃ ο εἰ δὲ ἡ 
Π ἎἊ ς ; δν 9. ” ας νηὶ οσο μὁ 

χειρ σου 1 0 πουσ σου σκαγδαλίζει σε, ἔκκοψον αυτὺν καὶ βάλε 
ολ -, / ο 3 -- .] Δ Φα Ἀ λ Ἂ / 

ἀπὸ σου' καλόν σοί εστιν εισελθεἴν εἰσ τὴν ζωὴν κυλλὸν ἡᾗ χωλόν, 

ἳ 
5, 29 

η τν 3Δ ’ , ” - . - 
δύο χεῖρασ ἡ δύο πύδασ ἔχοντα ῥληθηναι εἰσ τὸ πὺρ τὸ αιώ- 

Ν .] { ) ’ .. 3 

όσα Ἠ0Ν. 9 καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμόσ σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ 
ῃ σον ”. , 5 / ο) Ν ον 2 

βάλε απο σου καλόν σοί ἐστι μονόφθαλμον εἰσ τὴν ζωὴν εἰσελ- 
-- Ἂ / ελ ο... Δ ” , - 3 Ν ’ σι / 

Φεῦν, ῃ δυο οφ αλμουσ ἔχοντα βλη/Θηναι εισ τὴν γέενναν τοῦ πυρόσ. 
181.10 « ει ; εν ” - ” 

10 Ὁ Ορᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὺὸσ τῶν μικρῶν τούτων 
/ Δ κ ο ο ενο ᾿ -- ε) -- ον ( 

λέγω γὰρ υμῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖσ διὰ παντὺσ βλέπου- 

9) 

1 

{νο θντοα οἱ Ρ α]) 01560054 ΟἨν (οί. Πο 6)... Ρ0 Ττ οπι ουτῃ Β1, 1. 

85. αἱ 15 ἴογο 5ΥΥ5ΕΗ 5αἩ αοίἩ ΟΗπΙπο 1 Ογτ]ασδθ0 ΏαπιραΥ οοᾷ ϱᾳ{οχ 
(0: ΗεΡ 9, 16. 25. Ἠο 15, ὅ αναγκη αὔβᾳπο εστιν κοπρίαπα ποη Βαοίιαθ) | 

πλην: ϱ" αάά δε (1 νο ει ἔαπισι Όας) | ανθρωπω ΕΙΠΙΝΡΕΙ, 1. 99.414 
51: απ Γ0Υ απ αγτεα οἱ πχ ϱορ (Ον ὃ, 605) οαίοπ.... ς (5εᾶ ἀἆΡ9) Τί αἀᾶ 

εκεινω οππι ΒΕΚΗ αποῦ α] ρ]ον Π8Ρ]6Υ νο (αἱ. έὰ 41). 58Ἡ αὖπι ααἲ]ι Ῥαβεί] 

361 Τμοἳξ ΗΙΙ (1αἱ0” ουαι εκεινω δι ου το σχ. ερχ.) ΟγτΙά5 560 ΏαπηραΥ 
, σκανδαλιζει: Εινκ αἳ πια -ζη, αἱ Ραις -σει νεὶ -ση | εκκοψον: κἲ 
εξελε | αυτον (4Ρ”) ουπι ΝΒΡΣ, 1. 15. 124. 101. 945. 940. 946. Ίο νρ 

δαἩ βγτέα οἱ 508 αγπι αοἲ] Τοἳ[ ΠΙ: Ἱέοπι Ὁ 28. αυτην... ς αυτα ΟΙΤΗ 

ΕΕΘΗΚΜΒΥΣΓΔΠ αἱ Ρ]οχ «ορ ΑΥΥΡ | καλον: Ὁ ΟΝΥ (οξ.πιοῦ) αἆά γαρ | 

εισελΦειν: ΚΙ αἱ ραις ΠΡΙ6Ι (ΠοἨ ο 4) νς ροδί ειστ. ζω. | κυλλ. η χωλ. 
οτι κ 157. (8ος ΠΜΡ]ε νς (5οἆ 3: {ου αἱ ἐαπίπι ἀεζίτειη Ἱ. 6. πὐλλ.)... 
ς Τϊ χω. 1 κυ. οππα ΡΕ πποῖῦ αἱ Ρ]οχ ο δα] «ορ βγτόα οἱ πἲΓ αγΠΙ αθί]Ἡ 

01505 ῃ χειρας (1 οπι η δυ. χει.) οἳ ποδασ (6ί. {ᾳ νο): υ Ἱρ]εν Ον 

ο4 44 ποὺ. αἱ χειρ. (Ο15905 βληθηναι εισ την γεε. του πυρ. µετα των 
δυο ποὸδ. ή των δυ. χειρ.) | το πυ. το αιω.: 1. 1. σα! βγτέα Ον 5, 605 
την Υεενναν του πυροσ, ο Φε]ιεππαπι αεἰεγπιαπι 

και ει: Ὦ το αυτο εν καν (ἆ αἰπιλίέεν ο 50) | Αν Υ90ἳ α] οἵη ὁ | σκανδαλι- 
ζει (η σκανδαλει): ΕΤΑΔ αἱ -ζη | εισελθειν: αἱ ραις ο Π1". Ὁν απίο εισ 
τ. ζω. | εχοντα: 1, 19. 194. 846. εχειν και (1, οτη κ.) | γεενναν (ΕΕΊΧΕ 

αἱ γεεναν) του (4 οἵι) πυροσ (Ώ οπη τ.πυ.): ο {{φπεπι αεἰογίτι 

0.1 946. {56 καταφρονήσετε | των µι. τουτ. 6. ΝΒΕΕΚΗΚΜΒΌΥΧΓΔΗ αἱ 

οπαησίά ο ϱ { δα] «ΟΡ ΒΥΤΡ αγπι Τμάο ιό τὸ Ο]οπι ὁ5ῦ Ον 5ου Ον αί ὃ, 958 
οἱ 956 0οη8{2) 15 ΠΠ ... οτ, α Ὦ Η1ν πα η βγγόα οἱ 56 ΟΥ2/651 οἱ 5,600 Τ,οἳΕ 

8] τουτ. (01: 3". ΕΒΡΑΣ10 οΠ1) τ. µικρ. Ῥνποείοτεααπο ο Ὦ ο 113 ϱ1. 

δγτόα βΗ]1 αχ (ποη {) ΗΙΙ αάά των πιστευοντων εισ εµε, Πίοπι Ον 31951 

Ον Ιπίδ,ῦσ5 ϱ{956 ΕιιβρΑ510 α4ᾷἆ των εν τή εκκλησια (Έ15 αἀά µου) | λεγω 

πδα ουρανοισ: δαχ ο [ εν (Ἡ αἱ αάά τοισ) ουρ. ο. ΝΡΕΕΘΗΚΙΗΜΒΟΥΧΓΔΗΠ 
α] ρ]ου ΠΙΕΙ νς ΑΥΤΟ ΑΥΙΡ 60Ρ αὖπὰ αοἰ]ι 1ος; Ἱέοπα Ἡ 90. εν τω (99. 

πα) ουρανω (ία Τμ)... Ὁ 1. 19. 93. αἱδ ο Π: βα]ν ΑΥΥΣΕΝ (85οἆ Ἰαδοί οὐ 

αΡ 7οπ6β) αἱ ΤΠάοέδΤο ΗΡ ϱ]οπη 555 Η0 Ος 1, Τοτ οἱ 5,65 Οηπί 5,558 οἱ 9 9 
οἱ αν Έιδμ» 304 Ῥαςθποπα 313 ϱ{ νΙΡΊὰ 616 ϱ]γ αἱ ΠΠ] οι: Ἠἶπο Ίμπ [εν 

ουρανω] | µου: Ἡ οπι | του εν ουρ. (ας. 011565 οἱ 30 οἱ ο”ἳ οὐ ὑ90ἳ Ῥα8 
γἱερίπ ΟἨ): ΡΥ 58. αἱ ΟΥ1/315 ΈπβΡ5 304 Βαβδιποπι 2 τ. ε. τοισ ουρ. 



ΚΑΤΑ ΜΛΘΟΛΙΟΝ 168, 15. 107 

π η - / ». 3 3 .ω 19 199.5 η 
σι τὺ πρύσωπον τοὺ πατρύσ µου του ἐν οὐρανοῖο. 19 Τι 
τν .- .. / ο 3 / ς Ν / λ ο 

υμῖν δοκεῖ; αν γένηταί τι ανθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα και πλανηθῃ 
«Ν 3 3 ” ντος Δ Δ 3 / 3 ) 34 Ν δ ο λ 

ἓν εξ αὐτῶν, ουχὶ ἄφεισ τὰ ἐνενήκοντα ἑννέα ἐπι τὰ ὄρι πορευῦεἰσ 
-- Δ ’ Ν ς κ” 2 / 

ζητεῖ τὸ πλανώμενον; 19 και ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό, αμὴν λέγω 
νο, ων Β Ἂ Ν - - 
ὑμῖν ὅτι χαίρει ἐπ αὐτῷ μᾶλλον ἢ ἐπὶ τοῖσ ἐνενήκοντα ἑννέα τοῖς 

Δ ’ ι 4 2 ο /’ 3 αὖἲ 

μὴ πεπλανημένοισ. 14 οὕτωσ οὐκ ἔστιν θέλημα ἔμπροσθεν τοῦ 
[4 - - -- ς / -” .. / 

πατρὺσ ὑμῶν τοῦ ἓν οὐρανοῖσ ἵνα ἀπύληται ἓν τῶν μικρῶν τούτων. 
λ ιά ΄ [4 ’ ιό 

15 355 Εὰν δὲ ἁμαρτίσῃ ὁ ἀδελφόσ σου, ὕπαγε ἔλεγξον αὐτὸν 

11. ς ἠλθε γὰρ (α Ἡ δε, Ὦ οπης ΑγΥΕὰ Ἠαπο ΥΕΓΒΗΠΑ Ἱία 6πΙ ΡΥΘΟΥΟ- 
βἵς οοπ]πης]{ τί ροπάεαί α νεχβῖ5 λεγω γαρ υμιν, Ἱία ἴετε: καν οτι 

ηλθεν οί) ὁ (4 οπι) υἱὸσ τοῖ ανθρώπου σῶσαι (19136 ζητησε σωσε, ἅ 
1 ρ]α550 ο οορζοᾷ 1 ποίμ ζητησαι και σωσαι) τὸ ἀπολωλόσ ο. ΡΕΕΚΗ 
ΙΚΜΘΌΥΧΓΔΠ αἱ Ρ]εν ΠΡ] νο »γτόα οἱ π{ὶ αγ ααίἩ αἱ ΟΥ οα{οχ α].... 

οπι (4000) ο, πρ 13 19. 98. ο ΠΊ. βα1 «ορ (ἵη Ρρ]οτίδᾳ εἀά, 5εἁ εά1 
μαβαί) βΥτΏΣ αρίμέοᾶ 012619 (ᾳπαπι οπίπα α ν. 10 αἆ ν. 14. (ναπβοαί, 
Ἰπ{ογ]οσΙ5 νενβῖδ:τα δε περι των ἑκατον προβατων εχεισεισ τασ κατα 

λουκ.οµιλιασ, ΝΕΙΒΗ5 νετο 11. πο αἆ Ιδίαπῃ ραταβο]απα Ροντ ήποαί, αργα- 

γα θἵιπΙ Ἠτιπο ΥΕΥΒΙΙΠ ποη ασπον1ᾳβςο.) Βτς (1π ϱΑΠΟΠΕ: οοπιροπ1{ οηἴτα 

Τις 19, 10 οππι Μί 15, 294 1. ο. Το 2926. ουπι Μί 1558.) ΠΠ] Ηϊον Τιν :: 

{παδίτα ποραπί Ἠππςο νειδαπι ο Τιο 19, 20 Ἠπο Π]αίαπι 6889 4 ΠΠ ἨΟΠ 

πρῖαιο ζητησαι και αἀἀἴίαπα ]οσαίαν. Αί οπίπα πμ] πιασῖς πδα νοπ]ς 

απάτη ΒΙΠΗΙ πιοάο ἀἴβενγο ΙπΙ(α{ΙοΠσΠΙ α Ῥτοροβίίο οκειηρ]ο. Ο6 αἆ 

Μί 8, 19: αἆ Το 9, ὔθ: αἆ Μί ο1, 44 εἴςο 

19.τι: Ὁ α3ξὶ α 6ορ ΒΥΧΕΙ αάά δε | αφεισ εἰ πορευθεισ οΙΠΙ ΝΕΕΟΗΙΚΜΡΟΌ 

ΥΣΓΔΠ αἱ Ρ]εγ α ΥΙΟΣ... Ἰμπ αφησει (9 ΕΠ’ νοεᾶ {ου δαη αἱ αφιησιν) 

οἱ παν πορευθεισ (0 πορευομεγοσ) οσα Ἠτ, (9) 124. 101. 946. 18 (οσο 

ᾳ) απι (Ίέεπι νσεᾶ οί ε4 α]) αγπῃ ααίἩ [ ενενηκοντ. οπῃ απο οπηπΙῦ οἱ αἱ 
ΡΙ.... ς ενΥενήκ. ΟΠΠ πΙΙπΙδο τηα. οι ν. 15. | εννεα (αἱ ρααο εγεα): Ὦ 

19. 946. αχπα αἀᾷ προβατα (7 ἴαπη βετ]ρβοταί προ) | κ” οπι επι τα ορή 

(δ4ΡΡΙ κα) [ζητει: Ἡ 19.194. 946. ἆ (ο Ἡ σαΐ αἱ σαᾶεί ϱπαεγενε) ζήτησει 
19. χαιρει (εί. ο νρθᾶ {ια α1): δ” χαρει, Τέ (εἰ. ὃ) απη {ου ραΐ πηπα ϱαπάεῦέί | 

απῦ αἱ ενεα 

14. εμπροσθεν: κα Αγτέα «ορ Οτῥθ1) οσα [ υμων (9813 αἱ ραιο Πατ] ημων) 

ΕΠΤΏ ΝΡΕΟΚΙΜΡΒΌΥΧΔΠ αἱ Ίοησο ϱ] 1{ νο Αγτέα οἱ 568 ΑΥΤΡΤΙΡ 41 Ας... 
Ίμῃ µου οπη ΒΕΗΙΕΓ 4135 Ρα] «ορ βΥτέθᾶ ΑΥΤ) ἴΧί αγ αθί]ι αἱ ΟΥ 5, θ00ρᾳ 

οἱ 6131: ν. 10 µου πο Βποί | ουρανοισ (οί. Οἱ 5609): ϱν (ἴοπη Εἲ Ὁ) 
98. αἱ Οχ5)619 οἱ 613 τοισ ουρ. | εν (9/) ουπι ΝΕΡΙΜΙΑΡ 98, 16Τ. αἰ5 οἳ 
Παχ]Ἡ.... ς εισ οππι 1 απποῖῦ α] ρ]οΥ Πρ]εν νο Ον 5609544 

15. αµαρτηση (πυατίγ 1, α] -σει, ἴἴεπι 1, ακουσει) αἱ. ΟΥιαᾶον 104: 99. αἱ 0 
0159/6109 Ῥαβερρ 436 Έμρτος Ότο 495 ϱὲ 515 οἱ 315 ΟἨσ αµαρτη | αμαρτ. 
81Π6 εἰσ σε ο η ΝΕ 1. 99. 9943 Ρα] 015610 ο [πίΣ,194 Ογγαᾶου ΒαβΕΡΡ 
336 οἱ τος Τα» 351 οἱ Τθς Ῥτοδδί.,, ς ΤΙ α4ᾷ εισ σε οἳπι ΤΡΙ πΠοΙ4 α] Ρίου 
1έ να οορ αγτοα εί αἱ αἱ Βαφοί”τὸ Ῥαφτορ Ότο 98 ϱἱ 515 ΟἩν ΤιοῖΕ Η | 
υπαγε (5γτεα Ώαβ6ΡΡ οπι) ουπι ΝΕ 1. 99. 4] ρ]β50 1:35: μαι ΑΥ ΥΕ αγΠῃ 

192---14 
1ο 10, 4---Ἡ 



"Ῥει 19, 15 

20ο 15,1 

16, 19 

108 «118, 16. ΚΑΤΑ ΜΛΘΘΛΙΟΝ 

μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου" εάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδῃσασ τὸν 

ἀδελφόν σου. 10 "31" ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σεαυτοῦ 
ἔτι ὅα ἡ δύο, ὕνα ἐπὶ στόµατοσ δύο μαρτύρων ἢ τριῶ» σταθῇ πᾶν 

ῥημα. ΙΤ ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὸν τῇ ἐκκλησία ἐὰν δὲ 

καὶ τῇσ ἐκκλησίασ παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸσ καὶ ὁ 

τελώνησ. 195 9 7 Ημὴν λέγω ὑμῶν, ὅσα ἐὰν δῄσητε ἐπὶ τῆσ γῆσ 

ἔσται δεδεµένα ἐν οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἑὰν λύσητε ἐπὶ τῇσ γῇσ ἔσται 
λελυµένα εν οὐρανῷ. 19 Πάλι λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν δύο 

συµφωνήσουσω ἐξ ὑμῶν ἐπὶ τσ γῆσ περὶ παντὸσ πράγµατοσ οὗ 

αἱ Οµ5)610 ϱἱ Ιηί 5.154 Ώᾳαρτοξε Ογικάον ΟµΣ.... ς (-- ἄβ) αάά και οἵιπα 

Τ της 14 ΠΡΙΕΥ νσ 6ορ αεί] Το ΗΠ αἱ } Ὁ εκερδησεσ 

16. δε µη: τὰ 989. αἱ Ρραπο Τί (εχο 4) νο (5οἆ ΠΟΠ {οΥ α]) δα] οορ (8γνζα 

οἱ 568 ϱροᾷ ποἩ ΥΤΡ) αὖπὶ αθί] ΟΥΥΑΠΟΣ 104 ΏΛΒΙΠΟΠΑ 578 Ῥαβθ6ΡΡ 336 (απία 
µη) ΟπΙπί 21184 (πο Ίΐοπι Ο19511) αάά σου | σεαυτου επι ΚΙΝ 1. 19. 

9ὺ. 69. 15Τ, 946. αἱ ρ]α510 015611 ῬαβεΡΡ οἱ ποπ ΟἨνγ.... ς Τι Τϊσου 

6η ΒΡΙ απο] 14] ρ]εν ΟΥΤΑΔΟΣ. Ῥταείοτοα ΒἩ ΠΊ: «ορ µετ.σ. Ρροβί δυο Ῥοπ | 

µαρτυρων»(Ἡ. 1. εἰ. α Ὁ ο Γη απΏ {οΥ {1 δαΠ ΒΥΥΡ): 1,4] απίο δυο, Ν 1. 81ο 

Η1:3:σ1:3: Ἡ ᾳ νρεᾶ εα] ορ βΥτόὰ οί απ ααἲ]ι 0152611 οεἰμί 5194 Ογτ 
449Υ104 Τοτί αἱ ροδίτοιων...Ὦ 495. (Ας56Π1ΕΙ) οπι | στα η οἴιπη ΝΕ 11611 
αἱ Ρ]ει ΟγΥαάος,,. ΙΜΟΔ 989. 269. αἱ Ρ]ΙΙβ10 (ο πι ογε επίπι -- δαδίί Β' εἰ 

-είαδί) 015811 σταθησεται (:: Τί να] στησεται ΤΧΣΧ, 5οᾷ ΠΟΏ Ῥγαθςθ- 

αῑξ υνα) 

17. ειπον οππ ΝΤ, ΟΣΟΙ ως Τμ ΤΙ ειπε οι ΒΡΙ απο γα] αἱ οπιπν1ά 

ΟγταΔΟΥ Βα486ΡΡ | σοι (1. 99. 59. ΒΗΒΕΡΡ αἀᾶ λοιπον, Ἰίοπι Ο15/813 δεν 
αυτο» ειναι προσ το λοιπον): 1, οπι | ϱ 901. Π1: Αγτέα ϱἱῷ και ὧσ ο τελ. 

18. αμήν: Μσαμµ. αμ., Υ’ αἱ αμ. δε, 10Τ. ΑΥΤΡ αμ. γαρ οσα εαν ρτῖ οαπι 
ΒΕΕΗΙΜΒΌΥΣΔ αἱ ρ]ου Οτ5,61354(Ρ15 οσα εαν αὐ Ἰοπιπι. Ἱαρ]ίαχ; αρ Ῥπ. 

Β6ΠΙ6Ι ο εαν): 1ΐθπῃ 866 οΊ1Πῃ ΝΏ οἱ ὁ ΒΕΕΘΗΚΜΡΙΥΧΔΙ αἱ Ρίο... ΕΡΚΗΓΠ 

3] Ρ]5109 Ῥαβοίμ»ῦ4 ρσα αν ρτῖ Ίοο (11): Πίστα κ ΏΣΙΡΡ Ε 1, α110 ἔθγα 

Ῥαβ ες Ίος (ϱ” αἳ επ. τ. γήσ Ρτ αἆ 866 {ταπβῖΗ{, Πίοπα Ὁ Ἡ αΏ ουρανω ρε 

αᾱ 5ες) | εν ουρανω ρτῖ οππη Ἡ 194. ΟΥ, 5εο οππι κΕ 194. Ον (51614 οοη- 
Ἰαΐο 16, 19 αγραί Π. 1. εν ουραω, ποη πί αἆ Ῥείταπι εν ουραγοισ ἀἵ- 

είππι 6856, ουκ εν οὐραγοισ, ωσ επι πετρον, αλλ εν οὐρανω επι)... ς 

ΤΙ 15 εν τω ουρανω οτι ἘΕΚΗΚΡΌΥΧΓΔΠ (Μ ρτῖ 1ο0) αἱ Ῥ]ον (ΟτΗΡ 

ουδεγοσ των εν ουρανω αναλυοντοσ του δεδηκοτοσ εἳ ωσ δεδεµενου 
του τοιουτου εν τω ουρ.) Βαβείνσά... ο (ρτῖ Ίου ΡΣΙΡΡ Β) τ, 99. 95. 
10Τ. 8] Ῥαιπς Γ5αἩ ορ ΡΙ5 εν τοισ ουὐρανοισ, ρτῖ Ίος 6{. Ν, 566 Ίος εἰ. 

Ετος πο 

19, παλιν 6ΝΠΙ ΝΡΙΜΓΑ 1. α] βαΐ πια 3.1 νρ (αἱ. απι Γι {οΥ 41) σοΡρ ΑΥΤΗ 

ΑΥΤΡ Οτὔ 614 Ον (86ἆ ΝΑ ΟἩΥ αάά δε, Ἰίοπι αθί]); ο ἱίεγιπι αμαίε . 

ΤΙ παλ. αμήν οππι ΒΕΕΑΗΙΚΕΒΌΥΣΠ αἱ ρ]αςδ οσα Ὦ ο Εβ1. Ἡ α πηπα 
βγτόα (6ΥΥΣΕΝ εί απιεπ) 5αῖ Βαβείι”ά ,.. Τμ (οκ 6ΙΤΟΥΘ) αμήν οτι 
πΙΙπαδό ραπο ΠΤ ΟΥΡ | εαν δυο: 98Ι δυο εαν | συμφωνησουσιν επι 
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ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖσ παρὰ τοῦ πατρύσ µου του ἐν 
οὐρανοῖσ. 20 οὗ γάρ εἰσω δύο ᾖ τρεῖσ συνηγµένοι εἰσ τὸ ἐμὸν 
ὄνομα, ἐκεῖ εἰμὶ ἐν µέσῳ αὐτῶν. 

21 55 Τότε προσελθὼν ὁ [Πέτροσ εἶπεν αὐτῷ κύριε, ποσά- 
κισ ἁμαρτίσει εἰσ ἐμὲ ὁ ἀδελφόσ µου καὶ ἀφήσω αὐτῷ; ἕωσ ἑπτά- 
κισ; 332 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦσ' οὐ λέγω σοι ἕωσ ἑπτάκισ, ἀλλ ἕωσ 
ἑβδομηκοντάκισ ἑπτά. 25 ΙΙ" διὰ τοῦτο ὠμοιώθῃ ᾗ βασιλεία 

- 3 - ο) / ”. Ά 3 ο ’ Δ 

τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὃσ {Θέλησεν συναραι λόγον μετὰ 

τῶν δούλων αὐτου. 24 ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν, προσινέχθη 

ΝΒΕΡΕΗΙΙΥΔ 90. α] πι... ς -σώωσιν εππι ΕΑΚΝΡΒΌΣΓΠ αἱ Ρ1 Ον5, 614 οί 617 

Ῥαφοία Ον | εξ υμων (15. 69. 194. αἱ ΠΡΙ νο ΒΥΥΥ απίο συμφ.) Πα 

ΔΒΡΤ, 19. 69. 124. αἱ ΠΡΙ νο (Αγτοππ) Οτ1195 ΟἩτ (οί. ποῦ) ΟΥΡ αΙ... 

ς ΤΙ υμων απίαε συµφ. οπΊῃ ΕΕΚΗΙΚΜΒΌΥΧΓΑΠ αἱ Ῥ]6Υ α (πιο υεδέγιώτι) 

ΑΥΤΗ 01561 Ῥαρεί..,. 99, α Η1’ η νρζᾶᾶ (5εἆ πο απι {ΟΥ α1) οπα εξ υμ. | 
ϱΆ παντ. του πραγµ. | ου εαν (0 αν): κὶ αἱ ο εαν | αιτησωνται: 4'Ἡ 
ἩΧ αἱ πα --σονται | Ν αυτοισ γενησετ. | ουρανοισ: ν αἱ Ρραπο ΟΗΥ 
ῬΙΑΕΠΙ τοισ 

20. ου (ία εὐ. Ο15/615 οἱ 619 ΟἨσ; 5εἆ οπου κπὺ ΟΣ2594 οἱ 5/305 οἱ ΔΗ8 Ἠιιβάεα 
ϱὲ 65 αἱ Ρ5 546Ρε Οοπβ{δθή Α:ῑ νἰτρῖη 88 Ῥαρτὸρ Εᾳ5 545 οἱ 550) γαρ οίο: ϱ 
ουχ εισιν γαρ (4 ου γαρ εισ., Ἰΐοπι 4) δυ. η τρ. συν. ειστ. ε. ονοµε. 

παρ οισ Ου ειµει εν µε. αυτων. Ῥ]πι] εν ϱ1" Ῥοβί πι πιεᾶίο εογπι αάά: 

πιοπι επιύπι δἹηέ πι εφαξέ ὧν ποπούιε Πιεο ζπίε «05 ε0Ο Ίο 5Ίήη. | ΤΑ αἱ 

ἔμμεσω 

21. προσελθ. ο (0 οπι) πε. ειπ. αυτω (α” Ώαπι ΡΥ 535 οι) οσα ν”Β0 900. 
40εν ΟΥ5619.,,ς ΤΙ αυτω ο πε. ειπ. οππι ΝΕΕΕΘΗΚΙ, ππςοῦ αἱ Ρ]6Υ ΥΥΡ 
ΑΙ ΟΗΥ. Πεπια ὓσος ΓΠ12: σἳ Ἡ βγτοα οἱ 868 ααοἰ]ν βα1 ορ Τιοξ ας- 
σεζεπδ(να1 αοσεδαίέ -- εἰ αἱ ο ΕΑΥΤΥ ααἴ]) αἆ επι εί. αἰωίί εἰ (ο 1 οἲ(Σειπεὶ 

πι), σ”. νς αεσεᾶεπς Ῥεΐν. αἆ επι ααῖ | κυριε: αἲ ο ἳ οσα | ΕΗΔ αἱ 
αµαρτηση | εισ εµε: Ἡ 69. 124. 946. Ροβί ο αὐ. µου Ρον | 1 ο µου 

23. αλλ οι  πποῖά α] οπιπὂίά... μη ΤΙ αλλα ουπι ΒΌ | επτα: ϱἳ επτα- 
πισ. Ἀρεείαί Ίο Ίοει5 ονρΗ1 Ναζαν. αΏ Ἠίεν (αἀν. Ῥε]αρ. ὃ, 9) οκ- 

Βοπϊρίας: οἱ ρεοσαυεγέέ, παω (Ον1βίβ), γαίον ἔις πι υεγῦο οἱ δα[ίς 
δὲ Γεοεγτέ, δερέίες πι «ία φιιδοῦρε ετπι, πίέ Π[ί Φύπιοηι ἀἰδοῦριζιις εἴια: 

Φεγίέίες πι ἄῑεξ Πεβροπιάίί ἀοπιζπης εἰ αίωῖ εἰ: Πίαπι εφο ἀῑσο ἠδἱ, βιιο 

φερίιαφίεΒ δερἰίεδ. Ιπέεπίπι ἵπ ϱγορ]ιειῖ «ποφε Ροδίφιαπι πισίῖ διωιί ρύζι 

βαπιοίο, ἴπωυεπίι εδέ 8εΤΊΠΟ ρεεσα. Ἰάεπι {αβίαίατ οοᾶεχ οΥν. βαες, 9. 

να] 10. παροΥ εκ οτῖεπίθ α πιο Ῥαίτορο]π ρετ]α{ας (ο Νοβίία εᾱ. εος. 

ΦΙπαϊ{. ρ. 58.) Ἠπο Τη πποάπη: τὸ ἰουδαϊκὸν ἑξῆσ ἔχει μετὰ τὸ ἑφδο- 
µηκοντάκ. ἑπτά' καὶ γὰρ ἐν τοῖο προφήταισ μετὰ τὸ χρισθῆναι αὐτουσ 
ἐν πνεύμ. ἁγίω εὑρίσκετο ἐν αὐτοῖσ λόγοσ ἁμαρτίασ. 

93. ΗΤ ΥΣΟΥ 4] οµοιωθη | ανθρωπω: α αἲ” οπι | δ οπη µετα 
24, προσηνεχθη οἴπι ΔΕΕΕΗΚΙΜΡΌΝΣΧΓΔΙ αἱ οιππσΙά (19 νρ οδίαίις εἰ) 

015.631 ο ο, 653 Ρἳ5 Οµτ Ώαπιρατ στδ..,, ωπ ΤΙ προσηχθη επι Β9 ΟΥ ὃ 631 
(Ίπ ἱπβοτὶρίίοηο περι του βασιλ.-- ω προσήχθη εἰς) εἰ ὀ5τ0 (επι α]]- 

915 

Το 11, 55 
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ο 3 ο μεν ’ ’ 6). ΔΝ ” λ 1 σὲ 

είσ αυτῷ οφειλέτησ µυρίων ταλάντων. 329. μὴ ἔχοντοσ δὲ αὐτοῦ 
) ν 2 ς ” .- 

ἀποδοῦναι, ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος πραθηναι καὶ τὴν γυναῖκα 
ἃ Ν Ν / ῤ ; Ν α- 

καὶ τὰ τέκνα καὶ πάντα ὅσα εἶχεν, καὶ ἀποδοθηναι. 260 πεσὼν 
πτ « ” ες , ” 

οὖν ὁ δουλοσ ἐκεῖνοσ προσεκύνει αὐτῷ λέγων µακροθύμησον ἐπ 
3 ’ Ν ’ 2} ’ ” ( Ν Ἁλ 5 ’ ” 

ἐμοί, καὶ πάντα ἀποδώσω σοι. 2{ σπλαγχνισθεὶσ δὲ ὁ κύριοσ τοῦ 
νο δ ο } ’ Νλ - - 

δούλου. ἐκείνου απέλυσεν αὐτόν, καὶ τὸ δάνειο ἀφῆκεν αὐτῷ. 
ς ... Δ ας -- .ν σ [ο -- - 

25 εξελθὼν δὲ ὁ δοῦλοσ ἐκεῖνοσ εὗρεν ἕνα τῶν συγδούλων αὐτοῦ 
α ” 2 ” ς Δ ’ Ν 2 

ὅσ ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια, καὶ κρατήσασ αὐτὺν ἔπνιγεν 
ξ / ” ς Ν - 

λέγων ἀπύδοσ εἰ τι ὀφείλεισ. 39) πεσὼν οὖν ὁ σύνδουλοσ αὐτοῦ 

αποίῖαβ α]πάσηπς ο προσαγθεισ):: προσενεγκαι (γοηιοπίαϊίατ α Μί: 

προσαγειν ΠἩἹδ(παπη Ἠαθεί [ εισ αὐτω οἳΠΙ ν Ἡ... ς Ίωι Τί αὐτω εισ 

οππι κ.ρ απο” (ἱ να οἱ ας) Ον 5 δἳτ Ον | μυριων (οί. Ὁτ 5, 6031 Ίπ Ίπ- 

κοτρίῖοπο εἰ Ον ϊπί ὔ, 910): νἩ βαἩ «ορ ΟΥ 5,631 ϱ6 21544 (βοκί6β) πολλων 
(Ἱπνοπο πα), ο σεπέπι 

20. 0 (4 ΟΠΙ) χυριοσ επι ΝΒΡΙ, γὓς α ο” πι ΓοΥ οπι Ἱατ] βατ. {0 Τοῖί 

Πῖεν...ς Ἰμπ αά αυτου ο, Ὦ πποῖ”α] ρ]ογΏο ο ΕΠ1:3Ἡ ᾳ νσ βγταῖ βα]ι 

6ΟΡ αγ ααίλι Ώαπιρασλδ,,. 1, 5 Αγτοα (Ἠχ οι (ΟΥ 11Ρετθ ϱ βασι- 
λευσ) | γυναικα οσπα ΝΕ 1.20Ν8. (α1 αἱ νΙάσοίαν) Ἡ... ς Ἰπι Τϊ αὰά αυτου 

οππα Ὁ αποῖΆ αἱ ρ]ον νν ρ]ον Έαπη ρα 535 Γτεκνα:  ΟΗΥ (εί. 11ο) παι- 

δια | ειχεν οπΠἩ ΝΡΕΕΘΗΚΙΝΡΌΥΓΔΗ αἱ ρ]ου 1 νς είο Ο0Υ5,055 (εχει, ωσ 

αποδεδωκαµεν, γυναικα και τεχνα, ατινα προτερον μεν εκελευσε πρα- 
Θηναι οβασ., πραθηναι δε και παντα α ειχεν) Ώαπι ρα Το ξ... Τη 

Τ1 εχει οππι Ὦ 1. 56. 5δ. 194. (Πΐετη ΥΗΥ Ὁ Ἱίοπι βαἩ (παε ιπέ εἰ: σ0ορ 

φας εἴιθ) Ον 33 (πλην µη εχων αποδουναι --εχει ΥυΝ. και τεκνα και 

αλλα περι ὦν γεγραπται' παντα οσα εχει) 

20. ουν: Ὁ ΥΣΕΝ Τί (οχο 4) νο 5αἩ ΑΥΤΡ (Βοᾶ ἵπ Ίπαγσ ουγ) αἲπη 1οἳΕ δε 

(999. βγτέα ο{/36Ἡ α] και πεσωγ) | εκεινοσ οι ΑΕΡΙΑ 99. αἱ] Ἱ 1 (εχο ᾳ) 

να Αγτζα οί π0Ι οορ αθίἩὮ Το... ς Ἰωῃ οἳ ΟΠΠ Ν Ἡ ο11 αἱ ρ]εν α 

5αἩ ατπι Ίλαπη Ρ4Υ 535 αυτω: ο 6 Γβγτοα ἀοπιίπιμα ΒΙήήπι (1 αἆ Ρεᾶες 
ἀοπιύπά ιζ αάογαῦ. επήπ) | λεγων αΏβαπο κύριε οτι ἩΡ Υ3ΟΥ 16. 4Τον” α 
ο6 1: ο’ 1 νρ (αἴ. απι 41, 8εᾷ ποπ {ου α]) βγτοα ΟΥ 5,638 0Ἠχ ΤιοῖΕ... 

ς αάά κυριε εππῃ κ πποῖῦ αἱ ρίον ΕΠ ϱὶ (ιν σαΐ πηπι ροβίεπ εμ., Ὁ 

Ροδέ µακρ. οΠΙΙ58Ι5 επ εμ.) 5αἩ ο0ρ ΑΥΥ ΠΡ ΑΡΠΗ ααίῃ Ώαπιρατ [επ (α 

εν) εµοι εππι ΝΕ ππο]” α] οπιησ]ά ΟΥ9033 ΟΥ Ώαπι: 91, επ εµε | απο- 
δωσ. σου οτι ΝΗ1, 19. δὺ. 09. 194. 10τ.α ο 5135" Ἡ νο βα]ι 60ορ ΑΥΤΟΠΙΝ 

ΑΊΠΏ αοίἩ Ον 5035 Τοἳξ... ς σοι αποὸ. οππι Ὦ απο α] ρ]ον {α Ον 

ΈΏαπι ... ΤΙ οπι σον σπα Ὁ Ὦ 6 (οπη οἱ. παντα) 1.3" 

2Τ. εκεινου επι κΡ ππο1ὸ αἱ ρ]ου Τέ νο οίο... Τά οπι οπη Ἡ 1. 194, (βγτόα 
οἱ πιῖκεγέις εδί εἶις «οπιίπις εἴιφ) | το δανειον (ΔΕΑ 194. αἱ --νιον): 1. 

Οτῦ 039 (ο δε σπλαγχνισθεισ επ αυτω κυριοσουκ -αϕφηκεν αυτον µονον 
αλλα- πασαν την οφ. αφηκεν αυτο) πασαν την οφειλην (54Ἡ «ορ ἄε- 
Λήέηπι εἶιδ οσο): αἱ ν. 99. 

98. εκεινοσ: ΤΠ οπΙ ΟΠΠ Ἡ ΑΤΠΙΖΟΝ [ εκατ. δηναρια: Ὁ δην. ο, Ἰέτα ἆ 
ἀεπατίο» εεπέιήπ | αποδοσ επ ΝΏΡΙ” 1. 98. 114. ΥΣΟΣ Τΐ (οχο ε {) να 
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’ 2ε.ν ; ο. ο.) ' λα) 3 / Ν 3 ο 

παρεκαλει αὐτον λέγων μακροθύμησον επ ἐμοί, καὶ ἀποδώσω 
« Ν » ο /, 5 

σοι. 90 ο δὲ οὐκ ᾖθελεν, ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰσ φυ- 
Ν έῤ ε) ιν ς νυν σι ς λακὴν ἕωσ ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον. οἱ (δύντεσ οὖν οἱ σύνδουλοι 

2 -- Ν ; 3 / ο ντ / ; 
αυτου τα γύοµενα ἑελυπήθησαν σφόδρα, και ἐλθύντεσ διεσάφησαν 

- ’ { οά Α Ν 

τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα τὰ γενόμενα. 99 τότε προσκαλεσάµενοσ 
σα ς / 3 - -ς -- - 

αὐτὸν ὁ κύριοσ αυτου λέγει αὐτῳ' δοῦλε πονηρέ, πάσαν τὴν ὀφειλὴρ 
3 [ας κ ο σὰ / 3 ΔΝ ’ 4 ο 9} 2 "ο Δ ὃν 2 τα 

εκείνην αφηκα σοι, ἐπει παρεκάλεσάσ μὲ᾽ 95 οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεησαι 
μι ’ ζ ς ϱ) λ μι 3 5 Δ ς / 

τὸν σύνδουλόν σου, ὧσ καγὼ σὲ ἠλέῃσα; 4 καὶ ὀργισθεὶσ ὁ κύριοσ 

βα]ι «ορ ααίῖι Ον5653 αἱ 635 Ώαπιραν ΤιοἳΕ... ς (4009) αάά µοι σπα ΟΓΗ” 
ππΠοΙῦ α] ρ]οχ ο ΓΒΥΤΟΠΙΣ αγπά ΟΗΥ [ ευτι επι ΝΒΟΡ απο 15 αἲ ρ]α5 150 ᾳ 

(δὲ «φιιᾷ) Ον5)935 εἰ 635 Ον Ώαπιρατὔ2δ.,,ς (-- αἩ Βσ) ο,τι απ ΠΙΙΠΊΙ5Ο 
τη (11Ρ]6Υ νο φιιοῖ, ἆ «πιας) ντα ααί] | οφειλεισ (ΕΕ αἱ -λησ): ΒΥΙΡ 
ο. οϱ. αά ἆ πιιλιῦ 

99. πεσ. ουν ο συ. αυτ. 61ΙΠΙ ΝΒΟ"Ρα1, αἱ» 18Ρ]6Υ γο βγτοα ϱαἩ αθ{Ἡ Ον5)55 

(ο δε πεσων ου πθοσεκυγει αλλα παρεκαλει) ΤιοίΓ...ς Τἱ αάᾶ ειστουσ 

ποδασ αυτου 6πΠΙ ΟΕΕΗΚΜΒΌΥΓΔΗ αἱ Ρ]αυ Ε ᾳ ΥΓΡΟ οἱ Ῥ ΑΥΤΑ (6ορ 
Ὕ πι μγοἱεοίρςεί δε Ἰιπῖ νε] ἴπι ραγίεπι ὑπγεγίογεπι) ὮΏ πηρα, Ύετρι 26. 

α Ἡ αἆ πεσων αάᾶ αἆ ρεᾶεςδ ἀοπιὐηῖ ευ. Ῥταθίονοα οἳ Μο 4. 93 Τιςο8, 41 

Δοί 10, 96 Τοἱι 11, 58 | επ εµου ΕΙΙΤΏ ΔΕ πποῖ1 α] οπημσίᾶ.,,. Ίμῃ επ εµε 
οπτη 651, | και (0 καγω) 8ίπε παντα (Α΄ 82) εππα ΑΥΒΟΤΡΕΕΑΗΝΜΡΌΥΔ 
αἱ Ῥ]αβίοὺα Ὦ ο Η3: ϱ1’ Ἡ βγτοα αγγοσά (αρ Φοπεβ) αἱ) ἴχί αγπι Ώαπη Ρατ 

Τοῖξ... ς αθὰᾷ παντα (609. 194. απαντ.) οππι ΝΕΟ ΙΡΠ ( ροδί αποὸ. 

σοι) 1. 9δ. αι πας {Εβρ 1ᾳ νο ϱΥτδὀἩ οἱ Ρ1ηδ βα] 6ορ αεί] ΟΗΥ: 

Ίἴεπι Τμ [πα.] | αποδ. σοι (8γτέὰ οπι σοι): οτῃ 19. 98. 69. 114. 194. 
946. Υδ6Υ α110 {οτο Ε Οµν σοι αποὺ. 

90. ήθελεν (δγτζα αάᾷ ο συνδουλ. αυτου): Ὁ 69.194. αἱ ρ]αςῦ Ώαπη ραἳ 958 

η ελησεν (1ἱ νο ποζιἠέ) | αλλα επι κό (8” και) ΒΟΡΕΡΕΑΗΚΙΜΟΓΠΑΙ ΡΙ... 

ςο (--ς 60 Απ) αλλ οσπι ΕΔ αἱ Ῥιι | 1 αἱ τα ε. την φυ. (ΟΥ5)6953 ϱ δε 
συγχωρήθεισ εβαλεν αυτον εισ την φυλα.) | εωσ ΟπΠΙ ΝΒΟΙ, ΑΡΤΑ... 

ς ΤΙ εωσ ου οσπα ϱ ππς1” α] οοτίε Ρ]ετ | το: ο α1δ ϱ]” {οἱ Ώαιηραϊ παν το 

81. ουν επι ν΄ εἓοῦ ΒΡ 9δ,α... ς ΤΙ δε 6πΠῃ νὰ ο απο 1” αἱ ΟΠΠ {6γθ 
ΠἱΡ]οΓ νο 5αἩ ορ ΒΥΤΟΤΙΗ Αα] ὮΏαπιρας Ον ΤιοῖΓ] οι συνὸ. αυτου (αἱ 

Ῥαπςο οἹη αυτ.) εαπα ΟΡ απο τε]] αἱ ΟΠΠ {ογαο αίᾳ: Ίωπ αυτου οι συνὸ. 

ευπα Ἡ | τ. γινοµενα (868 Ὦ γει.) ουπι Νέα Ρ1, α15 ΟἨΥΙΠΟΙ (ΟἨγππο ὅ οπη), 

Ἱίοπι Πεῦαπέ Τί (οχς ϱ) νς ΤιοῖΓ...ς Ίμη τ. γενοµ. ουπι κ. εἰ εῦ Ώο ποῖ” α 

((παε αοία ἐγαπέ) Ὦ)αΠΙΡΑΤ | εαυτων 61η ΡΟ πο 10 αἱ 50 (ονο (Ον 5, 635 
σαφωσ παραστησαντεσ τω κυρ. εαυτων πα. τ. γεν.) ... ς αὗτων οιΠα 
ΡΗΙ/Β αἱ ΡΙ (5οᾷ ΠΤ, αἱ αὐτων) | τα (4 οπι) γεγοµενα ((μαε /αοία οαπέ 
15 νβ): Ἡ ο (4μαε αφεθαπέ’) γινοµενα 

92. τοτε προσκ.: Ἡ αἱ πρ. δε | αυτω (οί. ΟΥ1354): 9 αἱ ραπ οἵη µε: 
Μ µου 

98. εδει: Ὁ αάά ουν, ἴἴεπι Ι9ΡΙΕΣ (Ποπ ο πι) νσ (οχο {ον α1) βΥνΥσα βαἩ αγίη 

ΟΠΕ (101) εγΦΟ ορογΏηί | καγω επι ΝΕΡΤ, 99. αἱ Ον 254. ς και εγω 

ουπα ο πποῖ” α] Ρον 



12 18, 90. ΚΑΤΑ ΜΑΘΟΘΔΙΟΝ 

αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖσ βασανισταῖσ ἕωσ οὗ ἀποδῷ πᾶν τὺ 

ὀφειλόμενον αὐτῳ. 90 οὕτωσ καὶ ὁ πατ/ρ µου ὁ οὐράνιοσ ποιῄσει 

ὑμῶν, ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστοσ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὺ τῶν καρδιῶν 

ὑμῶν. 

ΧΙΧ. 

Μο 10, 1 1 195 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἴησουσ τοὺσ λόγουσ τού- 

τουσ, µετηρεν ἀπὺ τῇσ ΙΓαλιλαίασ καὶ ᾖλθεν εἰσ τὰ ὅρια τῇσ Ίου- 

δαίασ πέραν τοῦ Ιορδάνου. 2 καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, 

ο. καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺσ ἐκεῖ. 

τα ὃ Καὶ προσηλθον αὐτῷ οἱ Φαρισαῖοι πειράζοντεσ αὐτὸν καὶ 
ο 2 

λέγοντεσ᾽ εἰ ἔξεστιν ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν 
σολ ν . 4 « ΑΝΩ λ στ Πρ ερ ω « η ιο 
ὅσα 1,5 αιτίαν; 4 ο δὲ ἀποχριθεισ εἶπεν οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὃ ποιῄσασ απ 

94. εωσ ου: Ίωπ οη1 ου πα Ὦ αγά (ΟΥ1353 βαλετε αὐτον εισ τ. φυλ. εωσ 

αποδω παν το οφειλ.) | παν: Ὦ γδΕΙ αἱ ραπο ΟΗΥ ({απιοϐ) οπι:: αἱ 

ν. 90 { αυτω οπτα κ ο εὉ ϱ ππο1» αἱ ρ]ον 54Ἡ «ορ ΥΙ5ΟΝ 6ἱΡ ααίἩ 
Ώρα 98, Ἰπ ΟΠ ϱ1ΠΙ ΝΔ ἨΡ 1943 α115 {ογο (Ο11354)., Ἱέατα ηζυεν- 

αι εί Πέ νς »Υτοὰ ατπι 1: πε ν. 90, πὈ1 πσπιο αὐτῳ αάά 

ὃδ. ουρανιοσ οἳπι ΝΕΟ κ 3 95, αἰδὸ ἔοτο ΟΥ1354 οἱ 5654 Ώαπηρας,,. 
ς Τϊ επουρανιοσ οππη Ο"ΕΡΑΗΜΒΌΥΓΔ αἱ Ίοηρε ΡΙ | ποιήσει υμυ (αι 

εἰ. {ο ᾳ νβ): ϱ ΙΡ] ουτ. και υμι) ποιησει ο πα. µ. 9 ουρ. η Η{ου 
Ογ1354 ουὖτ. και υμ. ο πα. ο ουρ. ποιησ. (οί 3584 ουτ. ουν ποιη. και υμ. 

ο πα. εἰς) | καρὸ. υμων οτι ΝΗΡΙ, 1. 293 α]δ Πέ (οχο ΕΤ) νο βγχΕὶ βα] 
(56οᾷ ν]ὰε Ροβ8{) 6ορ ααί] αἲγ ΟΥ 554 ΤοιΑαςα]... ς(:5 α9) αἆά τα 

παραπτωµατα αυτων οππα ϱ απο 1 ΓἩ ΒΥΙΣΕΝ αρ βαμπαϊηί ανπα ΟΥ 

1)ΑΤΙΡΔΣ 

ΧΙΧ. 1. ετελεσεν (απ παδο α]ῖᾳ συνετελ.) οππα ΝΏο απο” α] οπιηνΙᾶ { ο”. Ἡ 

4 ν6 Ο159515ᾳ (οτι µονοσ ετελεσε τουσ λογουσ ο 1 ο ελθων τελοσ 

επιθειναι τοισ πραγµασι): Ρα ο ο ΠΙ ' ϱ1. ΗΠΙ ελαλησεν | τησ Ρε: 
ς6 πια] ΟΠΙ 

ὃ. προσηλθον: 95. -θαν | οι φαρ. εππι ἄΡΕκαμκβῦνς αἱ Ρίου δαῇ Οδ 556 
Ναζον 311, Τμ οπή Οι ΟΠΠ ΒΟΙΜΔΠ α115 Γογο 6ορ Ώαππρατ 10 ος: οῇ 
Μο, Ἰέθια ει Μ{16. 1 | λεγοντεσ(.ν”) ουπα ΝΒΟΚΙΜΓΗ 1. αἲ 5ν [ογο 1ρ]ον 

να βΥτεα ϱ{ 868 βΛΙ «0Ρ ΑΥΤΗ αθίἩ αἱ Οτ56ὔ6 (ΟἨή πειραζοντεσ ελεγον) 

Ναζοι 55 ΠΠ... ς λεγοντ. (2 ἆ λεγουσι’) αυτω οππῃ ΤΜΙΑΡ πηςῦ ο Ἡ 

ᾳ ΑΥ1Ρ Ώαπιρατ ΟΡ | εξεστιν οπή ΝΕ 1253 901. (δες β13’ Λας (Ο1απι 
ὔλ ο κυριοσ ειπεν - ει εξεστι/ απολυσαι γυναικα, µωυσεωσ επιτρεψα)-- 

τοσ)...ς Τί αὰὰ ανθρωπω (εδ 0159589. πουν) αυτη ΝθΟΡ πο 11 αἱ Ρ]αΥ 

(4. ανδρι 1: απ Μο) 1ὲ να ΑΥΤΟΣ βαἩ ορ αἱ Οχ5568 οἱ 957 Ναζοι 51/5 

Ὦ)1ΗΡΗΥ ΗΠ αἱ] :: ανδρι ἵπ Μο ποἩ οπηϊΗααν 

4. ειπεν «πα ΝΒΡΙ, αἲ ραπς α ο 6 Π1:3" Ἡ δα] σορ αοί ΟΥ 5601, ς α4άᾷ 
αυτοισ οππα ο πΠςΙΣ αἱ ρ]ον Ὁ {ο (1) 4 νο δΥτοπιἩ α] Ώαπιραν ΟΡ :: 
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3 - ” Ν -- ” / . ’ Ν σ . ο) ΄ 

ἀρχῆσ ἄρσεν και Όήλυ ἐποίῃσεν αὐτουσ; Ὁ καὶ εἶπεν ἔνεκα τού- «αοι ο, τὰ. 
” Ν ΔΝ Δ Ν 

του καταλείψει ἄνθρωποσ τὺν πατέρα και τν μητέρα καὶ κολλη- 
- Δ . -- Δ ᾿ 3 

Θήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰσ σάρκα μίαν. 
[τά 5 , ον αν κ 3 Ν Δ τ ’ α αγ: « ον 1- σ 

ϐ ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο αλλὰ σὰρξ µία. ὃ οὖν ὃ θεὺσ συνέζευξεν, 
ος ον ν «./ / : δε. ὧν λος πι ο - 9 α 5, 81 
ἄνθρωποσ μὴ χωριζέτω. τ λέγουσιν αὐτῳφ' τί οὖν Μωῦσισ ἐνετεί- «ορ». δι 

- / ’ 2 ’ Ν ο) -” 2 - ο. 

λατο δουναι βιῤλίον αποστασίου και ἄπολισαι; 9 λέγει αυτοῖσ 

ύτι Μωῦσ ὺσ τὴν σκλιροκαρδίαν ὑμῶν ἐπέτρειψεν ὑμῖν ἀπο- ὅτι Μωῦσῆσ πρὸσ τὴν σκληροκαρδί μῶν ἐπέτρεψεν ὑμῖν ἄπο 

πε Μο. Ῥναοίεταα ΠΡ] (α Ὁ ο 5 ο Ἡ: 6 οεσις αιιέεπι γεεροπᾶειι) εἰ 

γεδΡοπᾶεπ «Ίεβιβ εἷο. Οοπίγα ο” νο φηζ πεδεροπᾶεπβ, 81. κ ιῦιις /68Ροι- 

ἄεπς, ο 1ῑ[ε αιέεπι γεδροπάίί εἰ, ᾳ αἱ 1ἶζε γεβροπζεπα | ποιήσασ «ππι ΝΟΡΖ 

πης15Α] ρ]εν 1ὲ νρ αἱ Οοηβ{δ» 1 Νασονὖτ, ὅ Οµν ΏαπιραΥ ΟτΙπί 3,950 Αισ 
(8εΠο] ναία5 αρ ΜίίΠαεϊί οικοοµικωσ δε ου. ειπεν εγω 9 Άτισασ τον 

αγθο. αλλ ο ποιησασ απ αρχησ)... Β 1. 29. 98. 194. (541 «οΡ) ατπι 

Οτθδτ Ρ9 Μαι τάδας Τὸ Τ1απαπΙΟἩ 100 ΑΠ111)55 οἱ 414 (αἀάεπδ: απο γαρ 

αρχησ τινοσ του µη ειναι ποτε γεγογε και εκτισθη τα γενήητα) κτισασ. 
Ο{ εί. Ποπις] ὅ,δὲ σαδόουκαιρισ πυνθανοµεχνοισ κα ον λογον µωυ. επτα 

συνεχωφησεν γαμειν, εφη” µωυ. κατα τ. σχληροκ. υμων επετρεψεν 

υμιν, απ αρχ. γαρ ουτωσ ουκ εγεγετο” ο γαρ κτισασ απ αοχ. τον 
ανθρ. αρδεν κ. Όηλυ εποιησεν αυτον | αρσεν (δγτζα απίε απ): Ὦ αἱ 
Ρατς (Οτῷ69Τ5ᾳα ραββῖπῃ αρρεν αἁἹίαπι ο8ί) αρρεν | ϱ" θηλυν 

δ. ειπεν: Δ" ὃ αᾶᾷ αυτοισ | ενεχα επτά ΝΕΗΖ 019955 (Ποπ 4ἱβάπσασπς Ἱπίαυ 
τικχ οἱ Μι) ... ς ΤΙ ενεχεν επι ΟΡ Ἱπς61” αἱ οθτῖο Ῥίαον Οοηβίθ1ή Μοι]ιττ2 

αἱ τ1 αἆ 66Ἠ 2, 24 (Β 4εβοαῖί) πος ποίαέί δυπί οὰἆ Αα [ογπηα ενεχεν 4ῑδ- 

οεἀθηία5 | πατερα επι ΝΒΡΖ ππΠο11 αἱ ΡΙ 1{ νο αἱ 015658 ΑΙ 159 Οτίπί 
3805... ΟΕΙΑ 1. 99. αἱ Ρ]11859 εα] 6οΡ ΑΥΤΟπΙΠ αγπιοᾶὰ αοίῃ Οοπςέ Τ18100 
Οµν Ώαπιρᾶγ α1 Ον]πί 25590) αάάᾷ αυτου :: Ἱέα 1ικκ ἀϊδεσαάαπΙδ. ραποῖς | 
µήτερα: 69. αἱ19 {οτε β4Ἡ ϱ0Ρ 8ΥΤΟΙΠ3 ααίμ αἱ ΑίΠ1595 Ώαπιραϊ Οτ]πί 

3580 (ποπ Οοπδίέ ΤΙ{ Οµν Οτίπί 3905) αάᾷ αυτου :: ἀθοδί τχσεᾶ 5εᾷ αάά 

οᾷἆ ππα | κολληθησ. (60) οππι ΕΡΕΕΘΗΙΑΟΝ αἱδὸ {οτο (Ο15)605 και 
επολληΘθη τη -γυναικι αυτου)...ς προσκολληΘ. (1: αἱ ΕΧΣ) εππῃ Νοκ 

ΙΜΖΓΑΠ αἱ ϱΙ ΤΠ Απ159 Ον Ώαππραῦ (η]ηπήδο πια ΑΠ ΟΥ Ώαπι ροι- 

ραμέ προσ την γυ. αἱ Ίκκ | ου: ἆ οπι 

6. σαρξ µια «ππι ΒΟΕΕΘΗΙΚΙΝΜΒΌΥΖΓΔΠ α] οπιπσῖά πι ᾳ Ον 5,95 Αἱῑ 158 

Ώαπιῤας... ΝΡ Τξ (εχο πῃ ϱ) νρ μι. σαρξ 1: ο αἆ Ἱμο | ο θεοσ: ἆ 6. 
Ογιπεδίδθ οπη ο | συνεζευξεν (αἱ. Α:ι159 Ογτπεδί οί): Ὁ α εἲ Η1: 3: Ἡ 

Απο ΟἨνοπι αάά εισ εν | Ῥ αποχωριζετω 
Ἰ. µωυσησ (0 ο μου.) οππα (0 εἰς ν. τ: Ἀν. 9) ΕΡΚΝΝΖΠ (1, ν. τ) αἱ 

πια... ς μωσήῇσ ο. (Ν” ν. τ) οΕΕΘΗΙΒΌΥΓΑ (1, ν. 8.) αἱ ΡΙ. Τίεπι ν. 5α. 

Ῥταείεχεα ο αἆ 8, 4 | ενετειλατο (28. εγραψεν): Ν αάᾶ ημίν | απολυ-- 
σαι εΙΠ] ΝΡΙ2 1. 29.4 ο Π1 613: νο »γτΏτ αγ βαμπαὔηί ααίι Οτ2810 5α 

΄Αισ ΟΡ... ς αἆᾶ αυτην «πι ΒΟΕΕΚΗΙΚΜΝΒΌΥΓΑΠ αἱ Ρ]ογ {α ΒΥΙΣΕΝ 
εί Ώαπιραϊ (βα]ι «ορ ας. Ὦ ο 5 πι σαΐ πιπ Ιπ πῦ ΑΠΡ 21ΦοΥ6ΊΙὸ Ἀγτεν 

αἱ φιζσιπιφιιε υι[έ ῶογεπι αὐπιίενε αεί αὲ Π0εἴζωπι γεριιατ) 

8. λεγει (038 αεί] και Λε): Μα Ὁ 6 44 ο 1 (ποπ ϱ {81:31:53 Ἡ ᾳ νρ) | 

µω. (ν]ὰε αἆ ν. Τ; Ὁ αἱ ραπςο αάά εν): Ὁ 1ΡΙΕΙ (πο σα, πες νϱ) 

ΤΙΡΟΗΕΝΡΟΕΕ, Ν. Τ. ο. 5. , 8 



5, 92 
ἴ,ο 16,18 

1141 199. ΚΑΤΑ ΜΛΘΘΛΙΟΝ 

λῦ Δ . λές. κ να ατα 2 ο ον λ 2 ’ : ᾳ 9 190.90 

ιῦσαι τὰσ γυναῖκασ υμῶν' ἄπ᾿ ἀρχῆσ δὲ οὐ γέγονὲν οὕτωσ. 
ον Ἀ ο -,ω σ [ὸ] υ] - ] - Ν 

λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ὃσ ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αυτοῦ μὴ ἐπι πορ- 
’ Ν ’ ή - - 

νείᾳ καὶ γαμήσῃ ἄλλην, µοιχἄται. 10 35333 λέγουσιω αὐτῷ οἱ µα- 
/. ο μίας ο ά « ”. - . 

θηταί εἰ οὕτωσ ἐστὶν ᾗ αἰτία τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τῇσ γυναικόσ, 
2 , - εν ον π ᾽ ον 5 

οὗ συμφέρει γαμῆσαι. 11 ο δὲ εἶπεν αὐτοῖσ᾽ οὐ πάντεσ χωροῦσιν 
ἃ / - ηλ». τε οὐ ϱ ο ν ο ΡΣ Φ 

τὸν λόγον τουτον, αλλ οἱἷσ δέδοται. 13 εἰσιν γὰρ ευνοῦχοι οἵτινεσ 

Ροδί επετρ. υμιν | ου γεγονεν (Ος 5,641, 646 οἱ 645 Έπιβπιανς 351): ϱ 46. 

Οι (εἴ απο) ουκ εγενετο. ΟΕ Ηοπιθ]έπῃ αὰ ν. 4. 

9. οτι «πΠ1 ΔΟΕΡΑΗΙΚΙΜΝΒΌΥΓΔΠ αἱ οπηπσ]ά {3 ϱ] πι ᾳ νς ΦΥΣΟΠΙΠ βα] 
6οΡ αππι αθί]ι Βαφείμ 505 ΟΥ Ώαπιραςθήο,,, Τη ΤΙ οἱ οἱ ἨΡΖα ο 
ε β1: 63: Ἡ:: οἳ αά ὅ, ὃδ | οσ αν: ΟΝ οσ εαν | απολυση: Ἡ α] -σει | µη 
επι ποθνεια (ΧΙ --τα) ειπα ΝΟΙΝΖ απο1ὸ α] 150 [οτε ϱ”.νρ (πεί οὗ Γουπί- 

οαξίοπεπι) ΑγταίἩ αγπι αθίἩ Ὦαπιραϊς Ίίεπι ς (- αρ ὦσ) ΡΥΒΕΠΙΙ5ΡΟ ευ 

οππη πΙΙΠΊΦΕ ραπο Βαβεία (Ο]επι --- Ἡβετα, αἳ απβατΙΣ 41ΟΥβΒΗΠΙ 8Ρ6- 

οἱαί ---55ᾗ χωρισ λσγου πορν. εἰδοὸ πλην ει µη επι λογω ποργ.) ... Ὠπ 

παφρεκτοσ λογου πορνειασ (:: εκ ὅ. 59) οππι ΒΡ 1. 98. αἰδ ΠΡ]εν (ο ἆ 
Β1: πα εποερία οατικα αζι]ἐεγέίς ο Ῥγαείεγ εαιδαπι ογηἱσαξίοπίς: Α Ὁ Ε 3. 

ϱ1 Ἡ α πὶεὶ οὗ οατιδαπι͵}ογπίο. Τίεπα Δις ἐεπσέρία σαµδα 7ογπέσας., δὲ επ’ 

ος, πὶεὺ οὗ οατιδαπι /ουπ,.: Τετί δῖΣ Πδετε οπη µη επ. πορν., 186Πῃ 

Αίπεπασ]εξ 55) Αγτέα βαἩ «ΟΡ Οἱ3, θάτβας (Ο]επαῦῦῦ χωρισ λογου πορν.) 

Ῥαφείμ ΟἩχ (εἴωοοϐ) | και γαµηση (ΠΝΜΕ αἱ -σει) αλλην οππη ΝοΡΤᾷ ππς1ὸ 

αἱ ρ]6γ 1{ (εχο Π1:) νο ΑΥΤΟΣ ϱ4ῇ αγπι αο{] Ὦαπιρᾶϊ Ααρίςχ (5ἷο, ᾳπαπι- 

νῖ5 Ρανς)... Ἡν 1.4. 1: σορ 515: ΟνὁθἼδα οσα | µοιχαταν ΝΑ ΟΡ ΡΙΣ 

πποῖ» α] ρ]οΥ 1έ (οχο Η1. οἱ πι1ὸθ. ποπ 1ΐ6πι παδῦ) να Αυτα (γτοι αἄιῖ- 

ἐεγόιπι οοπιπιζΜέὲέ αἄν. εωηι) Β4Ἡ αγπι αθί]ι Βαφεία.... Ἑοῦν 1. 4. 1’ πιῖδὸ 
60Ρ ΒΥΤΗΏΣ υἷᾶ Οχ5,64118ᾳ Απο ποιει αυτην µοιχευθηναι (01επιδθὸ ο δε 

απολελυµενην Λλαμῥανων γυναικα µοιχαται' εαν γαρ τισ απολυση 
γυναικα, µοιχαται αυτην, τουτεστιν αναγκαζει µοιχευθηναι) | µοιχα- 

ται 5ἵπ6 αἀἀῑίαπιοη{ίο οππα ΝΟΡΡΙ5 69. α115 α Ὁ ο 11.3: ο. Ἡ 1 πιδὸ (εκ- 

εοτΙρΗϊ νν. 9 δα 19) σαΐ τηπι βΥγζὰ βαἩ οορζοά Οσδ/ΦήΤ5ᾳ (οετία ποη {απ- 

βῖί; νοτρα οπίπι ὦσπερ δε ποιχαλισ εστι γυνη, καν δοκη γαμεισθαι 

ανδρι, ετι ζωντοσ του προτερου, ούτωσ χαι ανηρ δοκων γαμει» απο- 
λελυµενην ου 7αµιεν κατα τη! του σωώωτηροσ {ημων αποφασιν οσον μα.θι- 

χευει Ρο[ἵπ5 αἆ ὕ, 52 να] Τιο 16, 18 βρεοίαπϐ) ΟΥ (είποϐ).... ς Τη Τὰ 

αάά και ο απολελυµενην γαµησασ (0Ίνδῃ 1. 19. 98, 194. 946. ΥΣΟΤ αἱ 
γαμων) µοιχαται ουπι ΒΟ1νΖ απο] 11 ρ]εντο { ο” πι όδᾳ να ο 

εορξᾶᾷ αγπι αεί] Ῥαβείῃ ὮΏαπιραὶ (Ῥοτέ πρ μπη α δ, 95 βροςία!) : 

Πίαπα οδί εκ ρατα]]ο]18 

10.αὐτω: Ἀ” οἵά | ου µαθητ. οππη 8Η αἲ ο 1: σ]- αἩοοᾶ ΏΑπΡΑΣ οοὰ.... -ς θά 
αυτου εππι 6ΡΙΝΖ απο1ξ αἱ ρ]οχ ΠΡ]νρ α] τπα | ανθρωπου(εί.ε Γρ” 1νε; 

019649): Ρ ανδροσ, 1ἴοπι οὐγί α Ὁ ο 5. (11 οι) ϱ1’ Ἡ πι ᾳ Απιῦ αἱ 

11. ο δει ΚΜΠ α120 ἔογο τη πα 16, Ίξοτα α Ὦ ο 1. ντοα αωτί (αἴί) αιέετι 

ΠΠίᾳ «Τεβις | τουτον 6η ΝΟΡΙΝΖ απο1δ αἱ ρ]ον 1 (εχο ϱ) αἱ Ῥ]εν Ο]απι 

54 Ώαπι/ατ 640 Οσ]πι 2118 Απηῦρ Λαρ αἱ... Ἡ 1. γδς ο αθίὮ Ο15/649 4 
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1 / λ ε) / 4 Δ ολ 2 ο. ο 

ἐκ κοιλίασ μητρὸσ ἐγεννήθησαν οὕτωσ, καὶ εἰσίν εὐνουχοι οἴἵτιεσ 
« Ν - 2 Ν ον 2 .. . 

εὐνουχίσθησαν ὑπὺ τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἴτινεσ 
Π Ἡ Ν : -” 3 - « 

εὐνούχισαν ἑαυτοὺσ διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. ὁ δυνάµενοσ 

χωρεῖν χωρείτω. 
Ὦ 199.59 χι; , νο μι ὁς ; νν 

19 Τότε προσινέχθησαν αὐτῷ παιδία, ἵνα τὰσ χεῖρασ 
3 - 2 Ό Ν / . « Δ 5 , ώ - 

ἐπιθῇ αὐτοῖσ καὶ προσεύξηται᾽ οἱ δὲ µαθηταὶ ἐπετίωσαν αὐτοῖσ. 
ς αν ος σ 3 αν 3ὉἩ κ / Ν Ν / 

14 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦσ εἶπεν αυτοῖσ᾽ ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετὲ 
2 Δ 3. -- Ν .] ο α” ἄ / 3 Δ ς ’ - 

αυτὰ ελθεῖν πρὸσ ἐμέ τῶν γαρ τοιούτων ἐστιν { βασιλεία τῶν 
ευ .. ΑΣ Δ ν) -- 3 -- 3 / 3 . 

οὐρανῶν. 19 καὶ ἐπιθεὶσ τὰσ χεῖρασ αὐτοῖσ ἐπορεύθη ἐκεῖθεν. 
3 Ν Δ (σα Δ 2 . ο] - 

16. 35 Καὶ ἰδοὺ εἶσ προσελθὼν αὐτῷ εἶπεν διδάσκαλε, τί 

ΟΥΡΡΙ5 οσα: Ἠΐπο Τη [τουτ.] | δεδοται: 5Υτεῖ αἆᾶᾷ α ἄεο. Ῥετεπεί ηπςο 

ΟΙοπιδίγο δ/δυ8 54: ο απο ῥασιλειδου (εκ εν. Ηεῦιῶ) - αποκριασθαι 

Λεγουσιτον κυριον ου παντ. χωρ. τον λογ. τουτογ΄᾿ εισι γαρ ευνουχοι 

οι μεν εχ γενετησ, οι ὃε εξ αναγκησ. Τε ΕΡΙΡΠαΠΕΡ {ερδίο Ερίρῃ 553: 

λεγω» ωσ εν τω ευαγγ. εµφερεται του σωτηροσ φασκοντοσ τρεισ µεν 

ευνουχουσ ειναι, τον τε εξ ανθρωπων ευνουχιζοµενον και του εκ γε- 

νετησ και τον ὃια την ῥασ. των ουρ. εαυτον εκουσιωσ ευνουχισαντα. 

19.αρ (κὺ εἰ 9): κ” οπι | Ὁ ηυνουχισθησαν | ευνουχοι ἰογε: πα ΒΥΥΟΠΟΠΗ | 
ἩἘ δυνομενοσ. Οθίοταπι ο{ Τα5ί8Ρρ 15. ειπεν -- εισι τινες ουτινεσ ευνου- 

χισθησαν υπο των ανΘρ., εἰσι δε ου εγεννηΘησαν ευνουχον, εισι δε οι 

ευγουχισαν εαυτουσ ὃια την βασ. τ. ουρ. πλην ου παντεσ τουτο 

χωρουσιν. 

19. προσηνεχθησαν οπι ΝΒΟΡΙ, α)15 ΟΥ56568... ς -χΘη εππι ΕΕαΗΙΥΙάκΜ 
ΒΌΥΓΔΠ αἱ ρ]εν ΟΥ9)655 ΟἩΥ | Ὁ Βαλ σορ Ο15)655 (1η Ἱπδοτίρίοπο Ρεχ]- 

σοραθ; ΠΟΠ Ιΐεπῃ 5059) επιθ. τ. χειρ. αυτοισ, Ὁ Ἱν νο τ. χειρ. αὐτ. 

επιθη, εἰ αΠίει ἱχαπβροπῖδιτ | επετικησατ: ο 1ὲνβ επετιµων | αυτοισ: 

Δ αυτουσ 

14, αυτοισ ΟΙ ΝΟΡΙΝ αἱ Ρας {6.31 νς δΥτεα ϱο{56Ἡ ΦΥΥΡ ." ϱ0Ρ αθίΠ 

αἱ ΟΝν (οιαποθ)...ς Τμ Τϊ οπι ουπι ΒΙ πποῖῦ αἱ Ρ]οΥ ΠΡΙ βαἩ αγπι | τα 
παιδια: βγτέὰ α.ᾶ ελόθειν πρ. εµε (ποη πιπ{α{15 15 ᾳπας 5εηππ{γ); 

ΒΥΙΡΕΣ πο (γαηββετί ελθ. πρ. εµε:: οἳ Μο οἱ Το | κωλυετε: ϱ 18. 6933 

124. --σητε (693 -σετε, 9ὺΤ. -ητε) | πρ. εµε οππη ΔΙΑ... 6 1η ΤΙ πρ. 

µε οµπι ΒΟΡ απο1ο 

{δίτ. χειρ. αὐτοισ (κ επ αυτουσ, αἱ Ραϊο επ αυτα) οσπι (8)ΒΡΙΙΑ3 69. 

194: α]1ὸ ἔετο βγτέα ϱείδοΏ βαἩ 6οΡ αεί Οινὔ6ῦ8 αἱ 665... ςαυτοιστ. 

χειρ. ΕΙΠΙ ΟΕΕΚΗΚΜΡΌΥΔ 6Ο α] Ῥ]εχ 1{ νρ ΒΥΣΡ ασπι ΟΗΥ 

16. οὔα” αἱ πια (πρεϊπιῖς ουρ]δίατία): τω καιρω εκεινω (α” οπη, αἱ τ. καιρ. 

εκ. ΟΠ1) γεαγισκοσ τισ προσηλδεν (3 -ελθων) τω τὸ γονυπετων αυτον 

και λεγων (43 ειπεν αυτω Ῥτο ΥοΥ. ἆδᾳ Λεγ.) | πφοσ. αυτω ειπ. (α Ὦ δα 
ΗΙ] αἆά αὐτω, Ίἴετη «οβ) 6ΠΠΙ ΝΕ 19. 15Τ. 946. {ο (Ίἴετα α Ὦ ο 11:35: ϱ]: 

Ἀ ᾳ ΗΙΙ, «ορ) δα ατπι αεί ΟΥ ΟΡ (νἰάο οἱ. Τα58)...ς προσ. εἰπ. ( 

λεγει, νε αἴθ) αυτω ου ΟΡΕΕΘΠΚΙΜΒΌΥΓΑ αἱ ΡΙεν νο βΥτοπαη Ονδδδή 
Βαβοίμ45 ϱἱ 379 | διδασκ. εππα ΝΗΡΙ, 1. 92. 3 ὅεν α ο Π1’ αεί] Οχδ 4815 

9 

19--15 

Μο 10,13 --16 
1,ο 18, 15---1Ί 

16-99 
Μο 10, 1Τ--55 
1μο 18, 18--98 



110 Ἅᾖ19. 11. ΚΑΤΑ ΜΛΘΘΛΙΟΝ 

αγαθὺν ποιῄσω ὕνα σχῶ ζωὴν αἰώνιονς 1 τ ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ' τί μὲ 

Ηιπια ος ς (64Ρ09) αἆά αγαθε οππι ΟΕΕΔΗΚΝΜΒΌΝΙΔ αἱ Ρίο Ὁ ο { 

5: ϱ1. 5. Ἡ ᾳ νΕ ΦΥΤΟΙΙΠ βαἩ ϱορ Βαφείμ Ες ΟγτΏν 18/50 Ον (ΠΠ πίη 
νὶκ ο ΜΙ). Ῥταείεγοα ο{ Ἱπίτα Τις Μαγοος ος | αγαθον (Οτδδέδαα): 
298. 248. 3’ 5υτύα αμ οορζοᾶ ΟΥΥΏΣ1890 ΟΥ (οί 1ο ϐ) οπα | ποιησω 
ινα: ΝΙ, 28. 98. 101. Ῥαφεί] 579 (που 333) Ον (οίαπο ϐ) [τπί ὰποιησασ | 

σχω εαπι Βν(ο” ϱ) ΟχδθδῑΧε.,, ς εχω οσπι Ο(02)ΕΕΘΗΚΜΒΌΥΓΑ αἱ 
Ρίοι Βαδείμ 1” Ον Ογτὸς,,. κα, 28. 98. ττ. 15τ. 958. (α μὲ υἴίαπι αεί. 
σοπδεφιαγ) ΒΥΤΕΆ αἱΡ 1Ώξ ϱορ αεί] αγγ ΟΥδΙΘ6Η6ΟΠΙΠΗ Ῥαφείι το Τγηί 141 (οὐ 

φιᾶ ὑπίεγτοφαυτέ επι «τά Γασἴεπς οἴίαπι ααὶ. Ἱιεγεάίαγεἰ 5ο ΥεΣΡΟΠάΕΠ8: 

δἱ οἵν ὑπ οἴέαπι ὑπίέγοίγε, οιείοᾶί ργαεσερία. Π{ῖο αιέεηι ἐπέεγγορφαπίε: Φλας ἕ 

88 ἀοππύπις: Ἀοπι πιοεε]αδεγί εἰ) κ)ηρονοµησω, Ἰάᾳπ6ο κἲ, αἱ ϱ αεί] 

Οµ Ιπηΐ ρορί ζω. αιω. Ῥοη :: ο ]ιο αἱ Μο. Ῥταείοτεα «Ε Ἠπο Ἡοπιο]θπι 
1550. διδασκαλοσ ημων τω ειποντι φαρισαιω" τι ποιησασ ζω. αιω. 

κληρονομησω (Ίἴοπι 15211 ερωτ/σαντοσ τινοσ" τι ποιησασ ζω. αι. κληρ.) 

πρωτον εφη΄ µη µε λεγε αγαθον’ ο γαρ αγαθοσ εισ εστιν ο πατηρο 
ἕν τοισ ουραγοισ (εἳ οί. 151 εί 114 οἱ 551). ευθυσ επαξασ λεγει᾽ εν δε 

Όελησεισ (0 ελησ) ειστ. ζω. εισελθ. τηρησον (εοὰ -ρει) τασ εντολασ. 

του δε ειποντοσ' ποιασ; επι τασ του γοµου παρεπεμψεν(επεµψ. 1917 
τασ του νοµ. εντολασ υπεδειξεν). Τοπι Τα5ί8ΡΟΙ 16 προσελθοντοσ 

αυτω τινος χαι ειποντοσ (οξ ο, ΥΡΗ 101 λεγοντοσ αὐτω τινοσ) διδα-- 

σχαλε αγαθε, απεκρινατο λεγων' ουδεισ αγαθῶσ ει µη µονοσ ο Θε.ο 
ποιησασ τα παντα (Ἠ 191 απεκριγατο" τι µε λεγεισ αγαθοΥ; εισ εστ. 

αγαθ. ο πατηρ µου ο εν τοισ ουρ.). Τΐθιι Ματεοδ αρ ἴν1 τν Ἡ: τω 
ειποντι αυτω' διδασκαλε αγαθε, τον αληθωσ αγαθον Όεον ὠμολογή- 

χεναι ειποντα τι µε λεγεισ αγαθο}; εισ εστ. αγαῦ. ο πατήρ εν τοισ 

ους. ΑΙπάεπίες αοσοεάιπί Ὑαἰοπίῖπιας αρ Ο]οπιδίτοΆ δδ; προσ τινασ 
επιστελλων αυταισ λεξεσι γραφει" εισ δε εστιν αγαθοσ οἳ Ῥίο]1οΥ αρ 
Ἐρίρ]δξΤ: ενα γαρ µονον ειναι αγαθον ὅεον τοῦ εαυτου πατεφα ο 

σωτηρ ημων απεφήνατο. ΟτΙΠΙ5,ὁτ0 (1η ἄταεςῖς ποη εδί; 8η 1ρ8ε ΙπίθΓ- 

ΡτοῬ αθάῑά1ε 9): φογἰρέιι εἰ ἵπ ευαπφεζίο φιιοᾶαπι, φιιοᾶ ἀἰοϊίιγ βεσιπιάπι 

Ἠεύγαεος -- -- ία, ὑπφμ, αἲ επι αἰίεν ασίέιπι: ΑΙαφίφίεν, φιέᾷ ὀοπιπι 

Γαοΐεπβ υίναπι ὁ Π)ζωέ εἰ: Ποπιο, ζεφεπι εἰ ῥγορ]είας /αο. Πιεβροπάᾶ αἆ 

εωπι: Γεοί. Πίω εἰ: γαᾶε υεπᾶοε οπιπία φιίαε ροδθϊάες εἰ ἀῑσίάε μαιρεγεῦ. 

εἰ υεπζ δέηεγεπιε. (οερίέ αιίεπι ἀῑνες «οαίρετε εαριέ πι, εί ποπ ρ]α- 

σιέ εἰ. 1 ἀἰσίέ αἆ επι ἀοπιζπαι: (οπιοᾶο ἀῑοίς: Ίνερεπιεοί εἰ µγορλιείας, 

φποπίαπι δογ{ρέωπι εἰ π ἴεφε: Ιἰίμες ϱγοσίπιπι ἔωαπ. κίσμέ ἐε ἔρειπη; εἰ 

έσοε πιιξέί Γγαίγες ἑωῖ ΙΙ 4ὔγα]ιαε απιῖοί διιηί ίεγοοτε, πιογίεπίες γαε 

Τατιε, εἰ ἄοππις ἔια ίεπα εδὲ πιιέε δοπίς, εἰ ποπ εργεάἰί οπιπίπο αἴζ- 

φωίᾶ εω εα αἲ εο8. Πέ εοπ/εγδις ἀἰπᾶ Φὐποπί «ἀἰβαίριζο δμο εεάεπίέῖ αγιιά 

κε: Αὔποπ ΠΠ Πο]αππαε, Γαοἰζζιν εδ οαπιείιπι πίγατε ρετ |Γογαπιόπι ασιιδ 

απιαπι αζνῖέεπι ἵπ τει οαεἴογιη, 

1Τ. ο δε: ΕΝ 98. α πια α Ὁ ο 1:35: Ἱ (αἱ υες. ἀωιί, Ἶι 68. υετο ἁηι., 11. σιά 

τεεροπᾶἅ «7ε8.) Αγτζα ποίἩ πἀά {5 | τι µε ερωτασ περι του (9251. 0151964 

οπ]) αγαθ. ευπῃ ΝΒΡ1, 1.922. (251. νεχκιπι 1Τ. πΐές Ἰαῦαί, βοᾷ ροβί ποιασ 

Ρενρῖί: ο δε τξ ειπεν αυὐτω᾽ τι µε ερωτασ πε. αγαθου; ουδεισ αγ. ει 

µη πδα. εντολασ.) 4 ο 13’ 61 Ἡ 1 νε 5γνΥέα ορ της ο ϱ0ρ αχΠι 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ πο 9. 17 

- νο Ν - Ἡ » 5 ης « 2 / . 9 / . 
ἐρωτᾷσ περι του αγαθου; εἰσ εστιν ο αγαθόὀσ. εἰ δὲ Θέλεισ εἰσ 

τὴν ζωήν εἰσελθεῖν, τήρησο) τὰσ ἐντολάσ. 18 ποίασ; φησί. ὁ δὲ 
᾿Ιησοῦσ εἶπεν' τὸ ου φονεύσεις, οὐ µοιχεύσεισ, οὐ κλέψεισ, οὐ Ψευδο- 

µαρτυρήσεισ, 19 τίµα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καὶ ἀγαπήσεισ 

αθίἩ Οχ5)664 λαα (664 κ]σ: ο µεν ουν κατὸ. ωσ περι αγαθου εργου ερω- 

τηΘθεντοσ του σωτηροσ εν τω" τι αγαύον ποιήσω; ανεγραψεν' ο δε 

παφρἠ. κ. λουκ. Φφασι τον σωτηρα ειρηκεναι’ τι µε λεγεισ αγαθον; ουδ. 

αγαύ. ει µη εισ ο Φε.) ΕπβΡΙΔ9 1131 (ο σώτηριοσ λογοσ προσ τον περι 

τουδε εροµενον απεφηνατο ειπων' τι µε ερωτ. περιτου αγ.; ουδ. αγαθ. 
ει µη εισ ο 9ε.) ΓΙΟΠΥΡΔΥΕΟ 1515 ΑπΙΙΟΟΗΠΟΙΗ1 Ἠϊεν Αιις (6οΏ56Π5 30135 
βίο: ἄε το εηφο ανίίε -- μοέεδί υἰᾶεγί ἀἰδίανε αἴφιζᾷ, φιιοᾷ 8εο. 11 αοί- 

ζω: Οπ]ά ππο Ἱπίογτοραβ 46 Ώοπο, 6εσ. ἐζον αέειι [1ο οἱ Μο]: Ωιῖά πιο 

ἀῑοῖν Ώοπιπη ὁ Λαπι: Ωπ]ά ππο Ιπίεττορας 4ο Ῥοπο, αἆ ἐζια πιαφῖς γεΓενγῖ 

οέεδὲ φιιοᾶ αἲ ἠ[ε «παεγεπε: Οτπῖά Ῥομπί [βοῖαπι ο Ιὸἱ οπῦπι εἰ ὂοπιηπι 

ποπιπαυτὲ εἰ ἐπίεγγοιαίίο εδ: Μαρβϊδίεν αιίεπι Ώοης , ποπᾶιιπι εδέ ἴπίεγγο- 

θαξίο.) Νον α]...ς (-- α0, δε τες Ρ’) τι µε λεγεισ(Δ οτι) αγαθον 

ΟΠη ΟΕΕΘΗΚΜΡΌΥΔ (Π οἵη τι µ. λε. αγ.) αἱ Ρίο {α ΑΥΥ5εὮ οἱΡ ἰχί ρα] 
αὖν Οµτ (οἱπο ϐ) Ἐπίαπγ ΤΗΡΗΥΙ ΗΠΙ]. Ῥτασίοτεα ν]άο 5αρτα Τα5ὲ Ἠοπι 6] 

ΜαΤΟΟΒ αρ Ἡ, ε{ αά4άᾳε Νααβς»ῖ τουτον ειναι φησιν αγαθον µονον, και 

περι τουτου λελεχθαν το υπο του σωτηροσ Λεγομενον᾿ τι µε λεγεισ 

αγαθογν; εισ εστιν αγαθοσ, ο πατηρ µου ο εν τοισ ουρ., οσ ανατελλει 

τον Ίλιον αυτου επι δικ. και αδθικ. καν βρεχει επι οσιουσ και αµαρτωλ. | 
εισ εστ. ο (5 1. οπι, Ἱΐετη Πι5ί Ψα]επί Μαχοοδ Νααδς: νἰάο 5αρτα) αγα- 

Φοσ εππι ΝΕΡΙ, 1. 99. α ΑΥΤΗΣ αὖπι Ο15)664 ϱ{665: Ί{θπῃ αἁἁῑίο ο Θεοσ Ὦ 
ο 1:35: 1 νο βγτέεα Ἠιενγ Νου; Ἰίθπι αἀαΙίο ραΐετ 6. ΟΕ αἱ. ΟΙ6πιδδέ εισ 

αγαθοσ ο πατηρ, Ίἴεπι Τα5Η 101 Ματοος ΝαΔΡ εισ εστ. αγαΘ. ο πατηρ 
µου ο (Μεοβ ΟΠΠ µου ο) εν τοισ ουρ., Ίἴθπα ἨοπιεΙ ο γαρ αγαῦ. εισ 

εστ. ο πατ. 9 εν τοισ ουρανοισ .... ς(Ξ αΡ) ουδεισ.αγαθοσ εν µη εισ 

(Ώ]οῃ µονοσ) ο (0 οπι) Φεοσ (ΟἨ ιο Φεοσί, και ουκ ειπεν εν µη ο 

πατηο µου, ενα µαθησ οτι ουκ εξεκαλυψεν εαυτον τω νεανισκω) οπΠι 

ΟΒΕΘΗΚΜΒΌΝΓΔ αἱ ρ]εγ {ρ1 Ὦ πι ᾳ ΒΥΙΣΟΗ ϱ{Ρ βαἩ ααίἩ Ἐιβδρίαε ΟΗΥ 

Απίιοσμμοπι Τ1οπᾶγεο: Ο]6μη]1”Σ ουδεισ αγαθ. εν µη ο πατηρ αυτου. 
ΟΕ εἰ. Πιβ{8ΡΟΙ 116 ϱᾷ ν. 16. | Θελεισ: Ἐ αἱ Ῥαιις Θελησ | εισ τ. ζω. (83 
Ὦ Ἡ Απρ αάά αιωνιον) εισελθ. (ἴα ΕΥ νρι δεά Ρα ο 65 αἩ Ἡ ΟΥΡ 
Πιοῖξ Απρ ελθειν) οππι ΝΒΟΡΚΙ, 98. 124, 948. Ἱί (οχο ᾳ) νρ ααίῃ 

Ονδθότοα Τγϊπί 341 ΟΥΡ Ἠ[εγ αἱ; ἴίεπι ἨοπιοΓ.,. ς εισελδ. (656: Απς ΟΡ 

ελθειν) ε. τ. ζω. ππι ΕΕΔΗΜΒΌΥΓΑ αἱ Ρο ᾳ ΒΥΓΟΙΩὮ β4Ἡ 6ορ αἱ ΟΗτ 

Αιρ ΟΡ | τηρησον απ ΝΟΙ, απο 11 αἱ οπιπν{ᾶ (Ἠοπι εἰ) 0195, θθτ8ᾳ {ου 
ΟΥ εν μα ΤΙ τηρεν οαπι ΒΡ (Ίἴοπη ἨΗοπης] οοᾷ) 

18. ποιασ φησιν επΠ] ΑΣ... μα εφη (αἰωῖ) αυτω ποιασ οπἵη Β 19. ο {ι ({ 

αξ τ]ζε αἰωῆ εἰ)... ς ΤΙ λεγει (1. ο δε λεγ.) αὐτω που. ο. 69 ππο11 αἱ ΟΠΠ 

{ετο ΠΡ] νο α] παπι (0137668 ϱ δε ακουσασ-- λεγει' ποιασ, Ίέοπι ΟΗΥ ειπον-- 

τοσ-- λεγεν' ποιασ) | τε: Ε 19. 124. αἱ 6 οπι | ειπεν (Η αἱ 1α]ΐα βγγοιι 

6ἱ5Ἠ ΡαἩ «ΟΡ αγπι α4ᾷ αυτω) οππι ΝΟΡ Πο) θίο... Ίμπ έφη οι Ἡ 19. 
194. | το: ΡΜ Υ5ΟΤ οἱ | ου µοιχ. ου κλεψ.. (Να): κ ΟἵΗ 

19. πατερα οπἵη ΝΕΟ" Ρ αποῖ” αἱ ρ]ιβ15 ο 6 α1: 5’ ᾳ αππ ({οΥ ΟΠ1 τιµα πδα 



15 19, 20. ΚΑΤΑ ΜΛΘΘΛΔΙΟΝ 

Ν μα ς / / 2 : ά , ο ’ 

τὸν πλησίον σου ὧσ σεαυτὀν. 246 λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκοσ᾽ πάντα 
- 3 : 3 ε ” ον ὦ 3 - . ταῦτα ἐφύλαξα”. τί ἔτι ὑστερῶ; 21 13: " ἔφη αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦσ᾽ εἰ 

/ / ο 4 ’ ! Ν ς / Ν Δ 

θέλεισ τέλειοσ εἶναι, ὑπαγὲ πωλησὸν σου" τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὺσ 
-- ν΄ ος Δ 3 2 . 3 - . 

πτωχοῖσ, καὶ ἔξεισ Θησαυρὸν ἐν οὐρανῳ, καὶ δεῦρο ἀκολούδθει µοι. 
90 1986. ες - : 22 ἀκούσασ δὲ ὁ γεαγίσκοσ ἀπῆλθεν λυπούμενοσ᾽ ἦν γὰρ 
2] / / 

ἔχων Μτήµατα πολλά. 

µητερ.) ασπα Ο59ὔ8 λα Πππίὔ41 ΟΥρ αἲ... ς (-- 9 Α2) αἀά σου οππη οἳ 

958. 69. αἱ ΡΙ α Ὦ ΕΠ1:3. Ἡ νε ΒΥΤΟΠΙΠ β4Ἡ «ορ αθίὮ Απρ αἲ: Ἱέτη νεο 

αἱ Ραις α Ὦ Π1:.Σ. νρ (5εᾷ πο απι ]) βγχόα οί 55Ἡ βαἩ «ορ αεί Ας 

σου Ροβί µήτερα αάά 1: οἳ Τε οἳ Με | και αγαπησεισ-- σεαυτον (1ΐα 
ππο ΟΠΙΠΟΣ; 69. 194. 15Τ α199 {οτο αυτον): βΥτΏς οπι. Οχ5/610 πφροσχεο 

ουν ει δυαµμεθα προσ την προκειµενην ζητησιν -ουτωσ απαντησαι, 
οτι µηποτε το αγαπήσεισ - σεαυτον, υπονοεισθαι δυναται, ὧσ ουχ 

υπο του σωτηροσ εγταυθα παρειληφθαι, αλλ υπο τινοσ την ακριῤειαν 

µη νοήσαντοσ των λεγομενων προστεθεισίθαι. συναγορευσει δε τη 

υπονοησει του προστεθεισθαι ενταυθα το" αγαπησεισ οἵο η των 

οµοιων παρα τω µαρκω χαι τω λουχα εκθεσισ, ων ουδετεροσ προστε- 
Θ ειχε ταισ -εντολαισ το" αγαπησεισ αίο 

90. Δ οΠ1 ὁ | παντ. ταυτ. ΕΠΤΏ ΝΟΕΕΟΤΒΘΌΥΓΑ αἱ ϱ] ΤΠ νρ αἱ πια ΟΥΡ α]... 
Τι ταυτ. παντ. ΟΠΠ ΒΡΗΚΝΜ α1:ὸ {ογο ΑΥΤΟΙ ΟΥ 5ὀ608ᾳ ΑίἨ 11699 Ο)γ 

ετ αὲ Τιο οἱ Μο; ο αἵ. αἲ 15, 66 | εφυλαξα (40) ουπι ΝΕΟΙ, 1. 92. 
ΑίΠεοᾶ.,,ς -ξαμην οτι Ο πο} α] {ετο οπιη 019669 ΑΛ 0Η, Τέετα 

αΌδατο αἀαΠίαπιοπ{ο ΟΠ ΝΗ1, 1. 29. 1. ϱ1:3: 1 απι {ου 1 6ΠΙΠΙ Πατ] δες 

π πί241 ΟΥΡ Ἠ]ον αἲ... ς (αΡ0) αἀά εκ νεοτητοσ µου (Ὁ οἵι µ.) ΟΠ 

πεῦοΡ ππΠο11 α| Ρ]ετα Ὁ ο6 {ΓΠ3' Ὦ ᾳ νρεᾶ {γ ΒΥΤΟΙΙΠ Ρα] 60Ρ ΑΤΙΑ αθίἩ 
Ο156τ0 Ἠ!] αἱ :: οἳ Με, Ἱέαπῃ Τιο 

91. εφη ειπα ΝΟΡ απο τε]] αἱ Γ6Γς ΟΠΊΠ ... Ὦμπ λέγει επτη Β 69. 194. (αὖξ, 

αἷοῖ 1ὲ νϱ) | Θελεισ: Ἐ αἱ Ρας -λησ | ειναι: Ἀ. γενεσθαι | πτωχοισ 
οππη Νοᾶ αποῖ αἱ οπιησ]ᾶ Ο]απιδῦῖ Ογ56Το8άα ϱ6 674 οἱ 655 Ογταᾶο 468 

ΑΠ110659 Βα»)51 αἱ δὅ οἱ 59 οἱ 305, Π{οπιΤεβ{α5 349 ϱἱ 561 ΟΥτηΤ6)6 ΟἨΥ (εί.ξ1) 
εως να Τϊ τοισ πτωχ. 6ΝΠΙ ΒΡ 841 οορ | Επ αἱ εξησ | εν (εορ αά τω) 

ουθανω ΟΙΠΠ ΝΕΕΘΗΚΙΝΜΡΒΌΥΖΑ αἱ Ρ]εχ 1{ (οχοῦ) νρ «ορ ασπα Ο15/510 οἱ 95ῦ 
Α:ῑι 1699 Ῥαρτερ {ας 501 ΟνΙπί24ά οἱ 45δ,,, Τη ΤΙ εν (ΒΑ αᾶᾶ τοισ) 

ουρανοισ ΕππΙ ΒΟΡΓ αἲὸ {το ο ϱἳ ρα ΟγιΏτ Ον ΟΥΥαᾶοχ4θ ἩΠ | 
καν δευρο: ΒΥΤΕΣ ῥταΕΠΏ εί {οῦ[ε εγιοεπι ἕπαπι; Ίἴοπι Αἱῃ και λαβων τον 

σταυρ. σου ακολουδει µοι 

99. δε: Ὦ ΕΤ (Ε λος αιά{ίο) {ο οπα (ΡΕΤ Ιπίαθν ο αἱ νεαν. 5αρταβδοτιρίαπα 

Ἠαθοί υ, ππᾶς Ἱπερίο απ]άετη πιοᾶο ουν Π]αέαπα νάείατ) [ ο νεαν. 8ίπθ 

αἁἁ]ίαπι οππα Ν1Ζ ΟἨτ (οίαποθ), Πΐαπι (ο εξ οπίπι ου αιιάἰββεί, { ἩὮ Ίου 

απο) ο Ε Ί, ἴξεπι αεί]... ς αἀᾶ τον λογον ουπι ΟΡ πποἱ” α] Ρ]οχ (95. 

8] Οχ απίθ ο νεαν.) 83: ϱ1- Σ' ᾳνΕ 6ορ ΒΥΙΡ ασπι Οτὐ,618: Ποπ Ίωη τ. λογ. 
τουτονς. Β δ]ενα Ὦ ο ΗΣ π(α ο π Ίος νεγδωπι, Ὁ ΠΣ. οεγῦ. Πιο) Αγτοὰ 
θίδΕὮ βαἩ | χτηµατα (ἱ να Ροβθεδκίοπες) αἳ. Ο 5,915: Ἡ ΟΥ (6ἱ.Πιο ϐ) 

χρηματα (Ίέεπα Ὦ 1η Μο) 
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« 3 - - εν ος ο 
25 Ὁ δὲ Ιησοῦσ εἶπεν τοῖς μαθηταῖσ αὐτοῦ ἁμὴν λέγω ὑμῖν 

4 /΄ ’ 3 - -- 

ὅτι πλουσιοσ δυσκόλωσ εισελεύσεται εἰσ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 
4. ’ Δ ’ {4 - [ο 2 ’ / 3 /΄ ν 8 / 

παλιν δε λέγω υμῖν ὅτι ευκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τρυπήµα- 
« / - ων] -- - 

τοσ ῥαφίδοσ εἰισελύ εν ἡ πλούσιον εἰσ τὴν βασιλείαν τῶν οὐράνῶν. 
2 / ολ λ / " 

30 ἀκούσαντεσ δὲ οἱ μαθηταὶ ἐξεπλήσσοντο σφόδρα λέγοντεσ᾽ τίσ 

35. πλουσ. δυσκολ. 6111 ΝΕΟΡΙΖ 1. 98. αἱδ α Ὦ ο ΗΊ. ϱ1 5. π νρ ααί]ῃ 
Ον τ05οπι 0Ἠτοπι ... ς δυση. πλουσ. οἵπι ΕΕΑΗΚΜΒΌΥΧΓΑ αἱ Ρ]ετ ο Ε 

3’ Ἡ ᾳ ΒΥτοπΙΣ αγπι Ο1ὔ,6ΤΌ 56π1 Ώαπιρατ 184 Ας αἱ | Ν οπι των 

94. παλιν δε: αἱ ραπς ο οἱ.” Ἆ ᾳ Υρ και παλι, ΕΥΑ 119 ίογο α Ὦ ἆ 1. 

η παλιν | οτι οπἵΏ ΔΟΤΝΜΖ αἱ 84Η «ορ Αντε αἰπίσ αθίἩ.,.. ς μα ΤΙ οπι 
επι ΕΡχ αποῦ α] Ρίεν 1 νρ απ | καμηλον οππι ἈΒορχ7 εἳ πποσπιἁ 

αἱ Ῥ]οχ (Έβο55Τό νετρα και ηξουσι σου αγελαι καµηλων οίο 60, 6 οτι 

Μ15 οοπηροπ1ϐ),.. ΧδΕΡ α119 [εγο καµιλον, Ὦ σαπι]ζυπο (189Ρ1εΥ νρ σαπιεῖ- 

ἴεήπ, σαπιεζιπι), Ίξεπι ΒΥΧΡ (οχοζοᾶ Ῥα154). Βοπο]οη (Οτὶσοπῖ αἁδβοτί- 

Ρέππα): κάµηλον δὲ ὧδε οὗ τὸ ζῶον λέγει, ἀλλὰ τὸ παχὺ σχοινίον, ᾧ 
δεσμοῦσι τᾶσ ἀγκύρασ οἱ ναῦται. Βἰπαϊ]ΐΐξον ΤΗΡΙ αἆ Ἡ. 1. ΑΠιιά βε]νο]: 
κάμηλον οἱ μὲν τὸ σχοινίον τῇσ µηχανῆσ, οἱ δὲ τὸ ζῶον. τὸ πρῶτον 
δὲ τοῦ δευτέρου βεβαιότερον κατ αἴσίθησιν, κατὰ δὲ νοῦν νύει. Βαϊὰ 
νογο εί 5εἩοΙ ΑπίδίοΡη: κάµηλοσ τὸ [ἀχθοφόρον] ζῶον" κάµιλοσ δὲ 

τὸ παχὺ σχοινίον [διὰ τοῦ (]. | τρυπηµατοσ ΕΠΙ ΝΕΡΕΕΘΗΕΒΥΧΖΓΑ αἱ 
Ρίεν Ο]αμιθδθ (ν]άᾳ ρο5θ) Οτ οἱ 06ἱς αρ ΟΥ1611 οἱ 643 (τήν--αποφασιν 

του τῦ ειποντοσ ευκοπωτερον καμήηλον εισελθειν δια τρυπηµ. αφ. η 

-Ψεου, φησιν αντικρυσ απο πλατωνοσ ειρησθαι, του τὸ παραφύει-- 

ῥαντοσ το πλατώωνικον -οτι αγαθον οντα διαφερογτωσ και πλουσιον 

ειναι Φιαφεροντωσ αδυ;ατον) Ον Ώαπιραν δὲ... κἳἩ 011641 οοᾶ τρη-. 

µατοσ (:: αί ἵπ Το εάΙά πας), οκμῦ α1”ὸ οχο Οτ5651 Εροςττρυμα- 

λιασ (:: τί Με), Οτ5650 τρυπησ (ΨδΕΙ τρυπατοσ) | εισελθειν οΤῃ ΝΟΕ 

ΕἨΚΙΜΤΌΖΔ αἱ ρ]αβ100 64Η οορ αγνά ατπι ΟΥ (οἱ 06ἱ5 αρ Ο1)16415ᾳ4 οἱ 51681 

Ἐπξες5ῖτό ΟἩγ Απο... ς Τμ διελόθειν (:: οἳ αᾱ Με οἱ Τ,6) οαπι ΕΡᾶβυχ{ 

αἱ βδαΐ πα 1 νρ (ἰπαπείε, ο ρεγίγαπδύε) Άγτσα Υ]ά 015.650 Ὦ)απυρας 484 
ἨΠΙ] Ατποῦ | των ουρανων οππα 7 1. 99. 194. 10Τ. 48ὲν 1{ νο Αγτέα ατΡ 

ΡΕΥΑΥ Ο]οπηῦὸθ (Η0ετὸ ραο0ν καμήηλοσ δια τρυπηµ. θαφιδοσ διεκδυσεται 

η πλουσιοσ εισ τ. βα. των ουρ.) 019650 Ἐπςες5ῖ5 Ο] (α{ππο ϐ) Ἠϊεν 

Απρ... στου Όεου οἳπΙ ΝΒΟΡ πποῖῦ αἱ Ρίου βαἩΠ οοΡ ΥΙΟ δἱΡ αγπι 

αθίῃ δαχ ΟΥ (εί 0εἱ5 αρ Οτ) 119415ᾳ οἱ 681 Ώαπιραχ 4δὲ Αγποῦ :: αἱ Μο εξ 
Ίμο. Ἰάᾳ16 8ἶπε αἀἁἹίαπι οτιπὶ Ν1Ζ 1. 9δ. αἱ ραιο ΠΤ’ γτοα Οἱ (ο 66] 

αρ Ο1)Υ6418ᾳ4 ϱ{5)651 Έπδεδ ΟµΥ Απο ΑΠ... ςαβᾷ εισελθειν οσπι οκ 

ππο11 αἱ Ρίεν ΒΥΥΡ ΏαπιβαΣ, Π{6π1 ΤΠ απία εισ οὐπι ΒΡ 1 (εχο Π1) νο 

ΒαἩ «ορ ΑΥΙ56Ἠ αεί] ΟΥ5680:: ϱῇ Με εἰ Τις, αποταπη ἵπ πθιίγο οπα{- 

Παν 

958. απουσ. δε (Βγτοα παλιν ὃε ακου.): ΝΑ” ο δε (Να αἆ ἆ), Ἰέαπι ο (15 αιιᾶί- 

(6) 3: (Φμο αιαᾶτίο) | οι µαθητ. οππα ΝΒΟ"ΤΚΙΖΔ α115 [ετο 15 (εχο ΕΤ) 

ΝΡ δα «ορ βγταίΓ αγπῃ ἨΙ]... ς( αὖὐ 57) α4ᾷ αυτου «απ Ο2ΞΕΕΕΗΜΒ 

Ὅνχγ αἱ Ρρίεγ ΠΤ’ θγτόι αθίῃ ΏαΑΠΙΡΑΥ484 | εξεπλησσοντο: Ὁ α Ὦ ο ε 3’ 
ϱ3’ (ποη Ίέεπι { Π1: σἳ α ν5) Εγτόα αᾶᾷ και εφοβηθησαν 

29--36 
Μο 10, 25-- 21 
Ίο 18. 24--0τ 



.. 1320 19, ο6. ΚΑΤΑ ΜΛΟΘΛΔΙΟΝ 

” ; - 3 τον - ών, 

ἄρα δύναται σωθήγαι; 260 ἐμβλέψασ δὲ ὁ ᾿Ιησουσ εἶπεν αὐτοῖσ 
᾽ .] ’ οά / . - 

παρὰ ἀνθρῶώποισ τοῦτο ἀδύνατόν ἐστι, παρὰ δὲ Φεῷ δυνατὰ 
/ 

πάντα. 
ϱτ--8 σος ν ͵ τοι ν 

Μο] {Τότε άποκριθεὶσ ὁ Γέτροσ εἶπεν αὐτῷ' ἰδοὺ ἡμεῖσ ἀφή- 
Ί,ο 18, 28---50 , νε Γ ) ο νο Β Πο32,5ο ΧάμΕ} πάντα καὶ ηκολουθήσαμέν σοι τί ἄρα ἔσται ἡμῶν; 283 

ε ολα - τ 2 αμα ον ὶ ... ΄ ε κ. 

ϱ δὲ {ήσουσ εἶπεν αυὐτοῖσ᾽ ἁμῆν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖσ οἱ ἀκολουθή- 
, 3 -- ω] , « ο 

σαντέσ µοι, εν τῇ παλινγενεσία, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸσ του ἀνθρώπου 
Ν ’ ’ . - 107. ε ) Ν ΔΝ 

ἐπι Ὀρόνου δύξησ αυτου, '';"Ὁ καθίσεσθε καὶ αὐτοὶ ἐπὶ δώδεκα 
’ Δ - Δ 

Ὀρόύνουσ κρίνοιτεσ τὰσ δώδεκα φυλὰσ τοῦ Ἱσραμλ. 29." καὶ 
- [ἡ } ” 2 Ν οἱ ὃ Δ Ἂ / Ἂ ’ Ἆ / 

πᾶσ ὁστισ ἄφηκεν ἄδελφουσ { αδελφᾶσ 1} πατέρα ἡ μητέρα ἡ τέκνα 
Ἂ 2 Ν Ἂ 3 ” -- , 

ἡ αγροὺσ 1] οικίασ ἕνεκα τοῦ ἐμοῦ ὀνόματυσ, πολλαπλασίονα λήµ- 

26. ειπεν: κ αἱ] {εγρ λεγεν | κ" οπι. παρ. ανθρ. (5αρρ! να) | θεω (οἱ. ΟΥ 
99815 Ἱέοπη Πα5ί8Ρ 118 τα αὀυνατα παρα ανΘρωποισ δυνατα παρα θεω, 

ΤΗΡΜΗ315 τα γαρ παρα ανθρωποισ αδύνατα δυνατά εστι παρα θεω): 

ΡΜ 119 {ογο ΤΏ4ΠΗΡΔΥ 434 τω Θεω | δυνατ. παντ. επι Ν7, Ἰίοπι 0 57 
Τη ΤΙ παντ. ῥυνατ. οὐπι ο ΗΚΡΌΥ”ΧΓΑ αἱδό {ετο Ον ΟΥ Γαπιραὸ, 1{6τη 

ΒΥΥ56Ἠ 6{ρ (βγτοα ἄεις αμίεπι οπιπία γοέεδὲ Γασεγε) ανπα ... ς παντ. δυν. 

εστι «απ ΟΡΡΕΕάΜΥ” αἱ δαΐ πια 1ΐ νρ αθίἩ (54Ἡ «ορ 11βαγο Υετίιη{) 

2Τ. τοτε: ϱ ΟΠ: Ίΐθιη ΥΤΠΕ ΥΣ6Υ 448ν ρεγρεπίθς αποκρ. δε | τδου: ΜΧ αἱ 

πηα (πρτῖπαϊς ονυρ]δίατ]α) Ῥχαθτη κυριε | ηκολουθησαμεν (ας. Ο1επιδήή 
Ον 5ο 555. ο8ε). ρἙ -καμεν:; πι Μο 

28. αυτοισ (ας. Οτ19355 ϱ{ 5,655): Ὦ αἱ ραπς αυτω | παλινγενεσια οπη ΝΕ" ο 

ΡΕΙΖΑ 4] ....ς Ἰω Τ{ παλιγγε. οππι ΒΕΘΗΚΝΡΟΥΣΓ αἱ Ρ]ετ {| καθιση: 

ΕΟΠΗΙ, αἱ καθηση (Ἡ αἱ Ρας -σει) | καθισεσθε πί οϱ"ΕΕΗΚΥΓ αἱ Ρ]: 
ΝΒΡΖΕΙ.ΜΌΣΔ αἱ Ρπι καῦησεσθ.. (Ίέεπα ἵπ ΟΥ5)350 εἰ α ΗΡΙ ο Πίαπῃ, 5εᾱ ΠΟΠ 

θοἆ. Τιοπιπιβ{ζδοἩ; Ίέοπι ΒαβυΙβθΙδ ΑίΗ1558).., σ 495. ὈιαίΙη 539 κα. 

Φεσθησεσθε, έεπι Βα51.160 α]]πάεης καθεσθησονται | και αυτοι ουΠι 

ΝΡ1Ι 1. 194. ΟΥ1333 631955 Απιροίς (εί 1ρί) ... ς μη Τὶ και Όµεισ οι 

Εος ππςἩ α] Ρ]ες Τί να αἱ ΟγτΣ15 ΟΥ Βαδνίτε οἱ” Ώαπιρατ 655 (οπιΌοτο 
Οµ90350 ος αθῖ Α 505 Η1]) | τασ: ϱ οσα | δώδεκα (8 Ὀἱδιβ): Ὁ ρεῖ Ίοο 

Φεκαδυο (5εε Ίου αἱ ) | Όρονουσ: ὨΙάΙΤΙΑ ΒαβΥΠΕ οὰᾷ Βαρδο 1988α 

Όρονων 

99, οστισ (αί. 9 Ῥτοῦ Βε]) 6ΙΠΙ ΝΒΟΡΕ”ΚΤΙΔ αἱ50 {ογο ΟΥ1/335 6ἱ 51655" 688 

ΒαβυΕ Ογταᾶοτ 31 ΟΥ Ὀαπιραςθδ Ίξεπα οπιπίθ «ίσιο ο ϱ 81 Ἡ 
(Ίἴοπα οπιί55ο οπιπί Πτ]πίδ, 55,3)... ς οσ οππι ΕΣΧ πΠοΒ αἱ ΡΙ α Ὁ {03 

ϱ] 2 ανρ [ή πατε. (ο Ὦ 13 πι βγτέα Η1] Ρα] οπι Ἠαες) η µήτερα: 

1. ο 01355 ϱ{ 5.655 Πγῖπί ῃ γονεισ:: αἱ Το | µητερα αὔδᾳπο η γυναν. εππα 

ΒΡ 1.α Ὁ ο 1:35: πι η ΑΥΤΗΣ Οσ 13394 (οὗ συγκατηριθµηται δε τουτοισ 

΄υνη) ΠΠΙΗΠ Ῥαυ]ΐπ... ς αἆ η γυναικα οἳπῃ ΝΟΚΧ αΠο11 αἱ ΟΠΙΠ {εχα 

ο [ρ1:3: Ἡ 1 α Αγτοὰ οἰπίΓ βα] «ορ αγπι ΟΥ ΟΥΤΔ4ΟΣ ῬαςνίτΏ Ώαπιῤρασ : 
16 Ίο: ϱοἳ αἱ. αἆ Με | ή οικιασ Ἰάᾳιο . Ἱ. οππη νᾶ (νἨ οπη Ρ]απς) ο], 
1. ΓοΥ (αι ἆοπιος, 5δοᾶ τοβμοαί αἱ. ἄοπιιπι υεῖ ροβί αφηκει) 5ΥΤΗΙ «ορ 

αθίμτοπα 11258 / 9)059 Ογγαᾶοτ ΟΗχ (η οικιαν), Ἱέεπα Ιχ]πί αμέ ἆοπιοβ ροβί 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΛΙΟΝ 90, 9. 191 

Χο 3 ω . Ν σα 

Ψεται καὶ ζωὴν αιώνιο» κληρονομήσει. 0 ΙΙ" πολλοὶ δὲ ἔσονται 
ο 2] ο ᾳ) - 

πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι. 

ΧΧ. 

1 31 Ὁμοία γάρ ἐστι ᾗ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπφ 
3 / ασ ”- σ Ἀν / 2 

οἰκοδεσπύτῃ, ὅστισ ἐξγλθεν ἅμα πραὶ µισθώσασθαι ἑργάτασ εἰσ 
.) - ”- (ῥ Δ Δ ὁ - 

τὸν ἀμπελῶνα αὐτου. 2 συµμφωνήσασ δὲ μετὰ τῶν εργατῶν ἐκ δη- 
Δ - - 

ναρίου τὴν ἡμέραν ἀπέστειλεν αὐτοὺσ εἰσ τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ. 
. ντα ΔΝ Ν / σ σσ 3 ς . 3 ο - 

Ὁ καὶ ἐξελθὼν περὶ τρίτην ὥραν εἶδεν ἄλλουσ ἑστῶτασ ἐν τῇ ἀγορᾷ 

ἀ0γΟΡ... 56 Ὠτπ οιχιασ η Ροδί αφηκ. οππα Βοῦῦχ αποῖ] α] [στο ο 1 

(ο αἰπιῖκεγτί ἄοπιον εἰ αθγος αιά }γαίγεθ) νο βΥτεὰα αἰπίῦ βαἩ ατγπι Βαβνίτε 

ΤΑΠΠΡΑΤ (ςεὰ κ αἱ ρ]ιβόόα ο 13: 613. Ἡ πι η [ποι ο] νο ατπι ΗΙΙ 

οικιαν η) :: τα (Ξοἆ ουχιαν η) Με οἱ ιο | ενεκα 6Η ΑΡ Ογταάον...,ς 

Ίωη Τὰ ένεκεν οππη Βο απο τα]] αἱ οπιπνῖά ΟΥ αἶ | του εµου ονοµ.. οππι 
ΝΒ 124. (οατρ εγεχεν εµου, Ίξεπι Πήπί) ... ς Τμ ΤΙ του ονοµ. µου 6ΠΠΙ 

ΟΡ πο τε]] αἱ ἴετο οι ΟΥ13305ᾳ α] | πολλαπλασ. οσα ΕΙ, 881 ΥΤΗΙ 
Ο 11355815 οε 35464 5,6885ᾳ (11255 β44ῑξ ή ωσ ο µαθ». φησιν εκατονταπλα- 
σιονα, εἰ 5195 πολλαπλασ. γαρ και, ει δει ούτωσ ονοµασαι, απειροπλασ. 

αἱ ραπ]]ο ροδί πολλαπλασιονασ μεν γαρ αδελφουσ - πολλαπλασιοισ- 
είς) Ογτᾶᾶον (Έπςρ» 359 και εν τω αιωνι τουτω πολυπλασιονα ληψεται, 

και εν τω µελλοντι ζω. αιων. κληρονομήσει)... 6 εκατονγταπλασιονα 

(9 --σιον) οαπι ΝΟΡΧ ππο11 αἱ οπηησ]ᾶ Τ{ νςσ σορ Αγτσα αεπίγ α] (0]απιθῖς 

τω δε απλωσ πεπιστευκοτι µαθτυθει εκατογταπλασιονα ὧν απολελοι- 

πεν) Βαενπε Ον Ππί Η] | ληµψεται ΟΙ ΝΒΟΡΙ,... ς ληψετ. οι 

ΕΕΘΗΚΜΒΌΥΧΓΑ οἵς | και; Αγτοα α.ά πι πιιπᾶο πάγο (ν]ᾶε απίε ΕΙ): 

1έθπα Πγ]πέ οεπέιμζ. αεοζρίεί ἔπ Ίιου 5εσιῖο, εἰ ἵπ |Γέιγο οἱ, αεί. Ἱιεγος. | 

Μ α] κληροποµηση 

90. δε: Ἐἲ ϱὢ 5θὰ 1ρ5ο” εοτ: Φε) 41 Ραπο Π1’ «ορ γαρ | πρωτ. εσχ. και (οΝ 
Π3 18. 29. 69. α110 [οτε αάά οι:: πί Μς) εσχ. πρωτοι (οί. 015)664:690 

ϱἱ 694): 1, αθίῃτοπα εσχ. πρωτ. κ. πρωτ. εσχ. 

ΧΧ. 1. οὗ (εί ενρ]βίατῖα) 5ῖο: Ειπεν ο 1ξ την παραβολην ταυτην΄ οµυ0- 

Θει (1. ο. οµοιωθη) η βασ. | γαρ (αἱ. α Επ α απ ὰ δαἩ ογταίν ΟΥδΤ4: 

Ἡ βυτοι αμίεπι): Ὁ ο 6 Η: ο1:3’ νο (εί. {οχ) σοΡρ (0151654) ο} 

3. συµφω. δε οι ΝΒΟΡΙΒΑ (Δ” και συ., 584 1ρ88” 6917 συ. δε) 1, 1». 38. 

69. 194. αἱ δαϊ πια ΙΓ νο 8α4]Ἡ «ορ ογτπίς ΟΥτΕΙΔΡΗ264.,, 6Ρ’ ναι (ε3 
οπι) συµφ. «πτη ΕΕΘΗΚΜΌΥΣΓΑ3 α1150 {ογε ο 5γτζα αἱ ΟΥ 

8. εξελθων (αἱ. Οτ5Τ00): Ὁ διεξελθων | πεθι οἵἶπῃ ΝΒΟΡΠ ππΠοῖ1 α1150 βογς 

Ου5/685ϱ{700 ΟΥτεΙΑΡΑ364..,, ς (Ξ αρ 87) αᾶά την οι Υδ αἱ πια 
τριτ. ωρ. (εἰ. Ον ΟγτΕΙΑΡΗ): Ῥδ αἱ Ιξ (εχο ε 4) νς ωρ. τριτ. | ειδεν 

(ειὸ- ΝΕΕΕΘΗΙΝΜΌΓΑΠΣ; οκννχπ” τδ-): ο 246. Ὦ ο 3 Ἡ Ἡ (ποή. Ίΐοπι 
ϱ {Η1’ αὶ' 5. ᾳ νβ) ευρεν (019555 ή αγορα εν ή ἑστωτασ τουσ αργουσ 
ευρε δευτερωσ εξελθων, 5οὰ 5,0 ααρπγαίε ἰοχέππι οχβοτῖβεης Παλοί 
ειδε) 
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ἀργούσ, 4. καὶ ἐκείνοισ εἶπεν ὑπάγετε καὶ ὑμεῖσ εἰσ τὸν ἀμπελώνα, 

καὶ ὃ ἐὰν ᾖᾗ δίκαιον δώσω ὑμῖν. Ὁ οἱ δὲ ἀπγλθον. πάλιν δὲ ἐξελθὼν 

περὶ ἕχτην καὶ ἑνάτην ὦραν ἐποίησεν ὡσαύτωσ. ϐ περὶ δὲ τὴν ἑν-. 
δεκάτην ἐξελθὼν εὗρεν ἄλλουσ ἑστῶτασ, καὶ λέγει αὐτοῖσ' τί ὧδε 

ἑστήκατε ὅλην τὴν ἡμέραν ἀργοίς τ λέγουσιν αὐτῷ ὅτι οὐδεὶσ ἡμᾶς 

ἐμσθώσατο. λέγει αὐτοῖσ' ὑπάγετε καὶ ὑμεῖσ εἰσ τὸν ἀμπελῶνα. 
ὃ ὀψίασ δὲ γενοµένησ λέγει ὁ κύριοσ του ἀμπελῶνοσ τῷ ἐπιτρόπῳ 
αὐτοῦ" κάλεσον τοὺσ ἐργάτασ καὶ ἀπόδοσ τὸν µισθόν, ἀρξάμενοσ 
ἀπὺ τῶν ἐσχάτων έωσ τῶν πρώτων. 9) καὶ ἑλθόντεσ οἱ περὶ τὴν 

4. και εκεινοιο (9) οσπι ΝΒΕΕΟΗΜΌΥΧΓΑ αἱ ΡΙ ... ς ἵωῃ Τϊ κακεινοισ 
επ ΟΡΚΙΙΒΠ αἱ παπα ΟΗΥ ΟΥΤΕΙΑΡΗ 1 αμπελωνα οτι ΒΡ ποΙΣ αἱ ϱΙ Ὁ α 
απι {ου βυτοι οµπίτ σορ ΟΥ5695 ΟἩν ... ποπ 19. 98. 69. 124. αἰ5ὺ ἔογο 

1Ρ]εῦ νρ 84Ἡ απ ααίἩ ΟγτβΙαΡΗ Ομνέᾶᾶ αάά µου | ο εαν μπι ΝΕΟΣ 
πο1” α] ρ]ον ΟυδτΟΣ ΟἩσ ... 91, 1. 015605 ΟΥΤΕΙΑΡΗ ΟἨτοᾶά ο αν 

δ, παλι δε επι ΔΟΡ1, 98. αἱ ραιιο ΠΞ' 61.3: 1 νς6 (οχο ΠΙΙΠ) β41 ΑΥΙΡ ο.” 

αἱ ΟΥιΡΙαΡΗ ΟΡ... ς ἴμπ παλιν ο. ἘΧ πποῖ” α) Ρ]εταῦ οεβΤ Ἆπα 
ΠΊΠΙ 60Ρ (πι ΑΥτθα οἱδο οἱ εγω) | εξελθων: ΑΔ” αάά ευρεν αλλουσ 

ἑστωντασ | ενατην (0) ο. ΝΕΟΠ Πο 11 α] Ρπα...ς εννατ. ο. θα5 αἱ ΡΙ | 
ὦραν: Ὁ {ΟΡ ΑΙΠ απία εχτην ΡοἩ 

6. ενδεκατην οππῃ ΝΕΡΙ, 11. α Ὁ 1.3. 13. 1 πυρ αμπιῦπί αδἰῃ 015/699 

οἱ Τ00 Ογγαάοςδ».,,, ς (4Ρ09) αἀά ωραν οπι 6 ππο1ὸ α] ἔετο ΟΠΠ 6 θ {ξᾳ 

ΒΥΤΟΙΙΠ ϱαἩ «ορ απ ΗΙ [ εξελθων (α” ελθων, 5εὰ 188” 201Υ εξελθ.): 
ϱ εξηλθεν και, Ἰέετη 1{ (εχε 4) νς επί εἰ; ο. ν΄ εξηλθεν (8ῖπο καν), 

βοᾷ 1ρ5ο” νο]α εξελθων τεροδιῖῖ | εστωτασ ο. ΝΒΟ-ΡΙ, 98.4 Ὀ ο ο 1.3’ 
ϱ1:3:1Π νς βγτοὮ 54] ϱ0Ρ αθἲ]ι Οτ5,6556/Τ00 ΟΥΕΙΑΡΗ 368 ΑγΏ... ς(Ξ 9) 
αάά αφγουσ ο. ο” ης] αἱ ἔεγο ΟΠΠ Ε Ὦ τη ᾳ θΥτΠΙΤ ασγπι (ΟΥγαάοι 38 

οπη]65ο εστωτασ) ΟΥ 

τ. ηµασ: κ” οπα (54ΡΡ] ν8) { αμπελωνα οπτη ΝΒΟ"ΝΕΓ ππΠο1Σ 41 Ρ]ου ο ΗΊ: τη 

ᾳ απι [ον βγτζα οἰπί ϱοΡ ασπι Ο15/695 Ομτοβά δ Αγ... οὔρσῃ α150 {ργα 
ΠΡΙ νρ (6ξ 1ης» αἲία) 5αἩ αεί ΟΥΤΕΙΑΡΙΖ56/44ος5ὸ ΟἨχ (απο {) ΟΡ αᾶά 
µου, Ἠΐπο Ἰμπ [μ.]. Τέεπα 5ἶπο αά ἀἰζαππεπίο ουπη ΝΕΡΙΣ 1.48 ο ο Β1: 3 

ρ1:3: Ίπη π νς (αἱ. δας {1) βα1 οορᾶᾷ ρετςς Οσ5)655 (αἁ άῑί οῖαπα: τοισ δε 

περι την τριτην κλήθεισιν -το" 0 εαν η δικαιον όὁωσω υμιν - προσ- 

ἕκτεον δε οτι ὠσαυτωσ εποιησε τοισ περι τήν εκτ. ὠθαν και ενατ. 
κληθεισι, καν Οτι τοισ περι τ. ενδεµ. ειπεν -το” υπαγετε }. υμ. ειστ. 

αμπ.) ΟΥΤΕΙΑΡΗ οίαᾶοῦ Αγη Ἠ[ον.... ς (4009) αάᾶ και ο εαν ή δικαιον 

λήψεσθε (οκ λημψ.ι οἱ 5 θίἩΣ οορζᾶά 3 ααί] αγγ ΟΡ ὅωσω υμιν) 
οπή 6ΕΕΚΑΠΚΜΝΒΌΥΣΧΓΑΠ α] Γογθ ΟΠΠ Γ1 α {οἱ βγνοα α{μΣ οἰπίσ οορςθᾶᾶ 3 
αθίἩ αγγ ΟΥ ΟΡ (:: οἳ αἆ 18, 11) 

8. αποδοσ (ΟἨν δοσ) οππα Νο Οτ5/96 5 οΤά.,, ς Τμ α4ᾶ αυτοισ οπι 

ΒΏΡΝ ΠΠΟΙ5 αἱ ο ΤΙ 1 νρ ΑΥΤΟΙΗΠ Ρᾳ1 οοΡ αἱ ΟΗΥ | εωσ των πρωτων: 

Χ ΟΠΙ 
9. και ελθ.. οι ΝΟΡΒΕΔΗΚΗΜΝΒΘΌΥΧΖΓΔΑΠ αἱ ρ]οι βγταῦ ϱορ αθίἩ ... ΠΠ 

ελθ.. δε ουπι Ἡ ΑΥΤΕΣ ρα] (ατΙη) ., ϱ 98. 69. 124. 946. Ἱένρ ελῦ. ουν 
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ω / ο αΧ, 5 λ » 
ἐνδεκάτην ὥραν ἔλαβον αγὰ δινάριον. 10 ἐλθόντεσ δὲ οἱ πρῶτοι 
4 ο ’ / . Χο λ νι / ἃ 

εγόμισαν Οτι πλείονα λημφογται' καὶ ἔλαβον το ανά διΥάριον καὶ 
/ Δ η «. - 2 / 

αὐτοί. 11 λαβόντεσ δὲ ἐγόγγυζον κατὰ τοῦ οἰκοδεσπύτου 12 λέγον- 
. κα ο / 4 1 ον 

τεσ᾽ οὗτοι οἱ ἔσχατοι µίαν ὥραν ἐποίησαν, καὶ ἴσουσ αὐτοὺσ ἡμῖν 
.. ΄ - « Δ Ν / ἐποίῃσασ τοῖσ βαστάσασι τὸ βάροσ τησ ἡμέρασ καὶ τὸν καύσωνα. 

Ὁ πν 5 Ν λ  » . ε ο. 2 - . 9 
19 ο δὲ ἀποκριθεισ ἔνι αὐτῶν εἶπεν ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε᾽ οὐχι 

, ’ / 1 Ν Δ πο στά Ω. Ν 

δρναρίου συγε(ώνησάσ µοι; 14 ἄρον τὸ σὺν καὶ ὑπαγε. θέλω δὲ 
/ πη  Ἐὶ / - ς Ν /. ἊἎ ὼ ο / Ά /’ τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι ὧσ καὶ σοί: 19 ἡ οὐκ ἔξεστώ µοι ὃ θέλω 

- δν τν ”Ν ἴα ΄ 4 Δ 

ποιῇσαι ἓν τοῖσ ἐμοῖσ; Ἰ ὁ ὀφθαλμόσ σου πονηρόσ εστιν ὅτι ἐγὼ 

10. ελθ. δε οππ ΝΕΕΘΗΚΙΝΜΡΌΥΣΖΓΑΠ αἱ ρ]ον α «ορ 5ΥΤΡ (ατπα), Ί{οπα αά- 

41ΐο και Ν ἀἆδοι Ἱέρ]ετ νο (84Ἡ ελθ. και)... Τί και ελθ. επι Β0Ρ 18. 
99. 69. 124. 946. ο Αγτοι θἱδομ αθίἩ (ΟΗτπιο 6 οί8Ι και βἶπα ελ.) | 
πλειονα ΟΠΠ Ἀ0’ νεΙΣΕΡΑΗΚΙΜΒΌΥΧΓΑΠ α1 Ρ]εν ΟΝ1, Ἰΐοπι Ὁ πλειω .. 

Ίμπ ΤΙ πλειον ο. ποῦν” αἰξ (Ο13335 ον δε πρωτοι ὠόντο οτι πλειον 

ληψοντ., 0ῦ πλειον τι - ο θησαν ληψεσθ.., 5 γοµιζοντασ οτι πλεον 

ληψ.). Ῥταείοτοα Τί νρ ϱἴη5 (νροᾶὰ α]α απιρ[ζιβ) | λημψ. επα ΝΕ ΟΡΙΝ 

χ”... ς ληψ. ΕΠΙ ΕΡΕΔΗΚΜΒΌΥΓΔΑΠ αἱ οπιησ]ά | και, ελαβον: Ὦ Ἱέ (εχο 
ᾳ) ν6 ελαβ. δε | το ανα επι ον” 9δ.... ς ΤΠ ΟΠ1 το ΟΠΠ ΒΡ πο 15 

8] {ογο οπιη ΟἨΥ | και αυτοι ροδί δηναρ. οπΠὰ ΝΕΙ/7 98. ΒΥΥΣΟΒ αΥΠΙ 

αεί... ς Ίωπ ΤΙ Ῥοβί ελαβον ουπι ΟΡΝ αποίὸ 16 (ἆ οπι) νς βΥτέ αἰρ 

5.1 «ΟΡ 

11. λαβ. δε: ΠΡ]6ῖ (ποη ἆ ο 4) νο αἱ αοοἰρἰεπέεν, Άγνεα εξ ουπι υἰᾷεγεπέ | 
εγογγυζο» (αἱ ρατπο διεγογγ.) τα δὲ. ἔ ϱἲ’ νο ΑΥΥΡ 019696: ϱ ΠΡΙεΥ 
βύτοι ϱ{56Ν --γυσαν 

19. λεγοντ. οππῃ ΝΒΟΡ 1. ἵξ (οχο ϱ) νο ΒΥΤΟΠΙΠ αθ{ῃ ΟΥ9)654 ΟµΥ.... ς αᾶᾶ 
οτι ο. ο” ν1άνζ αποἳΆ α] ἔεγο ΟΙΗΠ 4 αὖπη ΟΥ3/656 | ο” (5οἆ 1ρ5ε” αάά) οπι 
ου | αυτουσ ημιν ΟΠΠ ΑΡΙΖ αἱθ ΠρΙεν νο Αγτόα ϱἱδΕΒ βα]μ «ορ αθί]ῃ 

(0151694 αυτ. εποι. ημιν) ... ς Τϊ Ίμιν αυτουσ ο. ΒΟΝ αποῖὸ αἱ ρ]ετ ς 
ΑΠ (519) Ο019:6986 ΌἩ [ ηµερασ: Αγτέα ἄῑεί {οέζις 

18. εν αυτων (Ἡ αὖτ. ενι) ευπ. Επ Ν(Ἠ)Ρ 194. ΠΡΙ6Υ νο απ ΟΥ5/105 (α{δδῖ 
ενι ευπ. αυτ.) ΟΣ... ς Τνπ ΤΙ ειπ. επι (Α µοναδι) αὖτ. ουπι 6ΝΖ οἳ4 

αἱ Ρ]εχ 6 ᾳ οίο | ουκ: ἃ ουχ | συνεφωνησασ μοι ΟΠΠ ΝΒΟΡΝ ιπς1ῦ αἱ 

{ετο οπη 1έ νς θΥτεὰ ο πίΣ αγπι ΟΥ9)69τ ΟἩχ Οσἰπίδ)0τ ΟΡ αἱ... τή δδ. 
5αἩ «ορ αεί] Οτ5)Τ0ῦ Νγβεειποπι 11 συνεφωνησα σοι 

14. Φελω ὃε (εί. ΟνΙπί 501): Ἡ αἱ ραις 1έ (οχο ϐ) νο ΟΗΥ θε. δε και (Ον 

ΦΤοῦ θε, γαρ και), Β αείἩ θε. εγω, δαἩ Φε. δε εγω, ΒΥΤΕΝ αὔγη και ει δε. | 

τουτω (ΕΣ τουτο): Ὦ Ροβί τω εσχατ. 

16. η ουκ ΟΝΠΙ ΝΟΝΣΓΠ απο1ῦ αἱ οπιπνίᾶ 16 νς 54Ἡ «ορ ΑΥΙΣΕΝ είρ ο 
ΟµΣ... Ἰπ ουκ ουπη ΒΡΙ 7 ΒΥΥΟὰ αΤΠΙ | εξεστιν: Ρ" εστιν (4 Πἱσεί) | ο Θελ. 
ποιησο. οἳΤΏ ΝΗΡΙΣ 19. 98. 69. 194, 157. 946.49 εΗ1:. ο Ἡ 1 νρ θγιΣοἩ 
αείἩ ΟἨΥ... ς ποι. ο ελ. οπτη ονς απο15 αἱ ρε Ὦ Ε(7ασεγε ἄε πιειηι 

αιιοᾷ υο]ο) 13. α”- ᾳ 5γτοὰ οἱρ 8αἩ ϱ0Ρ αχπι | εν τ. εµοισ: ὃ ΕΞ ϱ.Ἡ 1 

οπι | ἡᾖ 56ς (εί. ςὰ 9 Β) οπιη ΝΗ"ΟΡνΝΧΑΠ πποῦ αἱ οοτίο ῥπι (ἆ ο Ἡ 
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ἀγαθόσ εἰ; 16 οὕτωσ ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι καὶ οἱ πρῶτοι 

έσχατοι. 

1τ 3 ὸ Καὶ ἀναβαίων ὁ Ιησοῦσ εἰσ Ἱεροσόλυμα παρέλαβεν 

Γ ποὺσ δώδεκα κατ ἰδίαν, καὶ ἐν τῇ ὁδῷ εἶπεν αὐτοῖσ' 18 ἰδοὺ 
” , ους ; αν εν » ’ 

ἀγαβαίνομεν εἰσ Περοσύλυμα, καὶ ὃ υἱὺσ του ἀνθρωπου παραδο- 
’ .ω 2 - ] - Ν -- 

Φήσεται τοῖσ αρχιερεῦσι καὶ ]ραμματευσι, και κατακρινουσιν 
δν οΝ 3 / Δ ’ αλ -- . 

αὐτὸν εἰσ Θάνατον. 19 καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν 
Ὀ ὃν λ - λ ” η 2 

εἰσ τὸ ἐμπαῖξαι καὶ μαστιγῶσαι καὶ σταυρῶσαι, καὶ τῇ τρίτῃ 
΄ .] ’ 

ἡμέρα ἐγερθήσεται. 
90 58 5 905.6 / . . βρς ς ΑΛΑ κ» οφ / αο ο 20 Ί.οτε προσ]λῦεν αὐτῷ { µήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου 

μετὰ τῶν υἱῶν αὐτῆσ, προσκυνοῦσα καὶ αἰτοῦσά τι παρ αὐτοῦ. 

21 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῃ' τί Θέλεισ; λέγει αὐτῷ εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν 

Ψου αι ΝΥΡΡΕΙΠΟΙΙ.,, ς αὖ’ Τ ει εππα Η5γ 1. 19. 22. 69. 108. 
119. 194. 191. 10Τ. 209. αἱ ΡΙ Για ία 118 ΟἨΥ (4Ρ]ες νο ση) 

16. οι απία΄εσχ. εἵ απίε πρωτοι: 1, οΠ1 | εσχατοι 8ἴπο αἀάῑίαπιθπ{ο οαπι 
ΝΒΙ/Ζ 96. 5α]Ἡ σορ αοἰλεοᾶ... ς Ἰωπ ΤΙ αὖά πολλοι γαρ εισι κλητοι, 

ολιγοι δε εκλεκτου ΟΠ ΟΡΝ πποῖὸ α] ἴοτο ΟΙΩΠ Τί νβ ΑΥΤΟΙΗΠ ΑΥΠΙ αθί] 

Ου9θ94 (1η {εχίαι) οἳ Το (ροςί εσχατοι Ἠαβεί γαι γαθ οι κλητοι μεν πολλοι, 

οι δε εκλ. εισι’ ολιγοι). Ιπθ α]]α Ἰοεί απάᾶο Ρος ΙπαΙσαίϊοπο ΠΙΠί365 

(Εἶο εί Πίο νοσα πια] 1, ραποῖ νοχο αἱαςῖ)., Ἱέαπι Βαν” Ηοπας] 8 0] θπι 

605: Ίαθς Ισ]ίαχ ΠΟΠ Ἠτιο ἱγα]οπάα 5οᾷ αἆ 29, 14. 

ΙΤ. και αναβαιγων ευπι Νορκᾷ πποἲί α] οπΊη Τεγο 1 νς 5ΥΥέὰ οἱΡ αγπῃ αθἰ] 

Ον 500 Οµσ ... Β 1. δαἩ. ΑΥΥΣΟΗ ΟτὂΤ0β Ρα {125 Πµελλων δε αναβαινγειν 

(οὰ 1. Οτίοτ αναβ. ροβί ο τξ ροπ) | Β οιπ ὁ | ωδεχα (ΝΌ κ) οππι ΝΡΙ7 
1. Φ7τέὰ ϱ0Ρ ΑΥΠΙ αθίμτοπα Ογ5)Τ08ίθχί ϱ{5,109:23 {3500 ... ς (499) Τη 

πάᾶ µαθητασ οππΙ ΒΟΝΧΠ π61ῦ α] ρ]ου ΠΡ] νο ΑΥΤΡ 5αἩἨ ααίμβΡ] ΟΗ5, 

Πτοπη αἀάῑίο αὔτου Τ α)10 ἴοτο α 6 6 61’ Ἡ ΑΥΤΣΟΒ (11 Ρρᾳββῖπη ἰθδί πια πά 

οι δῳδ. αἲᾶ κπαθητ. αἱ Μι 26, 90. Τμο 9, 1: 5αορῖα5 εοτίο Ραπο αάά αί 
Με 6, Τ. 11, 11. Το 8, 1. 9, 19. 18, 51. Το 6, 6Τ. ΑΙΡΙ ποπ Βποῦ) | 
Β" καθ ιδιαν | και εν τη οδω οππι ΝΒΙ7 1. 19. 98. 61. 69. 154. 48εν 
58Ώ «ορ (εί αἰωτί ὕῑς ἵπ υἶα) αγπι Ρ6Υ5Ρ ΟΥ 500 6{ 57108... ς εν τ. οὗ. και 

οτι ΟΡΝΧΓΠ πποῖῦ α] ρ]εγ ο {1 α (8 ο η η οσα 8εοΥΒΙΠΙ εἰ) ΒΥΤΟΙΙΠ βθίῃ 

Οτδτοβίεχί ΟἩγ ... Ὁ 81.3: 61 5’ 1 νς Ρος ΗΙ] οπι εν τ. οὗω 

18. α»αβαινοµεν: Χ -νωμεν | εισ 6ανατον οΙΤΏ Ν... Β 461 οΠ1... ς ΤΠ 

ΤΙ Θανατω (:: πτ Με, πας Βιιοξ) οππι 6ΡΝΖ τιπο γ6]1 αἱ οπαπν{ᾶ ΟΥ/,500 

19. Νοχζδ εμπεξαι, ΡΕ ενπαιξαι | Χ οἵη Σ. σταυρ. | και απατέ: 5αρΡ! να 

νε] 1ρβε” | εγερθησ. ο. Νο Ἡνζ 50. Ο19500 Οµν ΟΨΙΙΟΠ1086.., ς Τη 
α»αστησεται 6. Β0 ΡΕΘΗΚΜΡΒΌΥΣΓΔΗ αἱ {6γ6 ΟΠΊΠ ΟΥ5)105 Ῥαρ5 Ἰθ6βᾳ :; 
ο Με εἰ Το 

20. τ ζεβεδδαιου | µετα των: Ὁ αἀᾷ δυο | παρ οπῃ ΝΟΝΧΖ απο” 3] ΟΠΗ 
νιᾷ ῬΏωφ5ο 122 Ώαπιραγδτβ,,, Ίπ Τί απ οµπῃ ΒΡ {(:: 6 Τις 8, 49. 19, 48. 
Μο 14, 45: βοᾷ οἱ. 1 Το 6, 15) 

91. ο δε: 1, αᾶ τς | αυτη: Ε" αυτοισ | λεγει (ΜΝ αἱ ΡΑΕ ἡ δε) αυτο 
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οὗτοι οἱ δύο υἱοί µου εἶσ ἐκ δεξιῶν καὶ εἶσ ἐξ εὐωνύμων σου ἐν 

τῇ βασιλείᾳ σου. 33 ἀποχριθεὶσ δὲ ὁ ]ησουσ εἶπεν ' οὐκ οἴδατε τί 

αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ µέλλω πει’; λέγουσιν 
ο ος / Ὡς ) Ὁ ας Ν Ν σα, / 

αὐτῷ δυγάµεθα. 25 λέγει αυτοῖσ' τὸ μὲν ποτήριὀν µου πίεσθε, 
Δ λ ΄ 3 λος Ν » 2 / ͵ 1 ον 

τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιων µου καὶ εξ εὐωνύμων, οὐκ ἔστιν ἐμὸν 
ο μες σα ΜΕΡΙ ἔρςΝ ὃν ώς / 908.32 τουτο δοῦναι, ἆλλ οἷσ ἠτοίμασται ὑπὸ τοῦ πατρὀσ µου. 34 

οππῃ ποΡνῇ απο] (1. Ἄ να οορα|... Β 581 Ώαπιρᾶτ ή δε ειπεν, 6 εἰ εῑῖα 

ἀἰωᾶ ... α Ὁ ο Η. Ἡ τα Ἡ αἲξ (ο 3 πι αἲἅ εξ, Ὁ αἲξ εἴ, πι ἄῑοίς) εῑα, 1: εί αἲί | 

ειπε: Άγτοα ἄοπιῦπε | οὗτοι ΠΠ ΝΕΡΝ ππς1δ είς... 6 656.ὅ8.8 6 Ἡ 84Η 6ορ 

Ῥαβ59 151 ϱ{ 155 015 Ί514 10151 οι: Ἠἶπο Ίμπ [ουτ.] | Ἡ αἱ οπι δυο | θεξιων 
επι ΝΕ Ώαπιραν ὄτδεοᾶ.,, ς ΤΙ αᾶά σου οππη 6ΡΝ απο] (ή ΠἱαΕ) αἱ 

οπηπὂ]ά 1 νρ ΒΥΤΟΙΩΠ β4Ἠ «ορ αἱ Βαδ5ε Ιείά (:: ε{ Μο) | ευω. σου οππα 
ΝΒονᾷ υπς1ά α] ]οησαερία Γρ 1 ᾳα Ἠατ] οἱ ΒΥΤΟΠΙΗ 58Ἡ σορ αοἲ]ι 
485 Ι5ιά Ώαπιραν εοᾷ ΟΡ... ς(-- 8 Βπ) οπι σου οπηπῬα]Όςοο 
π1.Ἔ πι νο αἲπῃ | ῥασιλ. σου: Άγτσα αάά εἰ ὧι Φἰογία ἔια 1: ὁ Μο 

28. δε ο: σὲ Ἱπερίο ο δε | ειπεν (ία ϱἳ πα νο; πιήϱ): Ὁ ο ἓ 1.3. ο. π 

αάά αυτοισ, ο ΑΥτΕὰ αυτη | αιτεισθε: ϱ" αιτειτε | πιει’: ΡΙ αείῃ Ρρορί 

το ποτ. | πινειν οππι ΝΟΡΧ αποῖ” α] ρ]ου ΟΤΙ οί: Ώᾳ αἰ” Βαβδε 154 
πιειν (5εᾶ α πίευ). Τίαιι αΏβαιο αἀἁλαπασπίο οµπη ΝΕΡΙ 1. 29. ΠΡΙεΥ 

νο ΒΥτοα βα] «ορ αθί] Ρον» ΟτδΤΙΣ (ροβί µελλω πινειν αἀάΙε ἡἢἡ ὧσ ὁ 
κάρκοσ ἀγέγραψεν' δυνασθε το ποτ. πιειν ο εγω πινω η το βαπτ. ο 

εγ. ῥα. βαπτ.) ΒΡΙρΗΤΕΙ ας 145 Ώαπιραϊ ὄτδοοα Ἠ]] Η]οτ α1 ... ς(- αθ) 
αάά και (3σ η πι ΠΠΟΘΙΠΠ ϱχο 5 α]190 [ογο { Ἡ ᾳ βγτας αἲπι) το ῥα- 

πτισµα ο εγω ῥαπτιξομαι ῥαπτισθηναι ΕΙ ΟΕΕΔΗΚΜΒΌΥΣΓΑΠ αἱ Ρρ]ει 

{ Ἡ α 5γταίξ Αγπι ΟἩσ Ῥαβδο]δέ:: ο Με | αυτω: Ὦ απι ΒΥΧΕΗ αθίἩ οπι 
(αι ὲ αιέεπι ἄἰπεγιωπέ) 

95. λεγει οππῃ ΝΕΡΣΥΙΕ α15 1έ (εχκς Ἡ ᾳ) νο Βγτεὰ αἱδεᾷ δαἩ αγπη Ώαπιραν 518 

εν. 5 και λεγει εππι ος απο] αἱ Ρ]ετ Ἱ ᾳ «ορ ΒΥΤΡ αείἩ. Βεά ϱὰ 15. 69. 

946. α Ὁ ς ο Π1:3: ο”. Ἡ πι η (ποπ Ποπ {σι 4) Αγτέεα «ορ απ ροςδί 

αὐτοισ αθᾷ ο {5 | πιεσθε οαπι ΝΕΡΙ7 1. 99. Ἱπβπρεταιο αἲῖ 1 (εκεῦ) νρ 

αγτέα βαἩ «ορ αείἩ Ρος Ερίρι Ώαπηρατ οοά Ἠϊετ α].... ς (5 9) και 

(82 ἱπερίο ή) το ῥαπτισμα ο εγω βαπτιζομαι βαπτισθησεσθε(Ἡ -πτι- 

σεσθε) οππι οκ πποῖξα1 Ρ]εν {1 α ογτπίσανπι Ον Ῥα55ε 194 α1 ΟΡ | και εξ 

(4 οἵη εξ) ούπη ΝορΖ απο]ὸ α] Ρρ]εν 1: σΊ’ ᾳ απ 84Π ΒΥΤΟΠΙΠ ϱ0Ρ αΥΠΙ αο{Ἡ 

(015)550) οἱ ΙπίΒδΕΟΗχ Ώαπιρας,.. Ε1, 1.99,αΌ «ας {2 Ἠπῃι η νρ (εξ. {ο 

α]) δαἩ ΟνδΤΙΤ εξ :: εξ Με | ευωνυμων (60) ο. ΝΒΟΡΚΗΜΡΖΠ” αἱ ρ]α830 
αὓ ο ΓΗ1 2 οἵ  πῃνρ Ον5ΤΙΤ οί ἴπίδ ΕρΙρΗΤ5Σ Ον Ώαπιρατ οοᾶ Ἠ[ου αἱ 
εννς αᾶᾷ µου ϱ.ΕΕΗΌΥΧΓΑΠΣ αἱ ρ]εν ο ϱ” Ἡ 1 (πι, δε οπα μου Ροβί δεξι.) 

ΒΥΥΟΙΙΠ δα] «ΟΡ ΑΥΤΗ αεί] Ώαδδε | τουτο επ ΟΡΔΠΙ (ροδί ουν.) 98. 

946. α]16ᾳ (ποη εδί Ίου πιειπι ᾖαγ6) 581ι οορ ΔΥΤΡ ΟἨΥ5επΠΕΙ οπίοχοἩ.. Ίξεπι 

απίθ ουκ Ὁ αἱδαγτοα.,.. ς ]μπ οπι (:: αἱ Μο) εὔπι ΝΕΖΠΣ αποῖὸ αἱ Ρα 

ΙΕ (οχο ᾳ) να ΑΥΙΣΕΗ ατπι αθί ΟτδΤΙΤ Ερίρ] Βαδδ9ὲ Ώαπιρα!, Παβοπί 
ἄαγε υοδΐε Ἱξ(εχο ᾳ) νρ 5γτςὰ | αλ} οισ (ίνα εεᾷ φιδιβ): 3936. ἄλλοισ, 

4 αφ (Πΐεπι ΠΠ Απα, 5ο νἰάεπίαν α Μο 10, 40 ρεπάετο αβί μπα 

αἴτῖε νετίετιπ() | υπο: 1, απο, 26. 191. αἰδ παρα 
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24 55 3 / λ ς 2 ῃ λ - . - 

Ἱασ,νο π ἀπούσάγτεσ δὲ οἱ δέκα ἠγανάμτησαν περὶ τῶν δύο ἀδελφων. 95 ὁ 

28, 11 
Μάο 9, ὃδ 

ο.) - ΄ ) Δ σπ . ον τά ς Αα 

δὲ {ησουσ προσκαλεσάµενοσ αὐτοὺσ εἶπεν οἴδατε ὅτι οἱ ἄρχοντεσ 
- 3 - ’ ) - Ν νο) τῶν ἑὔνων κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι κατεξουσιάζου- 

τας Ωω 2 ο ’ ον 9 ε 
σι αὐτῶν. 36 οὐχ οὕτωσ ἔσται ἐν ὑμῖν ἀλλ ὃσ ἑὼν θέλῃ ἐν 
{ - / ΄ ” ε - ’ ς α .) 

υμίν µεγασ γενέσθαι, ἔσται ὑμῶν διάκονοσ, 3 καὶ ὃσ ἂν θέλῃ ἐν 
η Ξ η . 9Ω 2044 σ πάς ελ «ν ὑμῖν εἶναι πρὠτοσ, ἔσται ὑμῶν δουλοσ᾽ 38 ὥσπερ ὁ υἱὸσ του 
. , . τ « 5 . "ας Ξ ν - 
ανῦρωπου ουκ ηλῦεν διακον/Θήναι, αλλα διακονησαι καὶ δοῦναι 

π η 2 - ; 3 υ ” 

την ψυχἠν αυτου λύτρον ἀντὶ πολλῶν. / 

24. ακουσ. δε απ ΝΕ 19. 98. 69. {ου 8αἩ. «ορ ΒΥΥΣΕΝ Ο15)115 (131 αχου-- 

σαντεσ, φήσιν, οι δεκα εἴς)... ς 1 και αχουσ. (1: αἱ Με) ο, Ν ΒΟοῦ 

απο1” α] Ρ]ος 1 νο ΑΥΥΟὰ οἱ ασπῃ αθἲἩ [ ἠγανακτησαν: κ 205. 459 ἡρ-- 
ξαντο αγανακτειν:: ο Μο | των δυο αδελφ.: Τ ναχωβου καιιωαγνουτ: 

ο Μο 

20. ειπεν (αἱ. Οτ9151): Ὁ 908. ο 5γτέὰ ϱαἱδΟΝ δαἩ «ορ ααἲ]ι αἀά αυτοισ:: 

αἱ Μο | κατακυριευουσιν (4 -ευωσιν, Ὁ -ευσιν) εαπι ΝΟΡΖ απο1ὸ (6ὲ ΓΑ) 

8] Ρίεσ 1 νρ οί τε]] ΟΥ1110Λ/5)/131... Ἡ 194. αἱ Ῥαις Ορτά . ευσουσιν 

36. ούτωσ ο. ΑΒΡΖΠ αποῦ αἱ Ρ] Τὲ (οκο Π7:) νο δα] ατ]η Γα1ηΡ41 οοᾶ (6α8 τ) 

εκες ( αὖ Βα) αὖά δε (:: αἱ Με) οπἵη ΟΜΧΙ αἱ δα πια 2" ΦΥΤΟΠΙΠ 

6ορ αεία ΟνΙπΙΟ 515 εσται ϱΠΤΏ ΝΟΕΑΗΚΙΙΜΡΌΥΧΓΔΙ αἱ οπιην]ά 15 νρ 
ΒΥΤΟΠΙΠ ϱ0ρ αείἩ ασπι ΟΗχ (αί.11ο ) ὮΏαπηραχ σοοά Ονπί,, Ἰωπ εστιν 

έετο Μο) ουπι Ἠ97 πι 88. Ομγοᾶᾷ αΗα {εαν (Ἡ οπ1) οπα ΝΟ πΠς15 αἱ 
οπιησίά..,, πι αν οππα ΕΕ | εν υμιν 5ες 1ος (Β αἱ β8]1 6ορ Ροδί µεγασ, 

ο αἱ Π1’ ρο5ί γενεσθ.) επ ΝΒΟΡ απς1” εἰς (1: Βαπθ όππι Μο): ἩΖ υµων | 

εσται 5ες (49) ο ΝΒΟΡΕΣ (7οπα αλλ δα δια.) ἀΚΌΥΧΓΔΠ αἰδύ Μεγο 

α Ὁ ο ο 3: Ἡ τη Ἡ ᾳ 84] «ορ (1411 5199 ος Μι) Ώαπιρατ οοά (5ης υ).... 
ς ΤΙ εστω ΕΙΙΠΙ ΝΕΗΙΜΡΒ αἱ ΡΙ { 1: ϱ1:3: 1 αὖπι παοἰ ΟΥ (Ξοά 1 06το) Ώαπη 

Ρατ εοἆ (πῦ τ) :: βἰπαϊ]1έεν ἵπ Μς ]εοίῖο Βποί 

τ. αν (Π1 αἱ οπι) οππι ΝΒΡᾷ... ς Τϊ εαν επι ΟΗ5 αποῖ” αἱ οπιησῖᾶ | εν 
ὑμιν ειν. (1, οτη ειν.) 6ππη ΝοΡΖ ποῖ” αἱ οπιηὐ]ά 1ένςδ.... Β εὔαι υμών, 

Χ υμων ειναι :: οἱ Μο | εσται (9) ομπι πορκιµυΖδΗ” α]τὸ (το Πεν νρ 

Ώαπιβατ εοᾶ (5πὮ υ) Ονπεῦ ΤΘ, ς ΤΙ εστω επ πΕαΗβνχγΠ" αἱ Ρ] | 
ὑμων: Μ παντων:: ο Μο 

28. ωσπερ: κ αάά γαρ [ αντι πολλων: Ὁ αάᾶ υμεισ δε ζητειτε εκ µειχρου 
αυξησαιχαι εν µειζογοσ ελαττο» ειναι. εισερχοµενοι δε χαι παρακληϐεν-- 

τεσ δειπνησαι, µη ανακλειεσθαι εισ τουσ εξεχονταστοπουσ, μηποτε 

ενδοξοτεροσ σου επελθη, και προσελθων ο δειπγοκλητωρ ειπη σον᾽ 

ετι κατω χωρει, και καταισχυνόθηση. εαν δε αναπεσήἠσ εισ τον Ίττονα 

τοπον και επελΦη σου ἠττων, εθει σοι ο δειπνοκλητωρ” συναγε ετι ανω, 

αι εσται σοι τουτο χρησιµον. Τέοπι Αγχέα ΠΡΙ (που Ε α”. 1 α) Τ. 6. α Ὦ 
οᾱ ο Π1:3: σἳ  Ί πα Ἡ ραγΊίεγάαθ απά επηπη οἱ {Ποοίῖδο 508 αμίετι (ο επι) 

«παεγίμίς ἄε (πι ὑπ) ριβίίο (4 πιὐπίπιο, πι πιοίαίς, 6ΠΑΙΑ πιοίσο) ογέδοεγε 

(πι επἰοἰζᾖ) εἰ (Αγτοὰ πες) ἄε πιαίογε (ἆ πιαβπο, απά πιαρπίὸ , πι πιααωύπι{ς, 

6ΠΙΠΙ πιαφήπο, Ὦ 1 ἔ]χεο πιύπογε) πιίπογες (ο πιπον, ἆ πι 6ΠΠΠΙ πιζπιζ οἳ ϱ 

πιὔπογαγέ εἶπα έδεε, Ὁ ο]: απᾶ ἴἶπεο πιαίογέβ) «88ο (11 σ1: Π1ευῇ). Φπαο αὉ 



-- 5 Ν σς « η π 
αὐτῷ ὄχλοσ πολύσ. 90 καὶ ἰδοὺ δύο τυφλοὶ καθήµενοι παρὰ την 
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ος. 9 ΄ ΔΝ .) - σ / 

29 5" Λαὶ ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ ἹἹερειχὼ ἠπολουθησεν 
Ν 

ος 7 2 ; σ ] -- η ” σξ ’ «. ως. 
ῥὁδόν, ἀκούσαντεσ ὅτι Ιησοῦσ παράγει, ἔκραξαν λέγοντεσ᾽ ἑλέῃσον 

μος Ἰπᾶε Ίοεο 5εαπιπίατ, Παροπία Ὁ ο ἆ ο Η1:5: οἳ Ἡ π (ποπ Ἰξειη {ρ1” 

1 πα ᾳ) Ῥατίέοτααθ απά 6ΠΙΠΙ ἴθο βγτόα. Γπέγαπέες (4 ὑπέγοειπέε , πι ο 

ΘΏΊΠΗ Ο1πι αμίεπι Ὀπιέγοιεγτεί) αιέεπι (ἴ]ιεο Ο1Π1) εἰ (ο 1 οἵη, απᾶ οπΙ 

εἰ του., Αγ οπι πέν. αιέ. εξ) τοφαί (81. αἲ σε. τοθ., πα 6” επηπα αἆ «6. 

υοέαξἰ) αἲ σεπαπι (4 ἴἶιθο οεπανε) ποζίε γεσιπιφεγε (8: Ἱι πο. ἀῑδο., ἆ πιέ 

ἀἰεοιιιιογ(έέϱ) πι (813: οπι) ζοεἱς εποὐπεπέογέδις (απᾶ επιπεπέϊὀ., ο Η επιῦ. 

ἴοο.,  εποὐπιεπέίὀ. ἴοο., ϱ”'. ΠΙΑ ἰπεο 5ρεγτογίὀ. ἴοσ., τι ᾖοπουἸ/ίσίδ {06.)) 

πε ]ογέε εἰαγίον (ἃ πι ϱ”΄ 6ΙΙΙΗ ἴπθο ἀζφιίον, ο Πιοπογαἴζίογ) ἐε δἹιῤεγυεπῖαί 

εί αεεεᾶεπς (δγτέα οπα;: ϱἳ- ΕΠΙ αάά 15) φιζ αἲ οέπαπι ποζαυῖΐ {ε (ο έε 

Όο0ο.. 31. φι ὑνυδαυτέ έε, ο”. 6ΠΊΤα φζ {ε ὕπο., Η ἰ69οσαυ. αἆ οεπ., ἴλλεο 

ἐε αἆ οεπ. 9ο6., πι ὑπυδαίου, ἃ οεπαε ὑιυαέο) αἄίσαί εδ: 4.λήιο (ο 8γτ{Ἡ 

ΟΠΙ) ἄεογειπι (63. επηπα ὑι]εγήιδ, τα πα) αοσεᾶο (ο ασο. ἄεΟΤδ.), εὖ οοΊι- 

Γιατί (81. ΈἼιαο εἰ εντέ ἐἰδί οοπ/αδίο; Αγνεᾶ αᾶᾶ πι οοπαρεσίι ἀἴδοιιπι- 

ὀεπέύυπι). δὲ αέεπι ὕπι οσο π]εγίογὸ γεοιθιιές (81.  ἀἶδο., πι ο”. ΘΠΙΙΩ 

νεο. ὕπ ὕι]. ἴο., ο γεο. ἵπ ἴο. ἴπχ., ἆ ἀἶβο. ἴτι πιὐηπίπνμπι {οσιήπ) εἰ ρευ- 

φεπεγᾶ (65 οππι αἄν., πι αὔνεπῖεί ΟΠΠΙ85Ο αἱ, ῥεϊϱεπς ὑιγενίογ {ε εἴι ἆ 

βρε υεπίαξ) ποὐζίου. (ἆ πιἴπογ) {ε, (ο αἀά έωπο) αῑσεί (ο ἄῑσαί, ἃ ΕΤ: 

αἰσιε) εἰδί (ἴπεο οπι) φμῦ {ε (ϱ ρο5ί υοσαυτέ, Ὦ οι) αἆ σεπαπι οοσαστξ (απιὰ 

ὑπυίέαυ., ἆ πυδαίογ οεπαε, 3. ο. 6παπα τί 8αργα): 4σοεᾶε (ἆ οοἰίᾳε, 

ἴπεο Ρροβί 5Ἡρεγτις) αἄ]ιο (ο οπι) δρεγήι (ο ΕΤ ἸἩ απ ηδη, πι πι 

δερεγέογὲ ζοεο). εἰ επτέ Ίιου (4 ἲ. σἳ" Ἱ επιπι ἴ]εο ροβὲ ἐἰδέ, απᾶ απία 

εντ, ο οι) ἐἰδὲ μέεζζις (α άε: ο εἰ ἔισιο εγέ ἐἰδί φογίαπι οογαπι αἶδοιιπι- 

δεπέίδις, 1ΐεπι ΒΥΥΞ3). Αεσθα1ῦ 5Υ1Ρ ἑοάτπα (αρί ζοᾱ. 1. ΑΒΑΘΙΠΔΠ., νἷᾷο 

Αά]εν. α Ἡ. 1.) οππῃ ἆ πἸαχίπης 6ΟΠΥΘΠΙΘΗΡ, αἀα]ία Ίπδαρεν Ὠας ποία: 

Παεο φιϊᾶεπι ὧι επεπερζίς ατιέ(φιῖς ὕπ Ίο ἰαπέπι ζεωπέι οαρᾶε 9ὸ (1. 6. 

Ίιο 14, τ 544): ὑποεπζωπέι αμίεπι ὧν επ, 4Υαεσῖδ (Απ ροίἵαβ ὅι επεπιμ[ο 

4γαεσο Έ) Ίιοο ἴοσο: φπαργομέεγ ᾖίο εἐίαπι α ποῦίδ αἀίεσία δισιέ), Ἰέαπι (οί 

Βαραίΐεν απ . 1.) βακζᾶᾱ, Ασποβοιπί αξ. ΗΙ1 (εχε ρη]ονῖίρας αἱ ϱ”’) Ίμεο 
ιά Τανεπο 

29, εκπορευοµενων αυτων ο. ΑΒΟ ΡΕΚΙΝΝΡΌΥΧΖΠ είο: ΕΗΝ 98. αἱ { 

εορζᾶἆ αγπιζᾷ ααί]εᾷᾶ ΈῬαεδο Ι5Ἱ εκπορεύοµενου αυτου, Ἱΐίεια οὔαπ αἱ 
(πρι πηῖς ονρ]δίατία) ο ΒΥΙΣΕΝ εκπορ. του τὸ | ιερειχω ουπι Ἠο]μ, Πἴεη 

αΠὺ1 (εΓ Τι9) ΏΡῳδ(Μς εἰ. Ἠ)... ς Τωπ νέριχω εππα Ν(ϱ)αΗκννβΌνχ{(δ)π 

1 οιηηΥΊᾶ (ία οἱ. 8αἩ «ορ, ἵέοτη πο) | ηκολουθησεν (Ώ αἱ ας -σαν, 

1{ειῃ 541 «ορ αἀποίαπίε Βομνγ.: πι ζπφια (ομέ. πιπιεγι δια. υοσἱθ πιι]- 

Πίπάο, (πχρα, σοπθέγιζέη" οτι πιώπ. Ῥζων. υεγῦί) αυτ. (Ν οπι. 5αρΡΡΙ8) 

οχλοσ πολυσ (αι. Ον5)12Τ οί 155): Ὦ α] ραιις « ο Η1’ 3: ᾳ νσσᾶᾶ (56ἆ πο 
Τη {ΟΥ 58Η) ΥΥΡ Ο]Υ Βαβ5θ ηκολουθησαν α. οχλοι πολλοι 

90. .δου: ΒΥΤΕΣ οπα | ακουσαντεσ εἰς: Ὦ ηκουσαν οτ. {6 παραγ. και, Ἰθπι 

16 (εχο Ε έ αιιώεγιιέ εἰο) νο αμα(εγιωι ---- εἰ (ο Ἡ ΟΠ1) | ελεησ. ημ. 
8Ώδαᾳπθ χυριε ΕΠ ΝΡ 19. 69. 118. 209. 946. Ὁ οο 1: Ἠ ῃ βγτόὰ ατπι... 

Ώπ Τά Ῥταετη κυριε οππι Ἠ1 124. 61.3. 1 νΕ βαἩ 6οΡ ΒΥΤΗΣ αθί; 1έθπι 

ς αᾷ πυριε «πΊῃ ΟΒΑΗΚΜΝΡΌΥΣΓΑΠ αἱ ρ]ου { 43 ᾳ 5γτα Οχδττδαα Ὦαπη 

99-34 
Μο 10, 4θ---5 
Το 18, 98-48 



198 20, ο]. ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΛΙΟΝ 

ς -- «λ / α) ς κ 3 ’ 2 - ο ῥ 

ἡμασ, υἱὲ «Ίαυείδ. Ὁ] ὁ δὲ ὄχλοσ ἐπετίμῃσεν αὐτοῖσ ἵνα σιωπή- 
ἈΙ κ κ ” . Π εν ο Ν 

σωσι οἱ δὲ µεῖζον ἔκραξαν λέγοντεσ᾽ κύριε, ἐλέῃσον ημᾶσ, υἱδ 
; ως Λ ς - 3 ; λ σ . , 

Ιαυείδ. 93 καὶ στὰσ ὁ ᾿Ιησοῦυσ ἐφῶώνησεν αὐτουσ καὶ εἶπεν τί 
’ ά - 2 ο / ΄ 2 ”ν κς 

θέλετε πρι/σω ὑμῖν; 9ὸ λέγουσιν αυτῷ' κύριε, ὕα ἀνοιγῶσιν οἱ 
σα ς λ ος ο ο Ξ 

ὀφθαλμοὶ ἡμῶν. Ὁ4 σπλογχνισθεὶσ δὲ ὁ Ιησους ᾖψατο τῶν 
ᾧ ’ 2 - Ν ᾧ ’ .] ’ . .] ’ 2 ” 

ὀµµατων αὐτῶν, και ευδέωσ αγέβλεψαν, και ἠκολουθησαν αὐτῳῃ. 

κ. 
1--θ 906. 5 ο) [ο ” 5 « ΄ Α τ 5 

Μο 11. 1-10 ο Και ὅτε γγισαν εἰσ Περοσύλυμα καὶ ἠἦλθον εἰσ 119- 
Ίις 19, 923 --88 ι 3 Ν ” ” 2 ως ’ ) -. ’ 

ἵο 15,115 αγ εισ τὸ ὄροσ τῶν ἑλαιῶν, τὀτὲ Ιησοῦσ ἀπέστειλεν δύο µα- 

ρ8χ 555 ΟΡ | Όνε οππι ΝΟΡΕΕΙΝΠ" 1. ὃδ. 69. 4130 ἔοτο ΟΥ 5,138 Έπβεοὶ 380 
Ον (οἱ. 1ο 4) Ώαπιραχ εοᾶ,,, ς ΤΙ υιοσ «ππι ΒΕΗΚΜΡΒΌΥΣΖΓΑΠΣ αἱ Ίοηρο 

ϱΙ Ονδ)12Τ οί 19, Ῥγαείστεα νἰιν 69. αἱ 6 ο Ἡ Ἡ ΒΥΥΗΣ ϱ0Ρ ΑΥΠΙ ΡΓβΕΠη τὸ | 

δαυειδ: ο6 αα 1, 1. Τίοτη ν. 5α. 

91. κ Π’ 8γτεα ϱίΣΕΒ οι δε οχλοι επετιµησαν | σιωπησωσιν οπτη ΝΒΟΡΧΖ 
τα πηςὃ αἱ οπιηνίᾶ.,,, ΤΙ --σουσιν ϱΙΠΙ ΤΝΑ | µειζον: Ν πολλω μαλλον 
(ετατ Το εἴ Με), Ὁ πλεον | εκραξαν επι ΝΒΡΙΖΠΙ αἱ δα] οορ 5Υτεα 

δίδεα.... ς Τί --ζον ο, οκ ης11 α] Ρ]οχ Τξ νρ ΥΥΡ (15. 69. 124. εκφαυ-- 
Ζαζον) 1: Μο εἰ Τιο εκραζεν | κυριε Ἱ. 1. ὅππη ΝΒΡΙΖ 69. 194. 840.Ό ο 

Π1 σι. 1] η νρ καἲὈ ϱΟΡ ΦΥΙ5ΕΝ ΑΥΠΙ ΔθἰἉ ... ς Ροδί ημασ ουπι ΟΝ 

ππς}” αἱ ρ]οχ {3 ᾳ 5γτεα αίρ... 19. 909. ο (α4ᾶ τὸ Ῥοδί ημι.) βγτης 
οσα | Ότε οΆΠῃ Ἡ (56 υξ οχ υυ 60ΥΥ) 6ΡΙΝ 95. αἱ πια... ς Τί υιοσ ο. π7 

πης1” α] Ῥ]οτ 

ὃδ. αὐτουσ: Ὁ αὐτοισ | ποιησω ουπι ν”ΒΟΡΝ αποῖ” 4] Ρ]οχ (α Ὁ ο η ος 
}ασΐαπι, Ιέεπι ΑΥΤΞΕΝ ΑΥΠΙ αθί!) ΟΥ Ὦαπιραχσδδ.,,, 1 106. 208. (ο ᾱ ἓ 

μα. 5 ο πα νς ος μὲ Γαοΐαπι, ἴξεπι βγτεα οἱϱ) Ο15/Τ3Τ ϱ{ 150 ΡΓΒ ΕΠΗ 
ινα, Ἠϊπο Ίωπ [να] | ανοιγωσι» ΕΠ ΝΒΡΙΣ 19. 59. 693 194. 8946. αἱ 

ΟτΡΙΣ ΟΗσ... ς ΤΙ ανοιχθωσιν ο. ΟΝ απο” αἱ ρ]ον Βάρδα 15 (Ώαπηρατ 
ανεωχθ.) | οι οφ. ημων οι ΑΕΡΙΖ 95. (1ἱ νο) Οι ΟΙ, ς Τϊ Ίων 

ον οφΏ.. «ΙΤ ΟΝ απς]Σ α] {ογο οπΊήπ Ῥα8ςδθ ΟµΥ. Ῥτασίογοα βγτεὰ α4ά εἰ 
νιάεδίπεις (οἱάεαπιις) ἐε; Ίο ο: Θίδις αἰωῖέ εδις : Ογεζιέῖβ 2088έ πιε 

Ίου Ταοεγεξ Θμἱ γεβροπᾶάεγωπέ εἰ: Πία, Ποπιίποα. 

84. ο ἴ5: Υτεὰ ο{δΟἈ οπι | ομματων επι ΒΡΙᾷ 18. 69. 194. 946. Ο015/136 
εκες ΤΙ οφθαλμων εππα Δον απς1” αἱ ρ]ετ (Ο15/135 Η0 χε αΨαμενοσ 

αυτων των οφθαλμ.) Ώαβδε 1585 ΤΏαπιβαΣ555 { αυτων: Β απίθτ. οµµ. Ρο | 
ανερλεψ. οππι ΝΕΡΙ2 α119 1έ (εκε ᾳ) νρ β4] 60Ρ ΑΥΤΕΣ ΑΥΥΡ ΤΡ ϱ(ΒΥ ΑΥΤΗ 
ααί]ι Ώαβδε Ώαπιραγσσθσοα,,, ς Τί αἀὰ αὐτων οι οφθαλμοι 6ππῃ ΟΝ 

αποῖ” αἱ ρ]ου ᾳ ΔΥΙΣΕΣ (αγρογέέ θιπέ οσιζέ εογπι) ΔΥΤΡ ΙΧι 

ΧΧΙ. 1. ηγγισαν ΕΠΙ ΝΒΟ"ΡΕΕΘΗΚΙΜΝΒΌΥΣΧΓΔΗ αἱ ρ]ου ΠΡΙΕΣ νρ 5α]ι «ορ 

5ΥΤΡ ΟιδΤ29ο{166.,, οὕνπιε α] πια (ηρτ]παῖς ονρ]δίατῖα) Ὁ ο ραΐ βαχ 
βντζα ϱ{56Ἀ ϱ{ οορᾶ7 αεί] ΟΥ9181 ΟἩχ ηγγισεν (οὔγπιε αἱ αὖά Ἰ. ]. ο 
ΤΕ οἱ Ο1Ώ Ρο5ίεκ) | η)8ον (Ία οἱ. νὸ Ὦ ααί] εορᾶ2) ... ΝΤΟΡΕΌΥΠΙΕΔ 4 ο 
ᾳ ραῖ θᾳχ βΥτέ οίδεἩ οίατ Οχ4181 ΟἩΥ ἠλθεν | εισ 8ος: δ οπι | ῥηθφαγη 
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έ Ν /. 2 ος ’ .) ω / φλ Ν / 

Ὀητὰσ 3 λέγων αὐτοῖσ" πορεύεσθε εἰσ τὴν κώμην τὴν κατέναντι 
[4 - ΔΝ 2 Ν ιά ό ιά , Ν ο” 2 Να, 

υμών, και ευθυσ ευρῄσετε ὀνον δεδεµένην καὶ πῶλον µετ αυὐτῃσ 
’ 2 ’ Αν ο} ς -- 2” ν 3 - 4 ς / 

λύσαντεσ ἀγάγετέ µοι. Ὁ καὶ εάν τισ ὑμῖν εἴπιι τι, ἐρεῖτε ὅτι ὁ κυ- 
ον ράσο ς ο Β ο ο) ν 3 / ορπ. τ - 

ριοσ αὐτῶν χρείαν ἔχει" εὐθὺσ δὲ ἀποστελεῖ αὐτούσ. 4 τουτο 

δὲ γέγονεν ὕνα πληρωῦθῃ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντοσ᾽ 

οι πμ ο (Ἱαίεί)ρΕαΗν”ν”ρν αἱ ΡΙ 1 νρ (1ἱ ρ]ον νο Φείρ]ιαφε, ἆ δεί- 

φ]αφε, ο υείλραφαε, Ὦ απι ἔα αἱ δείμ/αφο, [ον ΦείΠιΓαφεί) ΒΥΥΟΠΙΠ (αἱ. ΑΥΤΡ 

ης σγεθςς) 015196: 45 0 0181191 ΟἨΥ: Ἱίθπῃ ἆ 58Ἠ οορ ῥηόφαγη ... Τϊ 

ῥηθσφαγ. ουσ ΡΕΚΝΜΣΝΌχγῃ α]100 ίογο; Ἱΐέοπῃ 1, 4Τὲν βησφαγ. Ῥτας- 
ἴθτοα ϱ” 19. 98. 69. αἱ ΑΥΤΗΣ αάά και ῥηθανιαν :: ο Μες οἱ Τιο | εισ (οὔ 
και εισ) το οππ Β0("]αίοί) 89. σ.οἳ, Ίέθιι (ὖπ πιοπέετι) Ὦ ο ο 1:13" Ἡ η 

ᾳ Οτὔ135 (.ς Πα Ποπιο Ίπ Μο, Ὁ ἰππίππη 1π Τμ)... ς προσ το (1: πί Μο οἱ 

19) ετιπι ΝΩΕΕΑΗΚΙΜΝΡΤΥΣΧΓΔΠ αἱ Ρ]6Υ, Ιἴ6πη (ας πποπέεπι) ἔ ο1- 5: νο Οτ5159 

οἱ 5151 ΟἩτ | 6 εππῃ ΕΡΡΗΥ 2237 αἱ πια ΟΥ 9181... ς Ίωη ο 16 οι Νο”ακ 
ΤΜΝΡΌΧΓΑΠ αἱ Ίοπρο ΡΙ (Ν αἱ ροδί απεστ., Μ αἱ ροδὲ µαθ. ροπ) Ον 

(1 ΜΙ 16 ταχο 5εᾷ ραβδίπι, Το] ῥρ]εταπα, {ερᾶρας ρ]αγ1παῖς ο 15 βπΏ»ί]- 

{παμίάραδ. Ταπιοη Πἱ οἴίαιη παπί ο 1 ῥργαδείετοεηᾶσπα νιάδαίτιτγ αατὶ 

βοτϊρίηταο.) | µαθητασ: 19. 28.95. 194. 151. 9489. 546. αππι ΟΥ (απο 
οίο]), ἴοπα 15 (ΠοἩ Ἱέοπα Υνϱ) ΗΙ] αάά αυτου (εί απϊάσπι Ὦ ἨΠ] ὧμος ε 

ἀῑφοῦρ. 5ης) 

«πορευεσθε (4)’) οππι ΝΕΤ αἲἳ Οτ151 Ἐ δάση ὔτὸ (κατα τον µατθαι. 
ειπεν) ΟἨΥ...ς ΤΙ πορευθητε εππι οβαΗκννβυνσγδή αἱ Ρ]6Υ| κατεναντι 

(α9’) εππι ΝΒΟΡΙΖ αἲἳ ΟΥ918Ί οἱ 1516οᾷ Ἠπιβάεπιὔτθ 0Ἠν.... ς ΤΙ απεναντι 

ο. ΕΗΚΜΝΡΒΌΥΣΓΔΠ αἱ Ρρ]ες Οσή131εὰ Βαςάεπη 156 (Η0 πορευθεντεσ εισ 
την απε. κωμ. ευρησετε) αἴ6ςΙ135 | ευθυσ οαπι δΙ2.... ς Ἰμπ Τϊ ευθεωσ 

ο. ΒΟΡΝ ποί” α] οπιηνίά ΟΥ2151 Επδάεπιὔτο, αἷδα ο ΠΤ Ἡ π «ορ 
βΥτοἩ (ιδου Ῥτο ευθ.) ΟἨτ (Β5015Ηροϱ) ΟνΙπιΣ934 οπι | αγαγετε οππι 
ποΏν” πο1» αἱ ἔετο οπην ΟΥ9151 Ἐιβάεπη ὅτο ϱ{ 456 ϱ{ ες] 136 ϱα{οκ Ον... 
Τι αγετε οΠΊῃ ἩΒΡ 6θ. 6δ. {11 ἄγαγετε οἳ. Τιο; 5οἆ οἳ αἲ 15, 90. 
21, 18) 

«εαν: Ὁ αν | τι (Ον5140 ϱ{ 3158 Ίέοπη 181 ΟΗ1): Ὁ 157. αθίι ΟΥ4181 Ες επι 
45091 601 136 τι ποιειτε:: οἱ Μο | αυτων: Ν αυτου | Χρ. εχει: ϱ’8ἳ (1ρβο” 

σου} ϐ) εχ. χρ. | ευθυσ ουπι 5Ε1, ΟΥ151 64188... ς Τη Τἱ ευθεωσ οι 

ουν απο 1” αἱ οπιπνΙά Οτῦτάο Ον [ευθ. δε (ας. Οτίεχ): ϱ 98. αἱ Ῥαις Τε 
(εχο 4) να βγτζα αίδΟἩ (ΠοἨ Ι{6πιϱ) και ευθ. | αποστελει (ρτοῦ Ἀε]ιιι) 
οππῃ ΝΕΡΕΤΗΜ(Ἡ -έλη, Μ -έλει) 69. αἱ Τὲ (αἱ. ὃ, οχο ἆ 1) νρ 8αἩ «οΡ ΥΠΑ 

οὰᾱ ααἲ Ον5)107 ο{Τ40 οἱ 4.181: 19184 ΟΡ... 0 Βά αποστελλει οτι ΟΡ 

ΗΝΡΌΥΣΖΓΔΠ α]150 {ογα ἆ Τι ΒΥΤΟΠΙ3 αΥΙΠΖΟἨ Ρ6ΥΡΥ ΟἨτ:: ο Μο 

«πουτο δε ΙΤ ΝΟ Ρ1 7 ΠΡΙΟΥ Αη {ὰ {ου ΘΠΊΠΙ 8αἩ {Γ ΦΥΥΟ1 60) αθί]ι Ῥογβ 

Οτή)1581 Ον (εἔ πο 5) Ἠπ] αἲ... ς (4900) ΤΙ αάά ολον ουπι ποῦν απο» 

α] οπιησῖᾶ αὖἲ' ᾳ νρεᾶ (αἱ, ραί) 8ακ ΒΥΙΣΕΝ οἱ 64Ἡ ΑΥΠΙ ΡΟΓΒΡ ΟΡ :: εἲ 

1, 22. 36, 6θ | δια (αι. ΟΥ3131)1 τή αἲά υπο | προφητου: 49. ας Ἡ ΟΥ 

ἨΠ]] Ῥτασπη (Ιία οί. α ο Ὦ ΗΙ]) νο] αἲά (αἱ 011) ζαχαριου (5ῖο Μ αἳ ἵπ 
πηαΥΡ ποίκέηα Ἠαβεπθ), Ίέοπι α]” ααί] ησαϊου 

ΤΙδΟΗΕΝΡΟΕΕ, Ν. Έ. οἆ. 8. 9 



"ΖαοἩ 9, 9 
"Ἔε 62, 11 

150 21, ὃ. ΚΑΤΑ ΜΛΟΘΛΙΟΝ 

- ” - ΔΝ / 3 { ᾿ νά Ἀν 

Ὁ ειπατε τῇ ὄυγατρι Σιών" ἰδοὺ ὁ βασιλεύσ σου ἔρχεταί σοι πραὺσ 
. {38 « - . ο αι ο Ἀ - «ν « .. ’ 908.93 

καὶ ἐπιβερηκὼσ ἔπι ὄνον καὶ ἐπὶ πῶώλον υἱὺν ὑποζυγίου. ϐ πυ- 
’ Δ { Ν Ν [ά » 

ρευῦἔντεσ δὲ οἱ µαθηται καὶ ποιῄσαντεσ καθὼσ προσέταξεν αὖὐ- 
- ς 2 ς - ” Λ ” Δ Ν - Ν 3 ’ 

τοῖσ  Ἰησουσ, τ ᾖγαγον τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον, καὶ ἐπέθηκαν 
3 3 3 -- ποια ’ αλ 9 ,{ η) η .] - [ο ων - ἕπ  αυτῶν τὰ ἱμάτια, καὶ ἐπεκάθισεν ἑπάνω αὐτῶν. ὃ ὁ δὲ πλεῖ- 

δ. πραῦσ (Οτ1155 ες 155 ἀ]δογία: προτεταγµένα τοῦ πραῦσ οὖν ἐξέθετο 

ὁ µατΏ. οὕτωσ ἔχοντα" δίκαιοσ καὶ σώζων αὐτόσ.): βγτεα αθ[]ΤΟπι 
Ῥταθτη ἔμδέης εί (:: πἲ ΤΧΧ) | και επιβεβ. οπή πμονῇ τιπο11 αἱ ΟΠΊΠ {οχ6 

ο [ρ1:3.  ἅπι {ΟΥ ϱΠΠΠΗ ΟΥ181ϱΓ 12154 Ον (:: Ἱία οἱ. Ἐαχ).... ΤΙ οπι 

και οππι Ὦ 61.4 8 ο 135 Ἡ νσεᾶ {α 5αη σαΐ { αεί ΟΥΡ αἱ | και επι 
πωλ. 6πΠΙ ΝΒΙΝ 1. 194. 5γτέα οίδοὮ ΑΥΤΡ ο.” βα] αείἩ.... 5 ΟΠ επι 6ππι 

ΟΡΕΕΘΗΚΜΡΒΌΝΧΓΔΗ αἱ ΟΠΊΠ {ογο 1 Υς ο0Ρ ἃσγπι ΟΥ2)151 6Η ΙΣΤ. πΕ ηχκ | 
υιον υποζυχιου οππι νΝ” θίΕΒΟΡΑΝ ιποἳ» α] οππμσΙά βᾳ νς ΑΥτοπι (οἱ, 

Ρπιᾷ τας) καἩ ΟΥ4915Τ 6158 0Η... ο υιον υποζυγιον (ἆ οπιῖδδο υιον 

η ζωπι πι ὑιαἶεπι), Ἰέοπι Ῥιζωπι πουείζιπι φιθζθαἶεπι Ὦ ο 5: Ἱι (8εᾶ Ὁ 

δεζεπς 5ρεν Ρζωπι αδίπαε που. διδέ,) ΗΙ]... Νᾶ. να] Ὀ 12 ο απι" υΌποζυγιου 

ἈΏδαπο υιοῦ, 1. ΙΙ πϊβί νεον, ΟΥΤΕΙΑΡΗ 35110 επιβερηκ. ἔπι υποζυγιον 
και πωλον νεον (Ονὔὸ5 αντι του [αριὰ Μί]΄ καν επιβερ. επι ονον κ. 

πωλ. υι. υποζ. το [αρ. ΖαςΠ]’ και επιβεβ. επι υποζυγιον και πωλον νεον, 

ἡ ωὧσ εν τισι" πωλον υποζυχιου. Ῥαπ]]ο Ροβί νετο ἆᾳ Ίοεο Ζασ]ι 5ο: 

Ζρη δε και τουτο ειδεναι, οτι πεντε περιτυχοντεσ εκδοσεσι του ζαχα- 

φιου, παρα µεν τοισ εβόομηκ. και τω ακυλα ερομεν το" αυτοσ πραΐῦσ 
χαι επιβε. επι υποζυγιον και πωλον γεον, η" επι ονου και πωλου υιου 

οναδων" παρα δε Φεοδοτιωνι αυτοσ επακουων και επιβε. επι ονον 

και πωλ. υιον ονου' παρα ὃε συµµαχω" αυτοσ πτωχοσ και επιβερ. 

επι ΟΥΟΥ Σ. πωλ. υιον οναδοσ' εν δε τη πεµπτη εκδοσει' αυτοσ πτωχοσ 
και επιβε. επι υποζυγιον κ. πωλον υιον ονου.) 

6. δε: Ὦ οἱ | και ποιήησαντεσ οί ηγαγου: Ὁ αἱ” δα] 1 νρ εποιησαν οἱ 

και (Ίιος οί. νπᾶ αἀβοτῖρδίί 5οά ταβά5 οχβ]ησ{τ) ἠγαάγον (ΒΙπα (ου 

βγγοα ο{δΟἩ οἱ αὐίογιιέ -- εἰ |Γεοεγιπί -- εἰ αάάμαπενιπέ) | καθωσ: α ΕΣ 

4οπα 456 χαθα | προσεταξ. ο ΝΕΕΟΗΚΙΜΝΒΌΥΧΑΓΔΙΠ αἱ ἔογο οΙἩ ΟΥ 
δ)144 ϱ{ 4,181: 181 Έιβες] 126 οιἀθππάδ6,, Τωπ Τί συγνεταξ. ο. Β0Ρ 98. 48εν 

(ὐς συγεταξ. αριά δοίαπι Μί 26.19. 21,10: 5οἆ πες συνετ. πες προσετ. 

πε 1, 24. 8, 4. Βαοίπατο 5916) 

Ἰ. ήγαγον: ν]ᾶο αἆ ν. 6 | επ εἶπι ΝΒΡΙΖ 98. 69. Οτ1516ἱ151.., ς Τϊ 

επανω επι ΟΝ πποῖῦ αἱ ἴεχο ΟΠΙΠ | αὐτωγ:Ῥα ο ΓΗ1:3: ϱ' ᾳ (πο 
Ἱτεπι ο ϱ]: πες νϱ) Οτ1516οἆ αυτον | τ.ιµατια ουπα ΝΒρ Ὦ ο 1.5: ασ” 
ραΐ ΑΥΛ... ς ΤΙ αάά αὐτων, Τωη [αυτ.] επι Νἂονᾷ τιπο1 αἱ] οπιπσίά ας 

Ερ1: ᾳ βγτοι οαί οίἩν ρα] «ορ αγπιζοᾶ αθί]ι ΟΥ4151 (6Ε 151 εαυτων) :: 
πί Μο (εί Το) | επεκαῦθισεν (εἰ. ς 4) Β2) οιπι ΒΟΕΜΒΌΥΝΓΑ (Πίεπα Ἡ αἱ 

επεκαθησεν, Ζ οοτίο επ....) αἱ ϱ] Ρα ΥΤΡ ανά ΟΥ 151 6Η 15Τ8α: Πέοπα ΝΠ 

αἱ εκαὔθισεν, κ αἱ εκαθησεν, Ὦ εκαθητο; 1{6πι θεᾷεζαί α Ὁ ο ἆ ο 81.3", 

βεά Επ 4: εἰ εφαυά «ευ» Αγτζὰ οίδΕἩ αεί... ςθ επεκαθισαν 611Πὰ 

πό α|: 1, αἱ επεκαθησαν, Ἀ" εκαθισαν, Ἰοπι σ1.5' νο 6ορ 5εάεγε /εοε- 

πιπί... Εα 1. αἱ ΟΠΠ και επεκαῦ. επ. αυτ. | επαν. αυτων (ρ” 1νε ΟΡ 
9 
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” ῇ ς -- λ ο 9 νο σς ”/ αν 
στοσ ὄχλοσ ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἓν τῇ 0δῷ, ἄλλοι δὲ 
5 /.. θα [ο ν ο 9 ος. τς - 

ἔκοπτον κλάδουσ απὀ των δένδρων καὶ ἑστρωσαν ἓν τῇ οδῳφ. 
909,1 « να « / 2Η Α λ 5 -- 

9 οἱ δὲ Οχλοι οἱ προάγοντὲσ αυτο» και οἱ ἀκολουθουντεσ 
” /. - 3 Δ - ς- /. 2 / ο κο / 

ἔκραζον λέγοντεσ᾽ ὠσαννὰ τῷ υἱῷ «1αυείδ, ευλογημένοσ ὁ ἐρχόμενοσ 
3 Ἂλνν) / 3 Ν 2 » ς , Ἂ 910. 10 ο ιν 5] 

ἓν ὀνόματι κυρίου, ὡὠσαννὰ εν τοῖσ ὑψίστοισ. 10 Λαι εἰσ- 

ελθόντοσ αὐτοῦ εἰσ ἹἹεροσόλυμα ἐσείσθηῃ πᾶσα ἡ πύλισ λέγουσα᾽ 
, 3 τ ς ο σᾖ, . τς 3 ς / 

τίσ ἐστιν οὗτοσ; 11 οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον οὑτόσ ἐστιν ὁ προφήτησ 
. ς -- 

Ιησοῦσ ὁ ἀπὺ Ναζαρὲθ τῇσ ΙΠΓαλιλαίασ. 

Ὅπ] πΙβΙ ἄεδιρεγ): Ὁ 2τεν Ῥος {Π13: ο” Ἡ ᾳ (Ἠ1 οπΙΠΘΒ 5ΗῤΕΥ επι; εν αξ 

Ρι{ο 5πῤρεγ εα, ΒΙαπΟΠ. 51ῤε) εα..) ΒΥΙΣΕΝ ϱίΏῖ επ. αυτου... Ν’ επανω επ 

αυτω», κά επανω αυτο} 

ΤΡΒ 115, 56 

8. εαυτων επΙΏ ΝΒΟΝΣ πς15 αἱ ρ]εν ΟΥ3151... ΡΤΔ αἱ ρ]ας-0 αυτων, ἱάᾳπ6 . 

19. 965. αἱ (αἱ οἱ. 1 νο α1) Ροβῖ ιµατ. Ροη | απο: Ν εη:: ο Με | 

εστρωσαν (δίγανεγιπέ) 566 οππι Ν”Ὦ (4 εστρωσνγ) ο ο Η3' ᾳ εορ Ον 15ῖ 

(ποίαπι νετβπῃ οἵίαί) ... ς Ίμῃ Τϊ εστρωγνυον (5έε’πεδαπι{) οµΠα ποΒΟΝΖ 

απο1 αἱ οπιησίά ρ Ε 41: οἱ. 3Η νο δα] γνν (:: νἰάσίαν Ἠος τηασῖς αᾱ 

εκοπτο» αοεοτηπιοάα {ΠΠ -- ΠΘΠΙΟ εκοψαν -- 4πβπΙ εστρωσαν αἲ τὰ αποά 

Ῥιαθσθβαῖζ, Το υπεστρωννυον τα ματ. α. εἰ Μο τα ιµ. α. ἕστρωσαν, 

5εὰ παπίετ τερει{.) | εν: ΕΕ αἱ οπι 

9. αυτον επι ΝΒΟΡΙ, 1. 99. 69. 194. 15τ. 1 βαἩ «ορ ΑΥΙΥ ααἲὮ Οτ3181 
Ἐπδάετη 459 (κατα τον Θειον ευαγγελιστην οι οχλοι προαγοντεσ αυτον 
χαι απολουθουντεσ επευφηµουν Λλεγοντεσ εἴς) ... ς ΟΠΙ 6µπι ΕΕΘΗΚΜΝ 

ΒΌΥΧΓΑΠ αἱ ρ]ον Τξ (οχο Π1) νο απ: πί Μο | Δ οπι ο, απίθ ακολ. | 
εκραζον (» -ζαν, ἆ εἰαπιαδαπί): 1, αἱ ραιιο Ο19181 (86ᾷ οπι Ἡ. Ι. λε- 
γοντεσ, εοπίτα 3555 εκραζο» λεγοντεσ) εκραξαν | ὠσαννα (5 ὡσαννὰ, 
ρ" οσσανα, 1, ωσάνα οἱ Ἱπίτα ὡσανα): Ἱπῖο βρῖτ. εοπνοπϊππ{έ ο6αππα 

σερ ο Εμ Ἡ 4) οβαππα (ϱ”') οὔδαππια (α Ὦ α1) οὔδαπα (ἆ ϱ): ἵπ Ρεν 

(αξ π, πο {8π1οη. ΟΙΙΠ) ο 4δι ὡσάννὰ νο] ὡσαννὰ (ς ὠσαννὰ) Ἱαρίέτ | 
δαυειὸ: οί αά 1, 1 | εν υψιστοισ: Αγτέα α.ά εἰ εργεβδέ σι ἴπι 006811 

εἴιβ πιιδέζ (εξηλῶον εισ υπα»τησιν αυτω Το] 19, 15) εἰ φαιζεῦαπί εἰ 

ἰαιάαδαπέ ἄεωπι Ῥγορίεν οπιπε φοᾷ υἰάεγιέ (ηρξαντο --χαιροντεσ αινειν 

τον ὅεον -- περι πα. ων ειδον δυναμ. Τιο 19, ὃτ). 

10. εισελθοντοσ (1ἴα πθ): κ” 991. 258. Ώδεν ελθοντοσ 

11. οι δε οχλοι (αυ. Ον 9159, Τ{οπι 3: οἳ' νο ροριί εξ { ἔωγθαε, 61 ΑΠ1 ο0- 

αζμ8, ᾳ ἐιτύα): Ὁ α ὓ ο Π1 Ἡ οι δε πολλοι, Ἰίοπι 1. 23. ον (1. οπι) 

πολλοι δε (015141 πολλοι) | ελεγον (ἀἰσεθαπέ να] ἀἄῑσεθαί {81:13 ϱ) πα 

νβ): Ὦ ειπον (α Ὦ ο ἆ ο ἀἰπεγιπί). Ῥταθίοιεα Ν αἀά οτι | ο προφητ. 15 

επι ΝΒΕΡ 151. 54Ἡ «0οΡ αππι ΟΥ15Ί Ἐιράεπιά,, ς ΤΙ τς (18. 194. αἱδ 

ἃ ΤΗ; ο (μπεί) ο (Α οπι) προφη. οππι ΟΒΕΘΗΚΙΜΝΒΌΥΣΓΔΗ αἱ Γεγα 

οπΙΠ 1 νς 5γτΥ αεί ΟΥΤ4Τ οΓ 1180 ΟἩτ [ο απο: ΑΔ ΟΠΙ ο | ναζαρεθ 
(αἱ. ςε) εππι ΝΒΟΡΕΗΚύνΧΠ αἱ ΡΙ ΠΡΙεΙ γα βα] «ορ Ειδάθια, Πΐθτη 

-ραθ....ς 8 Θα ναζαρετ επ ΕΕΤΜΝΒΓ αἱ] εεγίο πηα ἆ ο (α ργομλεία. 

ἈΔαφαγείἑ άαἴ.) Οτδ)ΤΤ: 4,180 ο{ ΗΝ) Ον 
9 | 
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122 21 19. ΚΑΤΑ ΜΛΘΘΛΙΟΝ 

19 311 Κα εἰσηλθεν ᾿Ιησους εἰσ τὸ ἱερὸν του Φεοῦ, καὶ 

ἐξέβαλεν πώντασ τοὺσ πωλοῦντασ καὶ ἀγοράζοντασ ἐν τῷ ἱερῷ, 
καὶ τὰσ τραπέζασ τῶν κολλυβιστῶν κατέστρεψεν καὶ τὰσ καθέδρασ 
τῶν πωλούντων τὰσ περιστεράσ, 19 καὶ λέγει αὐτοῖσ' γέγραπται" 

ὁ οἶκόσ µου οἶκοσ προσευχησ κληθήσεται, ὑμεῖσ δὲ αὐτὸν ποιεῖτε 

σπήλαιον λιστών. 14 3" Καὶ προσήλθον αὐτῷ τυφλοὶ καὶ 
919. 5 Ν - ” Ν .] ’ . 3 ’ Ν 

χωλοὶ ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούσ. 19 ιδύντεσ δὲ 
ε 2 - Ν - Δ ’ ιά ' Ν 

οἱ ἀρχιερεῖσ καὶ οἱ γραμματεῖσ τὰ Φαυμάσια ἆ ἐποίῃσεν καὶ τοὺσ 
-α .. » - - Δ ο - .- 

παϊδασ τοὺσ κράζοντασ ἓν τῷ ἱερῷ καὶ λέγοντασ᾽ ὡὠσαννὰ τῷ υἱῷ 

«{ανείδ, ἠγανάκτησαν, 10 καὶ εἶπαν αὐτῷ ἀκούεισ τί οὗτοι λέγου- 

19. εισηλθεν (α εισελθωγ) - και: ΟἨΣ εισελθων | τ ουπι κ’ (οίΕΡ)ΒΟΡΗΝΝ 
ΧΔ α115 {ογο Οσ5150 ϱ{3180.151..,ς ος οππ Ῥεακικβύυγπ α] Ίοπρο Ρ] 
Ο15/118 του Φεου επι ΟΡΕΕΘΗΚΜΝΕΌΥΣΧΓΔΗΠ αἱ [οχθ ΟΠΗ 1{ (οχε ϱ) να 

βγγόα οεαῖν ΟΥ5 48544 {εν Ῥαβοίμ 198... Ἰπ ΟΠ ΟΠ ΝΕΙ, αἱδ Ὦ 84Ἡ 6ορ 
ΑΥΤ αθ{ῃ αχ Οτ3150 6197 Μοιμθ”ί Ον ΠΠ] 1: αἲ ἀθοδί 1η Με οἱ Τ,6, πες 

αΠΡΙ τ. ερ. τ. Θε. | εξεβαλεν: 8ΥΤΕΝ αά εκ του νερ. του Όεου, οΙηῖ88Ο 

Σεν τῳ ιερῳ ε 

19. ὁ: ϱΆ οπη | ληθησεται: βγτὰ αά οπιπῖῦς ϱεπένις | αυτον: νΝ αἲξ 
Ροδί εποιησατ. ροπ (Ίἴοπι 1 νο Πνπί ἨΠΙΠ /εοίκζς ἀῑαπι) | ποιευτε 6ἨΤΙ 
ΝΒΙ, 194, «ορ αεί] Οµ3150 6/ 15τ Ἐπδάεπιάθ1.,,ς επονησατε εππι ΟΡΕΕᾷ 
ΠΚΜΝΡΌΥΣΓΑΠ αἱ Ρ]ευ Βαβοίι 355 (:: αἱ Τιο)ς επι 1. Πατ 1τ (δυσχρηή- 

στοσ γαρ υμιν εδοξεν ειναι βοων παρ υμιν' γεγραπται” 0 οι. µου ου. 

προσ. εστιν, υμεισ δε πεποιηκ. αυτ. σπηλ. ληστ. και τασ τραπεζ. των 
εν τω να. κπολλυῤ. κατεστρεψε) ΟτῦΊ53εί155δ πεποιηκατε (:: παπί Μς). 
Τίοπα Γεοἰφές 1 νρ βαἩ αὖπι Γή 530 

14. προσηλθον: Ἱα η ν Ίρβα ρεῖηα 1παπα Ὁ οχ --ελθοντεσ {αοίαη | τυφλ. 
κ. χωλ. εππι ΝΒΡ1, 1. 98. 69. 124. αἱ Ττ νρ οΟΡ αὖγπη ααἴἩ ΒΥΥΣ6Ἠ (ΑΥτέν 

τυφλ. κ. κωφοι, ΑΥΤΗΣ τυ. κ. χωφ. κ. χωλ.) ΟπδΤοδΟΙΝ,,, 6) χωλ. κ. 
τυφλ. εππι ΟΕΕΔΗΚΜΝΒΌΥΓΔΠ α]100 ἔοχο βαἩ ΑΥΥΡ Μοίμδ”: Ον (:: οἳ αἆ 

Ίιο 14, 91) 
15. οι αρχ. και οι (κπὶ αἱ οπι) γραμμ. (ας. 0191155): 69. 194. 946. νο 

γνοα ϱι γραμμ. κ. ον αρχ. | εποιησεν: 328. αἱ ΠΡΙ6Ι (ποἨ Ἰΐθπη 6 ο] ᾳ 
να) Ον515ῦ (µετα τουτο γεγραπται οτι οι αρχ. Κ. ον 70. καιτοιγε τδον- 

τεσ τα ΌΦαυμ. α εποι. 9 1 και των παιδων ακουοντεσ δοξαζοντων ε{ς) 
αἲά ο τς | τουσ κραξ. οἳΊΏ ΝΒΡΗΝ.... ς ΟΠΊ τουσ ο. 6 πης1” αἱ οπαπν]ᾶ 
Ον55ῦ ΜοΙΙΣΣ | ὠσαννα (ϱ3 ταχ8Η5 οσσανα): οἱ αἲ ν. 9 { υιω: ΟΥ39 
ζητήσεισ δὲ πότερον ταὐτόν ἐστιν οἶκοσ δαυ. καὺ υἱὸσ δαυ. καὶ εἰ μὴ 
ταὐτόν ἐστιν, ἡμάρτηται τὸ κατὰ µατΏθ. γραφικῶσ' ὄφειλον ἔχειν 
ἤτοι δίσ᾽ τῷ οἴκῳ δαυ. ἤτοι' τῷ υἱῷ δαυ. Ῥππί Ἠαθς ἵπ νγν. . οί 15. 
ἀῑσίας α]ίεγο Ἱρίίιν Ίοσο οικω, α]ίοτο Όιω δοτ]ρίατη Ἱπνοπὶς: αἲ παπς 

απίά επι Ον πεμίτο Ίοςο αΠΐεγ 4 παπα υιω Ἱερῖββο ἱπνοπίδαγ. | δαυειὸ: ος 

αἀ 1, 1 

16. ειπαν οἳΠΙ ΝΗΡΙ,... 5 ειπον οππι ΟΝ απς]” α] οπιηνΊά | ακουεισ (ού. 
Ο31555 ος δν1δύ ΠΠ 210): τμ 98. 108. 15Τ. 908. 946. α130 {οχο βΥτοᾶ ϱ0ρ 
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ς ο] ο ’ 3 » ο Ας. 32 ’ 2 / 4 ερ] / 

σίιν; 0 δὲ {ήσουσ λέγει αυτοῖσ᾽ ναί᾿ ουδέποτε ἄνέγνωτε ὅτι εκ στὀ- 
π 214. 6 Δ / Ν 

µατοσ νηπίων καὶ Οηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον; 1 και 
.” ”, ο) ᾽ Ν 

καταλιπὼν αὐτοὺσ εξῆλθεν ἔξω τῇσ πύλεωσ εἰσ Βηθανίαν, καὶ 
3 /’ 3 1 

ηυλισθη; ἐκεῖ. 
δν δν ν. 18--92 15 Πρωαὶ δὲ ἐπαναγαγὼν εἰσ τὴν πύλιν ἐπείνασεν. 19 καὶ Ματ, τοι 

σολ - / Ες ” ς ο σι 9,3 μη Ν 23 τς 19---δ4 

ιδων συκῇψ µίαν επι τησ οδου ηλθεν επ αυτήν, καί οὐδὲν ευρεν 
” / ’ Ν ”. - 

ἐν αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα µόνον, καὶ λέγει αὐτῇ οὐ µηκέτι ἓκ σοῦ καρ- 
3 ” 9 ’ - « - 

πὺσ Ίένηται εισ τὸν αιώνα. και ἐξηράνθη παραχρηµα η συκη. 
Ν ος) λ 3 Ξ .. 

20 καὶ ἰδύντεσ οἱ µαθηταὶ ἐθαύμασαν λεγοντεσ᾽ πῶσ παραχρηµα 
2 ΔΝ ε - -” στ οι 

 ἀποκριθεὶσ δὲ ὁ ᾿[ησοῦσ εἶπεν αὐτοῖσ 3 / ς ος υ . ἐξηράνδη ἤ συκη; 21 
ΛΑ Ν /. ο νλν 3λ ο / Ν Δ ὰ. 3 / Δ 

ἁμὴν λέγω ὑμῖν, εὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθητε, οὐ µόνον τὸ 
- / 3 Ἀ - Ὁ / - 2) Ν 

τῇσ συκῇσ ποιῄσετε, ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε ἄρθητι καὶ 
216. 4 βλήθητι εἰσ τὴν θάλασσαν, γενήσεται 22 καὶ πάντα σα ἂν 

αἴτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντεσ λήμψεσθε. 

Ον Ρτασπα ουκ | λεγει: Κ α119 ίοτο Ι{ νρ (5εᾷ ποη ΑΠ {ΟΥ 84Π) ειπεν | 

αυτοισ: 9181 αυτω | οτι οππῃ ΒΟΝ ιο” α] ρ]εν ο { 61.3 1 νο ΑΥτΟἩ 
οοΡ ατπι Οἱαπι1οῦ 013585 6/1 5,156Ρ19 Ἠιβρ»τ... ΝΏ α1θ Ὦ ο Η1: 3’ Ἡ ααί]ι 
ΜοαιμΣ”5 Οἷν (Οδ) τό π]{ πληρουται επ αὐτων το᾽ εκ είο Ἠπό ΠΟΠ γα]οαί, 

πθς ἹῦἹ ωσ µη νενοήηκοτασ το" εκ αἴςο) Πέ 330 οσα 

1Τ. καταλιπων ο. ΝΒΗ:ΑΗΝΓΠ αἱ ΡΙ ... οΡΕ"ΕΚΙΜΌΔ (1, -λεΐπων, Ρ]αι 

-πών, Μ -πών) αἱ -λειπων: οἱ Δ, 19. 16, 4. | εξω τ. πολεωσ: κ” (5αρρΙ3) 
οἵη | ηυλισθη (4 υλισεν) εκει: ο” ηυλισθησαν. Ῥταείεγθα, ΠΠΙ 8αχ αάᾶᾷ 

οἱ ἄοαεθαί εο» ἆε γεθπο ἄεὶ, 1ἴοπη αἱ οἀάνε ἰδβίαπίο οοΥταςίοτῖο: 

»Ἑοσ]θδία αἀά1ί ααοά ἀταθοῖ, Ηίεν., Βαβαῃ., απα 1 αἳ σ]οββα{] ΠΟΠ 

Μαῦοηξ, 

18. πρωι ουτη Ν”ΒΡ χδον... ς ΗΠ (οκ εΥΤΟΤΘ) Τϊ πρωιασ επι ον πποῖ” αἱ 
ΟΠΙΠ {ογο ΟΗΥ | επαναγαγων ο. ΝΕΤ... ς Ἰμῃ επαναγων ο. ΔΕΗΟΕΕΚΠ 

ΕΜΝΘΌΥΓΑΠ α] οπιπν{ᾶ (ΟΥ5/15Ί τοτε επαναγει εισ την πολιν ήν κατα- 
λελοιπε - καν επαναγων εισ αυτην πεινα πὶ] Ῥτοβαί): Ιίεπι Ὦ παραγων 

οἱ 199] γτοα Ἠ]] ἐγαπδίεπς (ἳ ϱ1.35: ᾳ νς γευεγίεπς) :: οἳ αἲ 19,90. 91: 9. 

Ῥταείθτοα Μ αξγραπςα ο αάά οἳξ 

19. επ αυτην: 1, επ αὐτησ | ευρεν: αἲ (8ἱεαρΡΙ) οπι | ου µη». ουπη ΗΗ, ... 

ς οπι οὐ οἳπι Νοῦ ποῖ αἱ οπιπγῖᾶ Ον 5,τοἹ ϱ{τθυ5ᾳ ἸΠοι] 1995 Ῥοίν ο 57 

(« µηκετι Μο, πες π]]ά5 Ῥταεπι ου) | εκσου: Ὀ αἱ εξου (οί αᾶ 9, ϐ) | 
γενηταν: κ Ο5151: 160.61 γεγοιτο | Ν η συ. παραχρ. 

90. η (0ο: οπι: οκ 6ΙΥΟΓ63) συκη: 358. Ὦ ο ο (οπι οὐ. ν. 19.) 1.3: αἲ. 5: 
1νο ἨΗ]εχ οπι (ποἩ Ίίετη {1 ᾳ ραΐ ΟΡ) 

91. ποιησετε: Ἡ Υ36Ι 4] -σητε | καν οἴο: Ὦ αἱ και τω ορ. τουτ. εαν ειπ. | 

γενήσεται (Ἡ ΡΥ8εΠΙ και): 8Υτέὰ αἀἆ ροῦΐς ας 

29. αν οσπι ΝβΠησθό αἱ πια ΟτδΤοτ.,, Τϊ εαν ο. ΟΕΕΑΚΙΜΒΥΔΠ αἱ Ίοηρο Ρἱ 
Οεπιδοῖ Οµ9159... ὮὉ οπ1 | 1, αιτησησθαι | λημψ. οππι νΗ"ΡΗθΕ...ς 
ληψ. οσα 20 ἀποῖ1 αἱ οπιησΊά 
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ο9.9 ς ο17,. ..”- / 2 ” .] - -- 

Μο, 20. Καὶ ἐλθόντοσ αὐτοῦ εἰσ τὸ ἱερόν, προσηλΏον αὐτῷ 
Ίιο 20, 1--8 , ε ὸ ο λ ε Π - ” , να 

διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖσ καὶ οἱ πρεσβυτεροι τοῦ λαοῦ λέγοντεσ᾽ ἐν 
” ῃ -- -- ὴ 3 

ποίᾳ εξουσίᾳ ταυτα ποιεῖσ; καὶ τίσ σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύ- 
94 2 λ δε 2η - στ 2 -ᾱ ; « ὃ 9 Α 

την: 34 ἀποκριθεῖσ δὲ ὁ ᾿]ησοῦσ εἶπεν αὐτοῖσ᾽ ἐρωτήσω ὑμᾶσ κἀγὼ 
α Π 1! η ελ στ. , ” 

λόγον ένα, ὃν ἐὰν εἰπητέμοι, κἀγὼ ὑμῖν ερῶ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα 
ῶ. ΟΕ / κ. / , ὃν Α -ᾱ 3 

ποιῶ᾿ 20 τὸ βάπτισμα τὺ Ἰωώννου πόθεν ᾖν; εξ οὐρανου ἢ ἐξ ν- 
Π εςλὶ /.. πο -” , . .ν 2! ἃ 

ὕρωπω»; οἱ δὲ διελογίζοντο παρ ἑαυτοῖσ λέγοντεσ' 26 ἐὰν εἴπωμεν 
” μενα Λ , π 5 ῃ ” Ν 

εξ οὔρανου, ἐρεῖ ἡμῖν διὰ τί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; ἐὰν δὲ 
” ᾱ, Γ 3 ’ / Δ ” - / Δ « 

είπωμεν ' ἐξ ἀνθρώπων, φοβούμεθα τὸν ὄχλον' πάντεσ γὰρ ὡὧσ 
/ ”! Ν 21 / ς αηΦ / 35 ” 

προφήτην ἔχουσιν τὸν Ιωάννην, 2: καὶ ἀποκριθέντεσ τῷ Ιησοῦ 
π . 2! ” ο δν Ν μι , δν κώ 

εἶπαν᾽ οὐκ οἴδαμεν. ἔφη αὐτοῖσ μαὶ αὐτόσ' οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν 

99. ελθοντοσ αυτου οἵἳπι ΝΒΟΡΙ, 1. 19. 99. 69. 124. Οχδθάρ/510,,ς ΤΙ 

ελθοντι (κ αἱ εισελθ.) αυτω απ ΕΚΟΗΚΜΡΒΌΥΑΠΟΕ αἱ] Ρ]εγ | προσηλ- 

Όου: 98. -θαν | διδασκοντι (αἱ. Ο15Τ64 εί 310): 44εν 4 Ώ ο ο ΠΤΙ ϱἳ- Ἡ 1 

(ποπ. ἵξεπι [ 3’ ϱ]: ᾳ νβ) ΒΥτοὰ οπ1 | ὰ ΟΠΠ ον 560 | χαιτισ: ο ΙΓ ϱἳ η 
τισ τ: πί Μο οίιο | εδωκεν: 99 ρο»ί εξου. ταυτ. Ροή (101. Ροβί εξου.) 

:: π{ Μο 

94. δε οππι ΝΗΒΟΡΘΟ πο αἱ οπιπνΊᾶ { ο’ ᾳ ΑΥΤΡ ΟΡ ... Τί Τωπ οπη ο. 17 

ΠΡΙ νρ «ορ (Ἀγτεα α{δοἩ αγπι πθοἲ1ι) | ερωτησω: Ὦ αἱ πια επερωτησω:: 
π{ Μο; οἱ ο. Ὦ αἁ Τμο | καγω Ρἱβ: Ν και εγω, 580 Ίου αἳ. 58. 69. αἱ | 

Λογ. ενα οππη ΝΗ7Θ69 πο] α] Ῥ]οτ... ΟΡΕ αἱ Ρ]α515 15 (εχε 4) νς Ον 

4150 ενα λογον :: εἳ Μο οἱ Ἱμο | ον (ι, ο): ϱ οπι, Ιΐοπι ἆ οἱ ααενιεῖς 
πιζ]μέ, εξ εφο: ο ο 1. Ἡ ἄῑσίίο πιά, εἰ ε//Ο 

25. το 5606 οππι ΝΒΟᾷ 98. 48ΕΥ (1. του τω.) ΟΥ2190,. ς οπι οἳπῃ Ὦ Πο 

8] ρ]ον ΟγτΕΙαρΏ 353 (1: οἳ πἆ Μο οί Το, αβῖ βΙπηϊ] {ον Ιαοίῖο Βποῦ) | Β 
(ώανου | διελογιζοντο: ἅ παρελογ. | παρ ΕΠΠΙ ΝΟΡΕΕΘΗΚΜΡΌΥΔΠ αἱ 
Ρί6ς... Ἰωπ εν οππι ΒΙΙΜΙΙΡΣ αἲδ ΟγτΕΙΔΡΗ (ἱ νρ πε 8ε, Απρ αριᾶ 
φεπιεέέρεος) :: οἳ 16, Τ. 8 πὈῖ διελογ. εν εαῦτ. ποπ Βπο | εαυτοισ: 1, 

αυτοισ 

296. ηµιν: Ἡ αἱ 8ο υμιν | ουν ο. ΝΒΟΕΕΘΗΚΜΡΒΌΥΖΑΠ αἱ Ίοηρο ΡΙ ο { 1: 
ρ1:3' Ἡ νρ βγτοα ϱίρ 60Ρ αἴπ1 αεί] ΟΥΣΕΙΑΡΗ 353 Ῥα- Α(μπιασθᾶ 41τ Ομ... 

Ρ1, 28. 126. αἱ ρ]ιβό α Ὦ ο β3’ ᾳ ΑγΙΣΕΝ Οσή150 οπι:: πέ Μο οἱ Τιε | 
ουκ επιστ.: Ἡ Ὁ ο ΟΡ ου πιστευετε | ὧσ προφητ. Π. Ἱ. απ ΝΗΟΙΖ 98. 

15τ, 908. βγτόα οίδοἩ ΟΥτΕΙΑΡΗ (ΑαρΙροτθ φία {απι. ϱγορήι. Πιαδεδαπέ 

10]. φηία ΑγοΡΗ. Ιαδεπί Πο.) κ. ς Ῥοβίτ. τώανν. Επι ΏΕΕΚΗΚΜΡΒΌΥΔΗΠ 

αἱ Ρίου Πέ (81 οπιπιε οπίπι Ίο]. πἱ ργορῃ. Ἰιαθμεγηπί) νε ΒΥΤΡ αππα | 

εχουσιν: 1. αἱ ραπο α ο {Π1" (νιάο απίϱ) ο” Ἱ α νρ (ποπ Ίέθιι Ὦ ο 2: 

ϱἳ” απη 84η) 8ΥΥσα οίδοἩ αγπηοᾶά ΟΥΥΕΙΑΡΗ ειχον :: πί Μο | Β νώὠανην 

9Τ. ειπαν οππι ΑΡ... ς Τμ ΤΙ ειπον ο. Β07 αποῖ” α] οπιην]ά | και αυτοσ 
(π οἱ. Ὦ ἐρῖσ. ᾳ νε ΒΥτΡ): Ν (4) ο ΕΤ’ Ἡ βγτόι αίδοἩ ο τς, Ποπ εί «]ε- 
88 ο 7’ | λεγω υμιν (:: πί οἱ, Μο οἱ 1/6): ΜΑΠ α)10 {οτε Ὦο ο {11:3: Ἡ 
α (ποἩ ϱ1:3: νβ) ΟτὸΤ64ϱί 65 υμ. λεγ. 
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ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶω. 25 Τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ; ἄνθρωπος 

εἶχεν τέκνα δύο' προσελθὼν τῷ πρώτῳ εἶπεν' τέκνον, ὕπαγε σήµε- 

ϱον εργάζου εν τῷ ἀμπελῶνι. 29) ὁ δὲ αποκριθεὶσ εἶπεν ' οὐ θέλω, 

ὕστερον μεταμεληθεὶσ ἀπγλθεν. 90 προσελθὼν δὲ τῷ ἑτέρῳ εἶπεν 

28. ανθρωπ. οπη ΝΒΡΙΖΠ αποῦ αἱ ϱ] ϱ”' απη {ος Παγ]” ραΐ ααἲ Οχδνττο 

οεττά Ο)ν ... η αἀά τισ οππι ΟΕΜΌΑ 1. 98. αἱ Ῥ]αβῖ0 ΠΡΙΕΥ νο (αἱ. {ι 
Β8Ώ ΘΠΙΠΙ) βΥχν αγπη ΟΥ5756 Ἐπβίας 166 ΟΥγβΙαΡΗ 105 Ῥᾳ- Α/ιάίδρα 1τα ΟΡ | 

τεκν. δυο οππ1 ΝΟΡΙΙΧΖΠ ππο1ῦ α] ρ]εν Ον ὔΤτο οἱ Ττ4 οἱ Τ56 Ἠπρ]ιο ΟΥτε]ΙΡΗ 

(ΟἩτ υιουσ δυο, 5εᾶξᾶᾶ αἱ. δυ. υι., τε. δυο, δυ. τε.) ... Ἰμπ δυο τεκν. 

επι Β 149. 999. (Ίΐέετη Τὲ νρ Η11) (Β5-ΑΙΠάίδρα ὃυ. νιουσ) | προσελθων 

396 καν οππη ν΄ 1 ο Η1 «ορ (8γτζΗ πθς και πες προσελθ. Ἠαρεί) ΟΥ 

8,ττορς- ΑΩλαάίδρα... ς Τη Ῥτασπι καν ΟΠΠ ΝΟΒΟΡΧΠ τιπο10 α] οπηησ τά 18Ρ1Υ 
νο αγταίτ α] Επδίπό ΟΥΤΕΙΑΡΗ εν τω αμπ. (οί, β13ϱ νο): θα Άσε ί 
ϱ1” Ἡ α {ο 6ΠΙΠΙ (ΠΟΠ 1ἴ6πι απ βαΠ α1) Ῥ5-ΑίμάΙδρα ΟἩν Ώαπι5βδ εισ 
τον (93 το) αμπελωνα | αμπελ. 5ἴπο µου ΕΠΠΙ ΝΟ"ΡΕΤΜΑΠ” α1509 {οτε α 

Ῥο ασ Ἡ ᾳ βγτοα εεπίν ομῦ αγ ααίι Ονδ τος ΟἩἨν απο, ς 
(61500) Τη αἆᾶ µου ο. Ἐο-χζπ” αποῖ αἱ ΡΙ ο 61:31 νςο «ορ Ον2Ἴτου Έπις 

Ίπο ΟγτΕΙαΡΗ Ῥᾳ- Α{μάῖδρα ΟΡ 

29. ο δε αποκριθεισ: Υτοα οπι | ου θελω, ὑστερ. (ξα επι ν΄Ἡ Ῥ ο 3" 
Ἡ, Ίΐοπα Ὦ ν. 90: α ΠΤ’ εί ροδίεα; πες ΟτΣ)1Τ9 ασποβοΙ{έ δε: ς Τϊ αάά δε οππα 
πορΡΙΧ” πο α] οπιηὔίά Ίμπα να βγτοα οί αἱ Έτας ΟΥτ) οπή ΝΟΡΙΙΧΖ 

απο] α] ρ]εν {ένο βγτέα επί αἱ Οτ5)ΤΤΟ(οοπηπηθη{αίατ Ἠϊ5: Ίνκα µεντου 
ο πρωτοσ ειπεν ου Θελω, προσηλθεν ο πατηρ τω ετερω - ειτα αποκρι- 

Φεισ ο δευτεροσ ειπε μεν" εγω κυριε, ουκ εληλυθε δε εἰς) Επδίπο ΟΥΤΕΙΑΡΗ 
ΟἨν Πγπί35ο (ασπηοβοῖέ οΓΦΙΠθΙη ποβίγτη 5: πο πι αἰέεν (ιηζάεπι ο0Ί- 

ἐγααζαέ ραγὲ εἰ Ῥοδίεα ροεπζείη' ---- αἴίεν αωίεπι Ροἰζίοίις εδ αὐῦνε, 

᾿δίαζῦπι ῥγοπηίίεπς ρα, ποπ αθίῖέ αιέεπι εἰ) ἨΙΙ (ΒΙπηΙΗ {ες αρποβοῖ!: 

-πζὔζις δεπίοΥ φιῖ Οζπγιπι δε α ορις πεφασενή είς)... Ὦ 4. 19. 69. 124. 

958. 969. 946. {913 εορ 5ΥΤΗΤ αΠΙ αθί]οᾶᾶ” αγ αγε Ῥ4-Α{λάίδρα εγω 
(19. 69. 194. (ο]3 ατπη υπαγω) κυριε, και ουκ απηλθεν. Ἠππο ογάπεπι 

σοπηβτπηα{ 15144935 (ο δε χε δυο προῦεισ ενοσ πατροσ παιδασ, τον µεν 

ακουύσαντα εισ τ. αμπ. απελθειν κ. εργαοασθαι . υποσχοµενον µεν, 

µη απεληλυθοτα δε εµεμψατο" τον δε µη επαγγειλαµενον, εργασαµε-- 

νον δε απεδεξατο) εί Ὦαπη (Ἠοπι. ἵπ Ποιπῃ Ῥ. 808 5ᾳ δυο γαρ Όιοι, 

φησιν, ήσαν ενι πατρι, και ειπεν τω ενι' πορευου εργαζου εισ τον αμ- 

πελωνα. 0 δε υπεσχετο µεν, ουκ επληρωσε δε την υποσχεοιν. ευτα φησι 
προσ τον ἕτερον’ ο δε απηρνησατο μεν λογω, εργω δε το προσταχθεν 

εξεπερανε.) | απηλθεν: Ὦ ΠΡΙ (ποη. { ο1-ἳ 4) Ἀγτοι (βγτΏτ αἆ ν. 50) 
εάά εισ τον αμπελωνα 

90. προσελθ. δε οΙΙΗ ΝΒΡΙ ή 1. 98. 69. 194. Τϊ (εχο Ἡ ᾳ) νΕ 6οΡ ΜΥΤΗΣ αγΠι 

ΟΥτΕΙΑΡΗ 105,,, ς και προσελθ.. σπα ΟΧΑΠ αποῦ αἱ ρ]οΥ Ἡ α βγτας (αγνό 
αθίἩ και 5Ίπο πρ.) Ἐπδίπο 16 ΟἨγ ] ετερω οσα ΝΟ ΡΕΡΑΗΚΌΣΑΠ α1100 
{ογα (1ΐοπῃ α αἴίεγιπη 1έ να, Ἰἴεπι ΑΥΥΥ αγά αα{1) ΟΤΤΟ (ν]άο α ν. 29) 

Εβ]πο ΟΥΥΕΙΑΡΗ Ῥ5-Αἰμάΐδα.... ς (Ξ α) Β, 5εᾶ 9’) 1η δευτερω 
ο1Π1 ΝΕΡΟ ΜΡΥΖ αἱ πι ΟΥ (ΟΣΤΟ εντα αποκριθεισ ο δευτεροσ νυὶκ 
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ὠσαύτωσ. 0 δὲ ἀποχριδείσ εἶπεν ἐγὼ κύριε, καὶ οὐκ ἀπηλθεν. 
ς να ο. , 3 , Ν Γ - η ’ κος 
Ὁ] τίσ ἐκ τῶν δύο ἐποίῃσεν τὸ θέλημα τοῦ πατρός; λέγουσιν᾿ ὁ 

ργοραί, παῖπας οἵσπη Ὀ 798 οτι ειπεν ο δευτερ. υιοσ) | ο δε αποκρ. ευπ. (Νο 
5αρρ!): κὖοπη | εγω(1ένρ εο; νἱὰο 15.69. οἱεν. 29) κυριε(Ὀ αἀᾶ υπαγω), 
και ου. απηλῦεν ευπα Πδάσπι ααἱ ν.29 ου Θελω, ὕστερον οἵςα...Ἡ αἲἳ {οἱ” 
«ορ ΒΥΥΏΣ αγπ αοίμζάά αγν Ῥ5-Αιάΐδρα ου Θελω, υστερον (ππῖπαδο 
ΡΑ-Α{]ι αἆά δε, Ίέεπι νν α1ᾳ 8) µεταμεληθεισ απηλθεν (ΒΥτΑΙ αάᾶ εισ 

τον αμπ.) 

91. δυο (ϱ" δυῳ): 8γτεα αάά μέ νοδίε οἰάείηγ | εποιησεν: ο ΕΤ Ῥοβίτ. 
δε, τ. πατρ. (ν αἱ Άγτοα «ορ Ρ4-ΑΙιάῖδρα αᾶά αυὐτου) | λεγουσιν οι 
ΝΗΡΙ, 10. ὅδ. 69. 124. αἰν]ά ϱἳ. 1 απι [ου 6ΠΩΠΗ 84Ἠ {οἱ [ δακ «Ορ ΑΣΠΙ 
ααίμ ΟΗΣ... ς α4ᾷ αυτω ΕΠΠῃ ΟΧΔΠ ππςῦ α] Ρ]ου ΠΤρ]6Υ νο (οί. ραί ΠΊΠΙ 

31) Αγτχ Ἐπδ]πὸ | ο πρωτοσ ΟΠΠ ΝΟΗΧΔΠ πηςῦ αἱ ΡΙογο Γρ ᾳ νο (αι. 

ϱΠΙΙΗ ρα τηπα α1) [ Αγτόα οίπί! ααίἩ αγό ἨΙρρ (155 ο οαίοπα Νϊοαρμοτί 

Ιπ Ῥοπίαί. είς και εν τω ευαγγ. δε τον ποιησαντα το Θελημ. του πα- 
τροσ ειπεν' ο πρωτοσ. δεᾷ ν]άο ροβ) Επδ]ις 166 (οἱ ταγβας 167 εχευνων 

δε ομολογησαντων οτι ο πρωτοσ, τισ ήν ουτοσ ο πρωτ. διασαφει, 

λεγων' οι τελωναι αίε) Ον Ἠῖαν οἱ απἰάσπι οκ νογῖς (νοίοτῖρτις ϐ) αιιπο 
ἀῑοῖξ οχεπηρ]ατίρ5 (ἴπ Ἡ. 1, Φμοᾶ αἀἰσίέω: ΟΩπῖ5δ οκ ἀποβιαβ Εθοῖί νο]ιι- 

{πίοτη ραίσ]8., οἱ Πέ ἀῑσιηιί Νον ἸβδίπαΙς: δοζεπάμπι εκἰ {π οεγίθ επεπιρ]ανίῦ. 
Ίιοπι Παδεγί ΝΟΥΙΒΒΙΠΊΠΑ δε Ῥνίππαπηας, μέ ϱγορτῖο ἔμαίσίο οοπιοπι πιο. 

δὲ αμίεπι ΝονΙβδππτη Φο[ιεγίπιι {έ/εγε, πιαπἰγεδία εδὲ ἐπέενργείαίίο, αἱ 

ἀἰσαπιις ὑπέε[ζέφεγε «ωίάεπι υεγέίαίοπι Πμάαεοδ, δεά {ετφίσεγδαγί, οἱ ποῖζε 

ἄἴσεγε «ιο φεπέζιπέ: κἶσιί εἰ ζαρέπιωπι Πο]ιαπιπῖς ΦοἰσπἰεΒ 685ε ο σαεἶο 

ἀἴσετε ποζιεγιιέ.) ... Ἠπ ο ὕστεροσ εππι Ἡ; 4. 6 δευτεροσ ()απηδοῦ 

Ροχρ]ΐ και Ψεγεται µεν ο προτεροσ, ευφηµειται ὃε ο δευτεροσ), Ὁ 19. 

69. 124. 258. 962. 946. Πἱρρ (155 ο οοᾷῖσο Μις. Ἐν, Ῥανπ. 94. --- 

ειπεν᾿ 9 εσχατοσ. Υἱ4ς 5αργα) ΡΑ-ΑΙΠἴ5ρα (ερωτα ὃεο κυριοσ" τισ - -- 

αποκριθεντεα δε οι ιουδαιοι φασιν" ο εσχατ. υιοσ) ο εσχατοσ. Πθπα 

πουἰβεύπαιδ (ᾳποά πηπ]{ο τοβῖα5 αἆ ο εσχατ. 4141η αἆ ο ὕστεροσ ἰταλὶ 

ἵηπ Ῥτοππία ορί: ρτοβαί οίἵαπι 4) α Ὁ ο 1.3 οἳ” Ἡ 1 απη Ει {ον βαπ. {ο] 
Ἰατ]” απ δαα Ας; Ἰίοπι οκρττηπ{ Πέὔπηπι οοΡ ΒΥΤΗΣ ΑΥΠΙ αθἰΠεᾶᾶ 3 
α1Ρ. ΟΕρταείοτεα ΠΠ] ἵπ Ἡ. 1.(12) Πεύπᾶε ἵρδα Βλαγίδαεογιι γεβροπδίο φιζᾷ 

πποπιεπέζ ᾖιαῦεαί «αεγοπάνωπι εδ. Ιἰσιέ υοζιπιέαξξ ἵππίοχθπα οὐσαίκαο, 

11οο γεγίππ γαζο ποπ ραδη αἱ κὐπιαία γο/εβδίο πιογέιπι ρεγ/εοίαο 

σενα. οδέώιέαί, αἱ ϱῇη9 οὐ ΓεΓεἴ[ίθο βροπιάεπέεηι «Ίαπι ρεη]εσῖσδε οπυιία 

ποπ ρο[[ίοσπίοπι. 6 αιίεπο ποπ. πια[έ πιεφαγζ οἰδὲ {ᾷ φιοᾷ Ῥοδοαέ, ἄωπι- 

πιοζο {ᾷ «γιο βοροβοεγῖ ]αξ, (παπι Ίο Πεγί (ιο δροπαεαξιη" τιὲ Παί -- (14) 

Πεπίφ με πιοπι αἲξ πιοζιόδε εᾷ ποπ αὐίβδο. ο επίγα ομίραπι π]παεαιίς 

οφ, (μία ὕπ Γαοιζ εγαί ἀῑισμημίαία πο Πογεί. Ἀίοπι ἐφίέν ὕνε δέαἰῦπι αἆ ογι8 

«ποά Άγαεσερίι εδ πιοζιζέ, δεᾶ «ία γε ποπ Ῥοίεγαί ποπ ἴέ. ἴπι εο επιζηι 

πεοεβθί(αξζ πιογα δύπε ον Ιπιῦπο ποζυίαί οβίσπιώ (ή. Πί πι γοβροπβίοπιο 

(ιζάσπι Γ]αγίκασογπι «παεαπι οδὶ πεσεβείίαν Ῥτορ]ιείαα. Λίαπι ὑιυεί 

Τέοεί οοπι]έοπίη «γής οὐδεσμέμς 5τέ υοζυπιέαξί, {ον φοὐ[ίσεί ΠηΙζμς, οδεώίοχιβ 

το εββίοπε, ἠσεί πιο, ε[ιοίεπς ὕι {επιρογα: φμῖα Πτᾷες δοῖα ἄιδίρίσαί. Οἱ 
νετο 110 γρτΏα λεγουσιν πδᾳιο λεγει αυτοισ ο 19 (Ε3 κυριοσ, 86 18ο” 
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. , . εν ἠβΟ τα μα οκ ) ο ώμιτο ε - 
πρὠτοσ. λέγει αυτοῖσ ο Ιησουσ' αμὴν λέγω υμῖν ὅτι οἱ τελώναι 

’ ιά -- -” - 

καὶ αἱ πύρναι προάγουσιν υμᾶσ εἰσ τὴν βασιλείαν τοῦ Όεου. 
9) δά Ν 2 / Ν { ” 3 [4 . ΄ αν Δ 2 

92 ἠλθεν γαρ Ιωάννης πρὺσ υμᾶσ ἐν οδῷ δικαιοσυν/σ, καὶ οὐκ 
ϱς Δ - ΔΝ .] ση] 

ἐπιστεύσατε αὐτῷ οἱ δὲ τελώναι καὶ αἱ πύρναι ἐπίστευσαν αὐτῷ 
ιά - Δ αρ) ΄ ή ” ” 3 - 

ὑμεῖσ δὲ (δόντεσ οὐ μµετεμελήθητε ὕστερον τοῦ πιστευσαι αυτῳ. 
ῃ : σ 5 ον) 
90". Αλλην παραβυλὴν ἀκούσατε. ἄνθρωποσ ἦν οἰκοδεσπύτης, 

2 4 Δ » - Δ 

ὅστισ ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα, καὶ φραγμὺν αὐτῷ περιεθηκεν και 
ο ο. 3 2 ν Δ Ν 3 / / Δ -ς/ οι 

ὤρυξεν εν αὐτῷ ληνὸν και ᾠκοδόμησει πύργον, και ἐξεδετο αυτον 
η ο ο ) ΄ λ ο” « π - 

εωργοῖσ, καὶ ἀπεδήμησεν. 94 ὅτε δὲ ἤγγισεν ο καιρὸσ τῶν καρ- 
- .) 3 - Ν Δ -- 

πῶν, ἀπέστειλεν τοὺσ δούλουσ αυτοῦ πρὺσ τοὺσ γεωργοὺσ λαβεῖν 
π Δ 2 ”. ο π το « π π ο Ἱῃ 

τοὺσ καρποὺσ αὐτοῦ. 5 καὶ λαβόντεσ οἱ γεωργοὶ τοὺσ δούλουσ 
2 ” 8 Ν οῇ [ὰ] Δ 3 / Δ Ρ] / 

αυτοῦ ὃν μεν ἔδειραν, ὃν δὲ απέχτειναν, ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν. 

6ΟΥΥ τς) Ῥ]απο Ῥταείον1ζ, Ἱία τι{ 1 πο «οᾶ]σο ΠΟΠ ΙΠπναπΙβδβο ογ61 ροββῖ{ 

(ἆ ᾳποᾶά ογαάΙά1ξ αο Ῥρτοῦαν1{ί μη 1π ρταεξ, οᾱ. πια]. {οπι. 2. ραβ. Ἡ.). 

Αάάῑί οπῖπι ΟΥ Ἱ. 1. ἵβπαπαπη ἆθ Βπο: παν φανερον οτι ο ειπων΄-ου 

Θελω, και ὑστερο» µεταμµεληθεισ και απελθω» και εργασαμενοσ εισ 

τον αμπελ. επονήσε το Όελημα του πατροσ τω εργω" ο γαρ τω λογω 
επαγγειλαµενοσ και µη ποιησασ, τοισ εργοισ ἠρνησατο ποιειν το 
Φελ. του πατροσ. προσχεσ δε ευ δυνασαι χρήσθαι τη παραβολή και 

προσ τουσ ελαττονα µεν ἡ µηδεν επαγγελλομενουσ αἴο. Οοπβτιηαί 
απίοπι οοᾶἴσσπα απῖ νἰάείαν ΟτΙρεπῖς ΟΥΤΕΙΑΡΗ1Ο5. Ῥοβίααπα απΙπη 

ἰεχίτη (--- δια παραβολησ ηµασ εδιδαξεν ο χς. εφή γαρ ουτωσ") Ἱπᾶς 

ἃ, νετΡβίβ ανθρωποσ τισ ειχε τεκν. δυο ἹδΠθΘ τισ εκτ. δυο επου. το 

Θε. τ. πατροσ εχβοτ]ρβῖξ, Ῥοτβῖί ο απελθων Φηήλονοτι, και εν βραχυ 

μεταξυ παρεισεδυ το αὀρανεσ, οχνειν αναπειθον το υπεσχηµενον. | 

οτι ου: ἈΞ ΟΠΙ οτι (5αρρΙ6) 

99. ιώανν. (Β νωανησ) πρ. υμ. «ΠΠ ΝΒΟΙ, 98. 151. 2909. 486Υ ο ααλι ΟΥ5ΤΤΙ 

Οµτ... ςπρ. υμ. νωανν. 6 ὮΧΔΠ πού αἱ Ρ]οτ 1{ΡΙεΙ νρ ΑΥΤΥ «ορ | 
ου δε (Β ΟΠ1) τελ. κ. αι πορν. (Κ οπι ἡ. αι πο.) επιστ. αυτω: α οπι | 

υμεισ δε πδα πιστ. αυτω: ΑΔ ΟΠ | ου ΕΙΤΏ ΝΟΙΧΔΠ πποῦ αἱ Ρίου ΟΥ5)1Το 

οἱ τἹ1 ΟἩτ ... Ὠτπ ουδε ουπι Ὦ 1. 19. 92. 99. αἱθ Ἱ{ (οχο 6 ϐ) νρ γι 

«ορ αθαί] ΗΠΙ ΟΡ... Ὀ 6 6 0Π1 (ο 6 208 αιέοπι υίζεπέες Ίιαες [ο οπι ᾖαεε] 

2αεπίζεπέέαπι Πιαδιζκζῖβ Ῥοδίεα «γιο ποπ ογεζ(ζ(6έζ9 [ο πάά εἰ]) | αυτω 18: 

98δ. Οτ5ΤΤΟΡδᾳ εν αυτω 

9δ. ανΘρωποσ εΙΙΠΙ ΝΒΟ"ΡΚΙΘΥΔΠ 3140 ἴογο 18ΡΙ νρ 6ορ ΑΥΤΡ αοἲ ΟΥ9115 
οί756 Ομτεᾶά 3 Το ΠΠ... ς(-- αρ 9α) αάᾶ τισ οτι οὔνπιεκ πςθ αἱ 

ΡΙ ο Επι βΥτόὰ ϱ{56Ά αγπη Ἠπβίμθορῃ 123 0Ύγε»όθο (Ἡν ΤΗπίΣΊτ {κ πε- 
ριεΨηκαν | εν αυτω: νἩ (5αρρΙ6) ν 69. αἱδ οπι (41 εαυτο) 11 οἳ Μο | 
εξεδετο οππη κ” ΕΤΟ1, (Ίπ Το 6ξ. Α, ἵπ Μο οἱ. ΑΚ)... ς Ίμπ εξεδοτο ο. 
ΔΟΒΖΡΧΑΠ πο αἱ οπιηΥ{ά 

54. αυτου 1: 1. ΑΥΥΣΟΙ φύπεαε εἶἴηδι βγτοὰ οπα, Ίέοπι ΟΥτΙν ΟἩτ 

9δ. εδειραν: Ὁ αἱ Ρ]α5"0 εδηραν | απεκτ. ἔαπη ελιΦοβολ. (1έα αἰ. { Β1. ϱ1:3" 

95 --46 
Μο 15, 1--12 
Τις 90, 9- 19 
ἛἜεσ,ιαί 
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1558 91. 96. ΚΑΤΑ ΜΛΘΟΔΙΟΝ 

σε) ’ ” ’ - 

90 πάλι ἀπέστειλεν ἄλλουσ δούλουσ πλείονασ τῶν πρώτων, καὶ 
ο ῥὲ « η ὦα” 3 ον. Ὦ 

ἐποίῃσαν αὐτοῖσ ᾠσαύτωσ. Ὁ{ ὕστερον δὲ ἀπέστειλεν πρὸσ αὐτοὺς 
. [4] 2 ’ 9 3 ’ Ν εκ . { Ν ἃ 

τὸν υἱὸν αὐτου, λέγων' ἐντραπήσονται τὸν υἱόν µου. 98 οἱ δὲ γεωργοὶ 
ας, Δ ως. τ ” « . «9 

(δόντεσ τὸν υἱὸν εἶπον ἐν ἑαυτοῖσ᾽ οὗτόσ εστιν ὁ κληρονόμοσ᾽ δεῦτε 
ο ά Ν -- » ” ς Ν 

ἀποκτεύωμεν αὐτὸν και σχώμεν τὴν κληρονομίαν αὐτου. 9 καὶ 
ών .) " - - Ν 

λαβόντεσ αὐτὸν εξέβαλον ἔξω τοῦ ἀμπελώνοσ καὶ ἀπέχτειναν. 
ὴ 5 στ ”, {4 ’ ” εν -- 

40 ὅταν οὖν ἐλθῃ ὁ κύριοσ τοῦ ἀμπελῶνοσ, τί ποιῄσει τοῖς γεωρ- 
ε / 9 ο -” 2 

}οῖσ ἐκείνοισ; 41 λέγουσιν αὐτῷ᾽ κακοὺσ κακῶσ ἀπολέσει αὐτούσ, 
Ν Ν .] ” ’ ” - ΄ 

και τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοισ γεωργοῖσ, οίτινεσ ἀποδώσουσιν 
.) ” . .. .. ον -- 

αυτῷ τοὺσ καρποὺσ ἐν τοῖσ καιροῖσ αὐτῶν. 43 λέγει αὐτοῖσ ὁ 
. μὴ ος Σο) ο ” «ο --- ’ π 3 , 
/ησουσ᾽ ουδεποτὲ ἄγεγνωτε εν ταῖς γραφαῖσ᾽ λίθον ὃν ἀπεδοκίμα- 

- [ή ( τν. . 

σαν οἱ οἰκοδομοῦντεσ, ουτοσ ἐγενήθη εισ κεφαλὴν γωνίασ" παρὰ 
/ ο. 4 Νο Αν 2 -- « ος 

κυρίου ἐγένετο αὔτι, καὶ ἔστιν Θαυμαστὴ ἐν ὀφθδαλμοῖ ἡμῶν: 
43 Πὁ τοῦτο λέω ὅμη ὅτι ἀθθήσσα πμ. ιὰ τουτο λέγω υμῖν ὅτι ἀρθήσεται ἄφ ὑμῶν ᾗ βασιλεία του 

πι νρ 60Ρ αγπι ΑΥΤΡ ΟΥ3719 ΕιβίθορΠ): α ὼ ο 6 [7 Ἡ ᾳ βγτζα ο{δ6Ὦ αα{]ι 
ΟΥ1Ζας16Τ9 Γι 5ττ Τ,οἳῇ ελιθοβ. ἴαπι απεχτ. 

96. παλιν: κ ΑΥΙΣΟΗ και (Νό οπι) παλιν, υ παλ. ουν, ἆ «εγιπι Όεγο (11: 

71516 Ἰέεγηπι), «ΟΡ ΤΊΗ:515 εἐίατι 

τ, προσ αυτουσ (αἰ. ἔ ρα να, Ιίθπι ΕιιδίμθορἩ): ϱ αἲά α Ὦ ο Η' Ἡ 
Πτ1ΠΗ2ΤΊ Τ)Ο1Ε αυτοισ ... 15 ο 81. τι ΟΥ 5155 (ΟΥτε5 660) οπι | τ. Όι. αυτου: 
α Ὁ ο ο Π1:3. Ἡ πι Ππηί Τ,οἳξ (πο ϱ1.5' ᾳ νϱ) αάά εωπήσιπε, { αιζφεπιζέωπη, | 

λεγων: 61. Ὦ ο ο 5’ (ποπ α ΓΗ οἱ. ἳ' πι νρ) Βγτοὰ ϱ{δοΗ ΑΡΤΑ (Πο 
ΑΥτΡ «ορ αθί]) ΟἩν (ἀϊβετία) Ππί ΟΡ (ποπ Ες Το Απ) αἆά ἵσωσ 

Φονίε, Γογβίίαπ) :: ο Ἱιο 

38. εν εαυτοισ (1, αυτ.): Υ οπι | σχωµεν (49’) ουπι ΝΕΡΙ7 1. 99. 99. ΑΡΤΑ 

Ου 5,116 ΟγτῖοἩ 110. 361 ϱἱ (α4άῑίο εαυτοισ) 25 660 6ἱ ἀεῖρατ αρ Μαϊδὸ, 1έθπι 

ιαδεδίπιις, Ἱιαδεαπιις ΠΡΙ6ἳ να ΠΙΠΙΤ,ΟΙΕ... ςκατασχωμµεν οἳπι ΟΧΔΠ αποῦ 
αἱ Ῥρ]οι (13: πι ροβείζεαπαις, ΟΡ οὐὑπεύπιιιϐ) Ἐαδίπεο ΟΥ 

89. εξεβαλον 6ΝΠη ΒΟΧΔΠ πποΙὸ α] οπιπνῖά ΟΥ5184 ΕςίποορΗ Ογτασῖρας: 
κ εβαλον (:: εκβαλλειν αραιά Μο οί 1/6), Ὦ εξεβαλαν, 7 εξεβαλλον | 
και απεχτειναν (Τα οἱ. { Η1: σ1. πι ᾳ να ΠπίΣτ1): Ῥ α Ὦ ο ο ΗΣ΄ Ἡ παπι 

Τιοἳξ Ίανεπο απεκτ. και απίο εξεῷ. εξ. τ. αμπ. :: πό Μο οί Τιο 

41. λεγ. αὐτω (Ογτε5 660 ϱν δε προσ αυτον): 69. 1923 οπι | απολεσει: 1, 
αναλωσει | αυτουσ: εξ (οχο Η3:) νο Πτπί Λας αἱ (ποπ Ἰέοπι Ποἱβ) οσα | 

εκδωσεται (αι. αὐ 92) οτι ΝΕΡΕ(ΗΚΙΜΌΣΔΠ (ίσια Ἐδν ο 81]1οπίΙο) αἱ 

Ίοηρο Ρ]; Ἱοπι 6 αἱ ραιο ΟΥτὲδ εχδωσει ... ς (ία οί ς οἱ σὸ 1024. 

1655. 16Τ0: δοᾷ αἲῑῖ {αοϊΐίο εαμθΗἠἑποταπ{ί εκδωσ.) εκδοσεται (48) ουπι 

πηΙηιδο αέ ν]άδίαν νίκτηι (αἱ 49εν 50εν) 

42. εν ταισ (ἆ αά ..σ: αγιαισ2) γραφαισ (αἱ. ΟτδΤ54 Επβίπεο): 6. ο 

(0121549) Ομτεᾶά 6 Γη οσα | ον: 1, οσα | Π" 1 ραπο εγεννη η | ν’ παρα 
κυριω (5 -ου) | ημων: ϱ" 1. 19. 22. 115 {οτο ἆ 5194 οἱὔ' υµων 
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Φεοῦ καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺσ καρποὺσ αὐτησ. 40 ΙΙ) 
ἀκούσαντεσ δὲ οἱ ἀρχιερεῖσ παὶ οἱ «Φαρισαῖοι τὰσ παραβολὰσ 

αὐτοῦ ἔγνωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει' 460 καὶ ζητοῦντεσ αὐτὸν κρα- 
τῆσαι ἐφοβήθησαν τοὺσ ὄχλουσ, ἐπεὶ εἰσ προφήτην αὐτὸν εἴχον. 

4δ. αυτησ: καὶ 9598. ΟΥ5)Τ0 (β6458εΡ αυτησ) αυτου (Ν6 αυτησ), 1’ βγτει 

θ{5ΟΝ οπ 

44. ς (6399) αἱ Τμ [] καὶ (124. αἱ α οἵ1/ ΒΥΤΥΕΗ πασ γαρ, 8ΥτΡ ΟἨτόοπι 

[πο ἰχί] και πασ) ὁ πεσὼν (0Ἠτεοπα Ρἱ5 πιπτων) ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον 
(81ο Ον55 οί 545 ο Το Ρο επ εκεινον τ. λιδ.) συνθλασθήσεταν' ἐφ ὃν 
(ν 9) ὁ᾽ (4 δε) ἂν πέση (ς αἱ -σει) λικμήσει αὐτόν επι ΝΒΟΧΖΔΠ Ἱπο1ὸ 
αἱ οπηηίά ο {613 Ἡ ᾳ γρ ΒΥΤΟΠΙΣ ϱ0Ρ αΙΠ αθίἩ ΟΥ ΟΡ ΑποζὖΠΒΕΠΕ 3,105 
ἐνε ΟΠΙ (ρτοῦ βομα) εππα ϱ 59.4 Ὦ ο Π1:35: ΟΥ5)156 (1, α, «οΊΗΠῃ αἆ Ι. 1. Ἐκ- 

Ρρ]σαί ἀϊσεπίαον οπηπία πβαπθ αἆ τουσ καρπ. αυτησ, ἴαπα Βπο αἵτβ ρ8τα- 

Ῥο]αο ἀῑείο -- και ταυτα μεν μεις εισ τον τοπον επηπορησαµεν καιτο 

φανεν ημιν ειρηται -- χαΠΒΙ5 αἆ 8ᾳᾳ: και ακουσαντεσ οὐ αρχ. οἵςο. Ἠϊπα 

ἁααὈττατϊ ποαπῖς απϊπ οοᾶεχ ΟνΙρεΠῖ5 ναΓΒΙΙΠΙ 44. οιηϊδοχΙ{. Νας ππαρ15 

435 Ἠπο ἱγαμῖ Ροΐοςδί: το µεν ευαγγελιον ουτωσ” οὐδεποτε ανεγνωτε΄ 

λιθοσ ο) απεδοκιµασαν -γωγιασ; πασ ο πεσων - λικµήσει αυτον. 1]εαί 

οηίπ1 Υ6γΡρα οὐδεπ. ανεγνωώτε [αὔδαιο εν τ. γραφ., αἲ εὔίανη πο] α Μι 

Ῥοπάστο γΙάδαπίατ, {8ΠΠ6Π {οίππη Ιοστη οκ Το αβαττΙ ο]αγΙΒΒΙΠΠΠΗ Ἱπά ο 

οβὲ ᾳποά α νοατβΙβ εισ κεφαλην γωγνιασ οἵΙΠΙ Βο]ο Τιο ροισ]ῖμι πασο 

πεσων.) Επβίλθο 123(οπιπῖ δις οπΊτη αν. 98. 11δᾳ 45 αἆ νογριπη οχβοτ]ρ {8 
αἄάθιο ἀεῦοαλβαί, ορἵποτ, ν. 44, Βἱ ἵη οἆᾱ. βαῖ5 Ἱπνοπῖββοί, Ῥαϊρίί νοιο: 

εστι δε η παραβολή συγγενησ τη παρα τω ησαϊα) ΠΛ 1Τ (εί 1ρβο νν. δὺ 

-4δ οκθοτῖρΒῖξ ποΟη α.άῑίο ν. 44). Ῥιποίογίέ οἱ. Τ,οἳ{[. ΟΕ οἱ. Ογτες 660, 
απά Ῥορίαπατη ΡαΤΑΡΟΙΕΙΙ Ίδαιπο εν τ. καιρ. αυτων ν. 41 ἰπαοίαν]ϊ, 

«4416: και προσ γε ταυτα φησιν ο Ίς' δια τουτο λεγω υμιν, αρθησεται 

αφ Όμων η βασ. των ουθανων και δο. εθνει ετερω ποιουντι τουσ κα. 

αυτησ, 8εᾷ ργαείοτοα πΙμΙ] αάά. Οοπίτα Ιά6ιπ]αο αρ Μαϊ "ΟΙ ειτα ειπων' 

δια τουτο -- τ. καρπ. αὐτησ, τοτε επηγαγεν᾿ και ο πεσων επι εἰς 
(Ες ΟΠΙΠΊΠΟ οκ Το αβθιπηρία ν]άεπίαν, αραᾶ αᾳπσπι 155 ογαξίο 6οπο]- 

ἁῑέαν αἱ νετ 49. αραιά Μι. ΑοεοπιπιοᾷανΙς νοτο οοιτοσίον νοαιβα 

΄Ἱπσαο 1θοχο αἆ ΜΙ, πα ἵπ Ιπεογρο]αΙοπίριας οἵπβπιοςῇ αδα ναη]ϊΐ; απα 

ἆς 1ο ἵαπι Ιάδπίιάθπι ἀῑσίιιπα α5ϐ) 

45. ακουσ. δε οππα ΝΗΖ 95. Αγτέα οορ... ς 1μή Τί και ακουσ. ο η ΒΟΡΧΔΙΠ 

αποῦ α] ΟΠΠ {ογο 1 νρ ΒΥΙΣΟΝ 6{Ρ αοἲ Ο15156 /τασ παραβ. αυτου (ν 
αυτων): 9 α]” εα{ΟΧΟΝ την παραβολην αυτου 

46. τουσ οχλουσ οπΠΙ ΝΕΒΡΙΙΧΔΠ τποῦ αἱ ρ]οτ Ἱί νρ (6 7ας, βογιῖοβ) ΒΥΤΡ 

αἱ Ον51δ6ς,, κἲο αἱ ραιπο Ὦ βγτοα ϱί5ΟἩ τον οχλον (:: αἱ Μο: Ἰἴαπι Το 
τον λαον) | επει (ρτοῦρ Ρέα) οπη ΝΒΡΙ, 1, 99, 98. Ο191βθρ[188να..., 
ς ΤΠ (εκ 6ΙΤΟΥΘ) ΤΠ επειδη «Ηπη ΟΧΔΠ αποῦ αἱ Ίοησ6 ΡΙ6Υ | εισ (9) 

οπη 8Ε1, 1. 22. Ον Ἴδθρί Ἴ9Ἴρα..., ς ωσ οἳπι ΟΡΧΔΠ απςῦ α] Ίοπςσο Ρ]οΙ 

(ἱ νρ εἰίο εἶσμί Ῥγογλείαι επίπι Παδεδαπέ νὶκ ρτοβαπ{):: οἱ 91, 26 αρὶ 

ΏΘΠΙΟ ενσ το ὦσ; Ἱίεπα 14, Ὁ. Οοπίτα νατο οἱ. ἵπ Ον ἆποβαβ ]οοῖ (46 

5εκ) σοάες Ργαθβεί ὧσ Ρ1ο εισ 
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ΧΣΧΠ. 
- 3 Ν ας] ” π- 

Λαι ἀποκριδεισ ὁ ]ησουσ πάλιν εἶπεν ἐν παραβολαϊσ 
2-14 η - τς « ῃ ε - -- 

νο 1ο σι αὐτοῖσ, λέγων" Ὁ ὠμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθδρώπῳ 

1 251. 5 

» ο 5 , / ».. ε»- οι κ ος 
βασιλεῖ, ὁστισ ἐποίῃσεν γάμουσ τῷ υἱῷ αὐτοῦ. Ὁ καὶ ἀπέστειλεν 

’ 2 ” . 

τοὺσ δούλουσ αὐτοῦ καλέσαι τοὺσ κεκληµένουσ εἰσ τοὺσ γάµουσ, 
Ν 3 3 - ” 

καὶ οὐκ ᾖθελον ἐλθεῖν. 4 πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλουσ δούλουσ λέγων ̓  
4 -- ο 3 . ΄ ιά -- 

είπατε τοῖσ κεκλημέγοισ᾽ (δοὺ τὸ ἄριστόν µου ἠτοίμακα, οἱ ταῦροί 
Ν Δ ’ . . -- 

µου καὶ τὰ σιτιστὰ τεθυμένα, καὶ πάντα ἔτοιμα δεῦτε εἰσ τοὺσ 
’ ε Δ 2 ’ 2 -” α Δ .] Ν 2. 2 / 

άμουσ. ὃ οἱ δὲ ἀμελήσαντεσ ἀπηλθον, ὃσ μὲν εἰσ τὸν ἴδιον ἀγρόν, 
ἲ Ν Ν Λ 2 ”, . Ν Δ 

ὃσ δὲ ἐπι τὴν ἐμπορίαν αυτου ϐ οἱ δὲ λοιποὶ κρατήσαντεσ τοὺσ 

ΧΧΙΙ. 1. παλιν (55. ϱ”. νο Ο1δΤ51 Ον ροβί ειπεν, Ἰοπι αίαυ {ταΠΒΡ 

ΠΡΙ ΥΣ αἱ, ί δΥγΥΕὰ Γεγισι γεροπιᾶ(: «εδ εἰ αἰωίέ ἐΙί ὑπ ραγαδο[ίς) : 

Ἐ ΟΠ: Β ΟΠ1 ειπ. αυτοισ | εν (Ἠ οπη; Ἀβπρρ]) παραβολ. αυτοισ οη 

ΝΒΡΙ, 1. 98. 69. 124. 909. ϱ”. νε Οι9Τ91... ς αυτοισ (8Υ1ΦΕΣ ααί] ΟΥ 
οπη) εν παραβολ. εππι ΟΧΔΠ πποῦ αἱ ρ]ον 3 4 (εί 1{Ρ]εν ϱοἆ παλιν ροβί 

αυτοισ Ροβί{ο) βγτζα οἱρ ατπη | λέγων: ΕΞ. Ἡ 1 ππά οπη (6Υτοὰ ν]ᾷο 
απίο, βἰπα]]1{6Υ οἱ. ΑΥΥΣΕΠ) 

9. ὠµοιωθη: Ε αἱδ (πθς πο α11) Ώαπαραν δν εοᾷ οµοιωθη | εποιησεν 8ο- 

ᾳποπία καν (εί. Ες» 396): 1. ΟΥ5/191 (οξ οἱ. 554) ποιων 8ἶπο και 

ὃ. τουσ ὄφυλουσ αυτου: Η]ον αἆ Ἡ. ]. εξ πεί 8εγυιπι διπι φοσαγε ὑπυῖ- 

ἑαίοδ. ,Πκιᾶ ἀαρίαπι ααἶπ Μονο ----ν8ἳ απ{οπι 86905 Ιοροατῖπιας, αἱ 
Ῥ]εγαφπο Ἠαβοεπί οχχ., αἆ ῥΡτορΠεία5 το[ετοπάππη οβί.' ῥοννῖ απϊ 

βοσιπιάο πηῖβδὶ βαπί, ππο]115 οβί α{ Ῥγορμείαο Ιπία]Πσαπίαγ απατά αβο- 

βίοΙ1, Ἱία {απποη 8ἱ 8αρτα δέΤύ5 βοπ]ρίας Γαδγῖ. ΒΙΠ αΠίσΠΙ 867208 Ἱρῖ- 

ἄοπι Ίοραδ, Ἰ]ο βεοιπάϊ βοχν] αροβίο] Ιπίο]]ΙροπάΙ δαπί, ΟΕ Το 14, 
1Τ, ππᾶο ]αοίῖο 1δία Βαχῖή. 

4. απεστειλεν: 1, αποστελλει | µου Ῥτ (αί. ΟΥΣΕΙΑΡΗ 100): 1. 015800 οσα | 
ἠτοιμακα (9’) ουπι ΝΒΟΡ1, 1. 99. 98... ς ἠτοιμασα ΕΙΠΑ ΟΥΧΔΗ πηοῦ 
8] Ῥ]ος Ο15500 ΟΥτΕΙΑΡΗ 100 ΟἩΥ Ώαπιραγδθ»,,, 4119 [ογο ΜαΟΒΟΤΗ 15/81 
ἠτοιμασται | µου 8εο (εί. Ον ΟΥτΕΙΑΡΕ Ομτ): δὮ ο 3’ Ώαπιῤατ οπι | 

σιτιστα (αξ. Οτ1500Ρἱ5 ος 155 ΟΥτΡβΙαΡΝ 0Η): α αἰδ (Ον5)193Ηροτε το δε 
ητοιμασμενον αριστον, ΣΥ ὦ οιταυ. του ῥασι. και τὰ σιτευτα αυτου 

τεθυµενα ην οίς) σιτευτα. Ῥταοίεγοα κ α]ῦ ἔοχο 5’ ϱ1’ Ἡ ᾳ 8γτΥ αθἲῃ 
Οιγοάᾶ 5 αἆἆ µου 

δ. οσ (µς ο, 88. Πα) µεν οἳ οσ δε οἶπι ΝΟ”, 1. 22. 99, 69. 194. 998. 
το 946. αἲδ 05195619 (ΜαοΙθετο ϱσ µεν οἱ αλλοσ)... ς 9 µεν οἱ ο δε 

σπα ο χδπυ (απ Ρο α5 τί πο 2) πποδ αἱ] ρ]ον ΟἩ (εί. ΟΥΤΒΙΑΡΗ 6 οἱ1Πῃ 
ιο πιϊβοςί) Ώαπηρβὲ,., Ὁ Ὁ ο 3" Ἡ (ποη Ἰέοπα {Π1. σ1” 5: ᾳ νβ) ΤπιΣτρ 
1μοῖξ οι μεν οἳ οι δε | εισ τον (εί. 1{ νρ π, εχο {αἄ): 015193 επι (5οὰ 

154 εισ) τον | επι την (ΑΡ’ ρτοῦ Ῥομι) οππη ΝΗΟΡ 19. 99, 69. 120" 10τ. 
946. (οἱ. 1ἱ νρ Τ,οἳί αἲ, εχο α ἴπ) ΟΥ5/1956ἱ 154 ΟἩγ... ς εισ την έππι 

ΙΧΔΗ Πο αἱ Ρ]ευ ΤΑΠΩΡΑΣ, Ἱέοπα πι α ΠπΙΣΤΌ ΟΡ | αυτου: Ὦ αυτων 
(ἆ αἆ πιεφοἑἰαιίοπεπι διαπι, αἱ αἱ. { νϱ) 
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δούλουσ αὐτοῦ ὕβρισαν καὶ ἀπέχτειναν. τ ὁ δὲ βασιλεὺσ ὠργίσθη, 

καὶ πέµψασ τὰ στρατεύματα αὐτοῦ ἀπώλεσεν τοὺσ φονεῖσ ἐκείνουσ 
ο ῃ ορ » / / - / ο] -. 

καὶ τὴν πύλιν αυτῶν ἐνέπρησεν. 8 τότε λέγει τοῖσ δούλοισ αὐτοῦ 
ς Δ / 4“ ος ε) ς ) / 2 ο 3 

ϱ μὲν γάμοσ ἔτοιμόσ εστιν, οἱ δὲ κεκληµένοι οὐκ ᾖσαν ἄδιοι. 

9) πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰσ διεξόδουσ τῶν ὑδῶν, καὶ ὥσουσ ἐὰν 
εὕρητε καλέσατε εἰσ τοὺσ γάµουσ. 10 καὶ ἐξελθόντεσ οἱ δοῦλοι 
ἐκεῖνοι εἰσ τὰσ ὁδοὺσ συνήγαγον πάντασ ὅσουσ εὗρον, πονγρούσ 

νο / Ὃ ου « ας - 990. 10 τε και ἀγαθούσ, καὶ ἐπλησθι ὁ νυμφὼν ἀνακειμένων. 11 

εἰσελθῶν δὲ ὁ βασιλεὺσ θεάσασθαι τοὺσ ἀνακειμένουσ εἶδεν ἐκεῖ 

ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον ἔνδυμα γάμου. 19 καὶ λέγει αὐτῷ' 
ς - -- ..ν τ Δ ” ” / ς 5 / 

ἕταιρε, πῶσ εισηλθεσ ὧδὲ µη ἔχων ένδυμα γάμου: ο δὲ ἐφιμωῦῃ. 

6. αυτου ϱΠΠΙ ΝΏΟΡΧΔΠ αποῦ οίο (αἱ. ΟτδΤΤ4 Ίἴοπῃ αυτου τ. δουλ. 93): 1, 

Οὔ 194 (Ε18Ρ5 126 ΗΡΟΥΙΊΠΙΟ ον δε προσ το µη Όελησαι απαντησαι, ετι 
καν διαλαβοντεσ τουσ δουλ. υβρισαν κ. απεκτ.) ΠΠΙ 515 (οκ ο ἆ 4) οπι 

7. ο δε βασιλ.(αὐ”) ουπι ΝΗΙ, 1. 99. 118. 209. 1 84 οορᾶ” (ντο αοίἩ και 
ΦΘϱΥ. ο βασ. εἴ δΥτέ αάά εκεινοσ) ΟΥιΣΔΟΙΤΟΤ: Ἰΐαπῃ αἀάῑίο αχουσασ 

19. 69. 124. 946. 1. σ1. 5: Ἡ νο οορύ (αἴσοα 1) αγπι ΟἨν ἘδΡ5 496 Τν]πί 

3τ9. αἴᾳπο Ἱία ἴμπ... 9’ ῷσ Τὶ και ακουσ. ο βασ. εκεινοσ 6ΠΠΙ ΟΣΔΠ 

πποῦ α1150 [ογα { 8ΥΤΡ 51 Ώαπιραὶ 582: Ιΐοπι ς ακουσασ δε ο βασιλ. (48 
Ἰῖο Ἱεοῖοπί αάά -- εκενγοσ ουπη 98.) οππα ππῖπαδο τί ναίτ ραιις ΥΥΣΕΝ: 

Πσπη Ὁ α Ὦ 6 6 Η”' Τιοῖ[ εκεινοσ (α ο ο Η5' ῑζε αμίεπι) ο βασιλ. ακουσ. | 
Χ ΥΣΟΥ οργισθη | τα (α οπι) στρατευµατα (εί, σ1’3' νο βα]ι ΥΣ αγπη 

ααἲ]ι ΟΥ5)505 ΈΙΡΡ5496 Μο(ΗΡΙΙ Ον Ππί ἨΠ]): ο 1. 118. 909. 9898. α Ὦ 

ο ο 6 1:35" Ἡ ᾳ 8γτόὰ «ορ Οτ5)1393 (οιαΗρί 9) Τ118Ρ5 189 (καν πεµψασ, 
φησι, το στρατ. αυτου ενεπρησε οἴο; τετη Ειιδ]ς 1500 και στρατευµα 
κιγουµενον κατα εἰς) Ἰιο][ το στρατευµα (επεγοδιπι) | απωλεσεν: 1. 

25. 118. 209. Οµ5 193 (χἼγ8αςδ α]πάεηβΏῖ αναιρουσι τουσ φονεισ) 

ανειλεν 

8. εστιν: δ ΟΥ5/155 Ονοᾷά 5 Ώρα: 585 οπη 

9. εαν ΟΙ ΝΒΟΕΕΗΜΤΙΥΣΑ αἱ50 ἔογο ΟΥ9505,., ς αν εππ ΡΑΚΙΑΒΠ αἱ βαϊ 
τη ΟΥ5193 Ον Βαβεία 356 

10. εκεινοι (εἰ. ἔ; αππι ΟΥ Τιοἳξ οπη): Ὁ 49. Τέ (οχο {) νρ Ππί5Τδ αυτου | 

οσουσ: (1ἱΡΙ6Ν οπυιεδ φιιοβοιΠπ(Ἱί6, ΠΙΤΕΡ φιοίφ οί): ΝΡ 194. αἱ ραις ουσ 

({αἳ: νε οπιπεΒ φἩος) | ευρον: Ὁ ευραν | νυµφων ΕΠΠΙ ΝΕ... ς Τη Τ] 
γαμοσ (6 ν]οβδε αγαμ.) οππι ἨΠΙΕΟΡΧΔΠ τποῦ αἱ οπιπστά 05154 {503 
ΟἩν | ανακειµενων (κ -νου): Ὁ 19. 61. 69. 946. των ανακ. 

11. ειδεν ΟΝΤη ΔΕΡΕΕΑΗΜΌΔΠΣ αἱ ΡΙ .... οκιναα” α] πια δεν [ εκει: νἲ ΟΥ 
οπη (Β4ΡΡ] Ἀθ) | ουκ οππῃ ΝΒΟΊιΧΔΠ αποῦ αἱ ρ]εν Οτὔ503,, οὔῦ αἱ ραιιο 
(Ο919Η8) µη 

19. εταιρε (6. ΟτΙπί 1 51: ὃν 968 Πη]ηί219 Έρῃν ρξς οί): ΟΥ 5195 οπι; 1ΐθπῃ 

ἑοβδίαίαγ 86ο] εοά{οιπα” αρ Μαἰέλασί: εν τισι κειται το" εταιρε | εισηλ- 
Θεσ (αἱ. Οτο 1πϐ): Ὁ ς ο Π1:3 σἳ' (ποπ Εϱ” Ἡ ᾳ πας νβ) βγτόα 
(πο 1έοπι ας) Πγπί Ας ηλόΦεσ (ΤιοἳΕ πίταπηᾳ) | ο δε: Ὦ οσ δε 
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18 ’ ς ῃ Ν τ ω / - ῃ ὸ -- ῃ 
τότε ὁ βασιλεὺσ εἶπεν τοῖσ διακόνοισ᾽ δήσαντεσ αυτου ποδασ 

λ - ” / ο. . Ν ῃ ὦ ἃ σι 
καὶ χεῖρασ ἐκβάλετε αὐτὸν εἰσ τὸ σκύτοσ τὸ εξώτερον᾽ ἐκεῖ ἔσται 
« Λ ντος Ν ” »ς π . 

ρο1. ὁ χλαυθμὺς καὶ ὁ βρυγμὺσ τῶν ὀδόντων. 14 πολλοὶ γάρ εἰσιν 
210) σας. / 

κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεμτοί. 
15---23 229.32 / ” ὁ λα 18 απ 10 355 Τότε πορευθέντεσ οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον 

Το 20, 20---96 ο πι ον , . Β ν 

ὅπωσ αὐτὸν παγιδεύσωσι εν λόγῳ. 16 καὶ ἀποστέλλουσιν αυτῳ 
1 - ». « - ος πρ 

τοὺσ μαθητὰσ αὐτῶν μετὰ τῶν Πρωδιανῶν λέγοντασ' διδάσκάλε, 
ον πὰ ] 1 λ αν) - ” 

οἴδαμεν ὅτι ἆλιθὴσ εἰ καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ δεοῦ ἐν ἆληθείᾳ διδάσκεισ, 
Ν .͵ Δ .] . 2 . 

καὶ οὐ µέλει σοι περὶ οὐδενόσ, οὐ γὰρ βλέπεισ εἰσ πρόσωπον ἄν- 
- ΑΝ ει ς ον - . - -- 

θρώπων' ΙΤ εἰπὺν οὖν ἡμῖν, τί σοι δοκεῖ; ἔξεστια δοῦναι κῇνσον 

19. ο ῥασιλ. (11 οπι) ευπ. ἑππα ΝΗ1, 19. ὐδ. 69. 124. 946. (1ἴοπι Π' εἰ 

αρ Βαβαξ. ποἩ αρ Μαϊ)... ς ΤΙ ειπ. ο βασ. 6ππῃ ΟΡΧΔΠ απςῦ αἱ Ίοηρα 

Ρίος ΠρΙετ νο αἲ Πἰπί5Τ19 Τιο]ξ | ὀησαντ. αυτου ποὺ. κ. χειρ. (εἰ. { 1: 
ϱ1:3: απ ξὰ {ος 8αΠ. ασπι ΟΥ 015 ο Σα ορία» Έπβδρς "ος νίᾷο οἱ. Ροβ8): Μ 
αἱ60 {ργο 1 (ν]άς οἱ. Ρο5{8) νρεᾶ οπιπι (41) δακ (πο Επ) βαμ οορ αυτα 

αοί]ι ΕΡΊΧΤΥ7 εἰρξς Ονῖνί 51 ὅησ. αυ. χειρ. κ. ποδασ... ϱα Ὦ ο ο β3' 
Ἡ α 5γχζα Πέ ΤιοἳΓ αἱ αρατε αυτον ποδων και χειρων (ο Β”' χειρ. κ. 

ποὺ.) και | εχβαλετε (Εκ αἱ] πια εκβαλλετε, ν εκβαλατε, 9Η 15. 28. 69. 
194. α15ὸ ἔοτο βαλετε) αυτον επι 8Η1, 1. 19. 99. 69. 124” 900. 61 Σ 1 
να βαὶι «ΟΡ ΦΥΙ5ΟΝ αὖΠ αθἲ ΟΥ 9919 (έπη αἰ]αδ1ὲ στα οἱ 154). οί ἴαῦ 191 
ΕΙΙΑΡ5 360 (ΏΡρ]ν εξενεγκατε αυτον) Ον Δαρ αἲ: αἆάο ος απῖ απίεα 

αθατε αυτον οί... 5 Τϊ αρατε αυτον και εκχβαλ. (ΕΣ, Δ, Ἡ οἵο ν]άθ 

απίο) «ππι ΟΧΔΙ αποῦ 4] Ρίου { 81 ΑΥΤΡ (Απουνςί Υοίίαν ἑο[ζάίε ἐὔζηπι 

εἰ [ντο επι] {ἱαιῖο πιαπίνι εξ ρεάϊίνις [ν1οῦ εάά εἰ] πιέε ὑπ {επιεῦν. 

ος) | Ἐ κλαῦμοσ 

14. γαρ (οί. Οµ151 66505 Επί το Ηῃ): α Ῥ ο ϱ1.' Ἡ (ποη Ίζεπι ϱ (11.3: ᾳ) 

ΑΠ {ΟΥ Εα β4Π οΠΊΠΗ Ίας Ἠ1ου (αἆ Ἡ. 1.) αιέετη | κλητοι (οί. ΟΥ ΤΙ Τ91 (9054): 

Ἡ 1. Οτῶθοδο οι κλ. | εκλεκτοι (ία αἱ. Οχαὐῖα): 1, 1. ον εκλ. ΟΕ Βανηή 

κήποτε ὦσ γεγραπται πολλοι κλητον ολιγοι δε εκλεκτοι ευρεθωµεν. 

10, συμβουλ. (οκ συνῤ.) ελαβον (ΑΔ οπι ελαβ.): ο (πον Ἰέοπι")ὰ 1. 95. 
αἱ ραπς ορ Άσπι ΟΥ 901 6{ 310 π4ά κατ αυτου, Ίέεπι οὖν αἲ τη (πρχ]- 

πηὶς ονσ]δίαγ) κατα του τὸ | οπωσ (οί. ΟΥ9ἱ8): Ὁ Ε 8γχΥ πωσ | αἲ 

(6 φαΡΡΙ) οπι εν λογω (έοπα ΟΥΥΒΙΑΡΙΙ 194) 

16. αυτω (αἱ. 83: ρ1:3: Ἡ νρ): Ὁ α 9 [προσ αυτον (0 ο ΕΠ’ ᾳ Ρίαπο 011) | 

Λεγοντασ οι ΝΗ1, 9. ({οην1ᾶ Αγγοὰ οἱδοἩ ααίµ; 1 νρ αἱ αἰγίαπε 

Ιοσοπῖ τοβροπἀςπ{ξ)... ς ΤΙ λεγοντεσ οι ΟΡΧΔΗΠ απο αἱ οπΊἩ ἴογα 

Ώαπηρατ ο (68 υ) | εν αληθεια οππα ΝΗΟΆ ος ΟΥ Εβρ τὴ: ϱ” 
Ε1β)5 141 ΟΥΤΕΙΑΡΗ 154 επ αληθειασ (ϱ3 -εια), ΑΙΗΡΣ 31 την αληθειαν | 
µελει: ΕΡΗΜΟ αἱ Ρὶ µελλει | ανθρωπων: α 1. 38. 118. 10Τ. 3209. αἰ” 

[ον Αγγοα α{5οἩ αγμιθᾶ ααί Οχ9906ὀ Εβρ» 505 (11οπι ανΌρ.) ΑΙΝΡΑΣΙ 
Ομτίκί πιοπ{ξ οϱ{6οΙΙΙΗ ϱβ{ΟΧΟἨ ανόρωπου 

17. ειπον (επΊη 1 98.... ς Ιω ειπε ο. ΝΒΟ απς1” αἱ ΡΙεν Ῥαβρ5 11 Ον 

το αἆ 18, 1Τ Τμο 10,40. 23, 66 Μο 15, 14: 5εᾷ εἴῖαπι αἆ 4, ὃ. 24,3) ουν 
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Καίσαρι } οὗ: 15 γνοὺσ δὲ ὁ Ιησοῦσ τὴν πονηρίαν αὐτῶν εἶπεν' τί 

µε πειράζετε, ὑποκριταί; 19 ἐπιδείξατέ µοι τὸ γόµισµα του κήνσου. 
ς λ ’ . τν ν / Ν ό 3 - ο 3 πα 

οἱ δὲ προσήνεγκαν αυτῳ δινάριον. 20. καὶ λέγει αὐτοῖσ ὁ [ησοῦσ᾽ 

τώοσ ἡ εικὼν αὔτι; καὶ ἡ ἐπιγραφή; 91 λέγουσιν' Ναίσαροσ. τότε / / ή 

λέγει αὐτοῖσ' ἀπύδοτε οὖν τὰ Καίΐσαροσ Καΐσαρι καὶ τὰ τοῦ 

Θεοῦ τῷ Θεῷ. 35 καὶ ἀκούσαντεσ ἐθαύμασαν, καὶ ἀφέντεσ αὐτὸν 
ον 
απηλθαν. 

25 Εν εκείνῃ τῃ ημέρα προσῄλθον αὐτῷ Σαδδουκαϊῖοι λέγοντεσ Μο Ίων τν 
ο 20, 2ἷ-- 

ημιν: Ὁ α Ὦ ο 1: οί” α ΟΥΤΕΙΑΡΗ 154 οπι | χήνσον: δἲ οπι, 86 ἵρβε 
απίο δουν. 5πΡΡΙ 

18. ειπεν: 95. 6 5411 ΒΥγτέᾶ αεί] αάά αυτοισ 

90. και λεγει ΕΠΙ ΝΒΙΙΧΑΠ τποῦ αἱ ΟΠΙΠ {6γθα ο {ᾳνςαεςορβγττα]... ο 

"ο δε λεγευ... Τ λεγει οππη ϱ 69. (αρ ΥΥίδί; 5ἳ]εί Τγες) Ὦ ο 1:35: σ”: ]ι βα]ι 

(εί. Ρ15ἱ) | ο εξ οππι Ρ1 19. 95. 69. 10Τ. 946. Τ{ (οκς {) να βγτεα 
αίδοὮ «ορ αγΠιζ4ά αθοἰἩ αγΓ Ρ6ΓΔΒ..., ς ΟΠΠ ΟΠΠ ΝΕ (0 γἱά6 απΠίθ) ΧΔΠ πποῦ 

3] ρίεν {5 5ΥΤΡ αγπιδᾶ ΒΙ :: πί Μο | αυτη Ροδί εικων ΟΠΠ ΝΒΟΡΧΔΙΠ 

ππςῦ τε]] οΠ1Π {εχα 1έ νο (ὕπαφο Ίαεα, οχο ΠΊ’ αεο ὕπαφο) οἴο (84Ἡ οοΡ 

Ίιαεο ὕπιαο εἰ Ίιαεε ὑπδογιρέο) ... ΤΙ Ῥοσδί επιγραφη οσα 17 10τ. (1 η 

ενκωνα και: ν]άείαν α αΏ α]ίετα Ιαοίοπθ Ρεπάετε) ... 255. Ψα]επίῖ αρ 

Ο1επι Ἵὃ (επι του προκοµισθεντοσ γόµισµατοσ ο κυριοσ ειπεν οὐ" 

τινοσ το ατηµα, αλλα" τινοσ Ἠ εικ. και η επιγραφη ;) ΟτδΟΤ (ειπων ̓  
ἐπιδειξατε -- κηνσου, επυθετο τινος η εικ. και η επιγρ.) Απιῦ Ῥτοιπϊβς 

οπη (:: αρ Μο ροδί εικων, πας Βας8) 

21. λεγουσι» οτι ΝΕ ο” ΑΥΥΣΟΝ αγπι ῬτοπηΙδς... ς 1η ΤΙ αἀά αυτω οτη 

ΡΙΙΧΖΔΠ ππςῦ τε]] οπηπν]ά 18ΡΙΟΥ γρ Αγτσα οἱΡ ΒαἩ «ορ | αυτοισ: 49έΥ α 
Ῥ ο ΓΗ1: ϱ”' Ἡ (που Ἰεπι ο 3 ϱἳ' ᾳ νϱ) αὖά οἵἳς | ουν (ευ. (ο  σὖ- ᾳ 

νο βαἩ βγταίς, Ἱέοπι ΟΥ5/510: οῇ ϱἴ. Τ5ί8ΡοΙ 117 ἠρωτων αυτον ει δει 
χαισαρι φορουσ τελειν, και απεκριατο” ειπατε μοι τιγοσ εικονα το 
γοµισμα εχει. Οἱ ὃε εφασαν' παισαροσ. και παλιν ανταπεκρινατο 
αυτοισ᾽ αποδοτε ουν τα καισαροσ τω χαισαρι και εἰς): Ρα” α ὓ σα 

Η1’ Αγτέι οορ αγπη αθίὮ (Ο155058ἱ5 αἲ ἵη {ΙΙ σατιδα πη]{ο ρ]α5 Ρτοβαί 

ᾳποά αάά1ξ Βεπιε] Ύπαπα απποά Ἠ15 ο: πθς πιαθί5 ρτοβαπ{ί 14 1 1135 

Ομ: Ῥετί νεχο αϊα Τιαίέ τενετα αἲ Πα] οἆᾱ. ρεπάετο ν]άεπίαν.) | 

χαισαρι ΕΙΤΏ ΝΗΤΙΧΖ ππςῦ α] ΟΠΗ {6ο Ο]επιῦῦό Ρα σϊ ΟµΓ... Όκδπ αἱ 

Ραπο Ταδέ (ν]άε απίθ) Οτ5505Ρῖ5 οί 510 (0]οπι1τ” Ίθονο α]]πᾶ1ί τα χαι- 

σαροσ αποὺουσ τω καισαρι) ἨῬαριοπα»ίσί5 (5ο4 αἱ. τα του καισ.) 

Ώαπηατ εοά (818 0) τω καισαρι :: βΙπη Πίου Τιο Βασί 

239. απηλόθαν εππι ΒΡ 69. 61. 10. 91. ... ς -λθον οππι ΑΙΣΖΔΠ ποῦ αἱ 
ΡΙ6ν Ο15/504 6/50 

925. εν: Ἀἲ (6 ο01η) ΡΥΔΕΙΗ και (6ο) ὅι ία αμέεπι ἀἱε) | αυτω: Ἂ” οπι (54ΡΡΙ 5) | 

σαδδουκαιοι: 19. 69. 124. 209. 946. αἱ Ῥαιιο ΑΤΠΙ ΡΙΚΕΙΗ οἱ | λεγοντεσ 

οἳΠ1 ΝΕΡΜΑΖΠΣ (Δ αἆ Λλεγοντεσ 5 {ΠΒΙ118) αἱ59 (ργο ααἲἩ (εοπβτημηέ 

6απἆθπι 5ογΙρίατατη ΑΥτόα α{δΕἩ οἱ ἀἰοεηέες εἰ -- εἰ πίεγγοι.) Ο 191805 οἱ 511 

(1 )ογεδ]"προσηλθον ουν τω τῦ σαδὂουκαιου ουτινεσ ελεγον οίο) ΜεΙιΤΤΝ 
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Δ στ Ιλ ὃν 3 / λα ο), ’ ο ’ 

μὴ εἶναι ἀνάστασιν, καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν 24 λέγοντεσ' διδά- 
νο π ς / » / ’ 

σκαλε, Μωῦσησ εἶπεν εάν τισ ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τκκνα, ἐπιγαμ- 
ε- 2 3 - Ὁ το ὀ » λ 

βρεύσει ὁ ἀδελφὸσ αυτου τὴν γυναῖκα αυτοῦ καὶ ἀναστήσει σπέρµα 
” ” -- 2 - 1 Δ ” ο κώ « Ν ε] ’ 4 ς 

τῷ ἀδελφῷ αὐτου. 30 ἦσαν δὲ παρ ἡμῖν ἑπτὰ ἀδελφοί, καὶ ὁ 
- / 3 ’ λ Δ ά ’ αρ Δ 

πρὠτοσ γήμασ ἐτελεύτησεν, καὶ μὴ ἔχων σπέρμα ἀφῆκεν τὴν 
μ . - λψι - Ἡ Ξ 2ῷ ε ) τν τς , 3 

γυναῖκα αὐτου τῷ αδελφῷ αυτου. οµοίώωσ και ὁ δεύτερος και 
{ ΄ ΄ -- ς ’ «4 Ν / .] ΄ ε [ά 

ὁ τρίτος, ἕωσ τῶν ἑπτά. 21 ὕστερον δὲ πάντων ἀπέθανεν ἡ γυνή. 
-- / τ - αἱ / / 

25 ἐν τῇ ἀναστάσει οὖν τίώοσ τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνή; πάντεσ γὰρ 
᾿ ᾿ λ νε ο -» σ λος - 
ἔσχον αὐτήν. 29) ἀποκριθεισ δὲ ὁ ἸΙησουσ εἶπεν αὐτοῖσ' πλανᾶ- 

3 Ν Δ -- -- 

σῦε, μὴ εἰδύτεσ τὰσ γραφὰσ μηδὲ τὴ δύναμιν τοῦ Φεου. 90 εν 
- / / -” 4 .. 2 ς / 

}ὰρ τῇ ἀναστάσει οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται, ἀλλ ὡσ ἄγγελοι 

Ερίρ]δοῖ ,., ς Ίμῃ οι λεγοντεσ οππι ΝΕΕΕΟΩΗΚΙΌνΠΣ αἱ ϱ] βαἩ σ0Ρ ΑΥΥΡ 
Άγπας Ίίοπα φζ ἀσιποέ 1 (031: πεθαπίεδ; ἆ αἀἰσεπίερ) νς | επηρωτησαν: Ὁ 

ηθωτησαν 

94. µωυσησ ο. ΕΡΚΙΗΝΜΖΠ αἱ πα 1 νρ (εί. Γου ραΐ ΤηΤη αἲ, 5οᾷ ΠΟΠ απ. {1) 

βας ΓΓ... ς µωσησ ο. ΝΕΓΑΗΠΡΒΌΥΔ αἱ Ρ] απ. {α (εἰ. 15513: 351) {ειπεν (ο 
φογ{ραῖέ, τησ πιαπάα γή): ο ΠΠ ΒΥΤΕΙ οίδΕΙ 6ορ αὖά ημιν:: ο Με οἵ Τις | 

επιγαμβρευσει οΙΤΏ ΑΒΤΙΔΠ πηςῦ αἱ {οτο ΟΠΑΠ (19. 69. Ῥταθτη και) ΟνὔνΣ1 

ΟἨ5, Πίοπι ΥτΥ βα] αὖΠΑ αοἴἩ... πα ΡΤΒΕΙΑ ἵνα ο ΑΥΤΑ, 1ζοπα 6ορ 18 
νρ (ωέ ἄισαέ, ἃ μέ πηδαθ) 1: Μο οἳ Το ινα λαβη | τεκνα: Ὦ ο ο 5: 1.5. 
ᾳνς Πῑιπι (ἳ Α. Ἡ Π1ἱο) | τ. γυναι. αυτου (οί. 19513): Ὁ οσα { ανα- 

στησει: ΕΗΝ α])10 ζετο εξαναστ. :: πί Μο εί Το 

95. δε (οί. ΟΥ5931  Η’ Ἡ εγφο): Ὁ ᾳ ΟΠ | γηµασ οππι κΕ1, 1. 99. 95. 194. 
15τ. 209. 999. αἲ5 ΟτήδΣ... ς γαµησασ ο ΡΓΔΘΌΠ πηςὃ αἱ Ρίου 

Οµτ {γυ0ν. αυτου: 1, αἱ Ῥαπς {ου οΠ1 αυτ. 

96. οµοιωσ: Ὁ αἱ α]ῑᾳ πάά δε | εωσ: ΜἜ ΑΥΙΡΕΗ και εωσ 

9Τ. παντων: Δ ο ΟΥ οσα | η γυνή ουπι ΝΗΙΤΑΠΤ 1. αἲδ ο βΥτέὰ αοίμ....ς 
Τι Τϊ και η γυνη ο. ῬγΠ" αποῦ αἱ ρ]ον ΠΡΙεῖ νρ 5γτα βα] «ορ αἱ ΟΥ 

98. αναστ. ουν οµπΙ ΝΒΡΙ, 1. 69. 124. ...ς ουν αναστ. ΕΙ ΧΓΔΠ πποῦ αἱ 
Ρ]ος... Ὁ ο 6 ἵπ ΤΕΒΗΥΥ. αμίέπι | των επτα εσται (ία ϐ): Ὁ εστ. τ. επτ., 
τετ ο Π1.3: ϱ1:5 Ἡ ᾳ νο εντ ἆε δεμίετι ... Ὦ ο ΒΥΤΕΝ ΟΠ τ. επτ. | γυνή: 

ϱ 1. αἱ αὖπΙ η γυνή | παντεσ: Ὁ ο Αγγ (Πάπα απ απίο των επτ. ΟΠ1) 

βερίεπι | αυτην: ΜΠΕ 28. 95. αἱ ραιο ΑΥΤ ΥΥΡ αἀά γυναικα :: ο Μο 

οἱ Τιο 

99. αποχριθ.. δε: και αποκριῦ., Ὁ ϱ Ἡ δγτέα οίδΟΣ πῇ] πβῖ εβροπᾶεπβ 
(να γεεροπᾶᾶ εἰ) { αυτοισ: 5ν αἱ15 {ογο ΟΠ1 

50. γαμιζοντ. (69/) ουσ ΝΕΡΙ, 1. αἲἳ (Ο1επιδῦῦ αλλα µετα την αναστα- 

σιν, φησιν, οὔτε γαμουσιν ουτε γαμιζονται) Ον ὅ, 335 οἳ 334 Α:ι 1 135 

Γ5ἱ14416,, ς Ῥϊ εκγαµιζ. οτι ΕΡΘΗΚΜΒΌΥΓΔΑΠ αἱ] ρ]ον Οσ)533... 95. 

124, 15τ. Ον1)354 οί 921 Μο(ΗΤΤ5 (οἱθ55) Ἠριρ]δοῖ οἱ 1055 ΟἩγ γαμισκοντ. 

(αἱ ραας εγγαµισκ. οἳ εγγαμιζ.) (:: {οσπιαε εκγαμιζ. εἰ εκγαµισκ. αρ 
Ἀπίίᾳ. ἄΤαοςσοβ π{ νά(χ Ῥ]απο ποῦ Ἱηνοπίπα ΒΗΠ{” πθς τηβρῖβ {ουο γαμιζ. 

πὶῖ (ποῦ Αροϊ]οη. 4ςο βγπίακ. Ἠλλροί: ἔστι γὰρ τὸ μὲν γαμῶ γάμου 
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ω - ο Ό π ι σι 2 [ ον 0 

Θεοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ εἰσύ. 5ἱ περὶ δὲ τῇσ ἀναστάσέωσ τῶν νεκρών 
2 « λ ς ο ς Ν -- -- . ε] / 3 ς 

οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ὁγθὲν ὑμῖν ὑπὺ τοῦ Φεοῦ λέγοντοσ᾽ 932 ἐγώ εἰµιο 
στ ς 2 τε / 5 ” 

Φεὺσ 4βραὸμ καὶ ὁ Φεὺσ Ισαὰκ και ὁ Φεὺσ [ακωῇ: οὐκ ἔστιν 
ον -. ελ. Ν ” / 

Φεὺσ νεκρῶν αλλὰ ζώντων. 9ὸ καὶ ἀκούσαντεσ οἱ ὄχλοι ἐξεπλησ- 
ον ον .ω ” » - 

σοντο ἔπι τῇ διδαχῃ αυτου. 

πεταλαμβαάνω, τὸ δὲ γαμίζω γάµον τινὲ μεταδίδωμν. γαμισἠ. εκ Ρ]αχ]). 

1οοῖς, αέ Απίδίος. Ποενγας[ίά. Ε]ου1]6ς., αρ Ρίου. ΟΙστη, αβετίτν. Ῥγασίοτθα 

ἐκγαμηθῆναι Ἱπίφαπτα οπιιθοπαἶ βοΏβαπη [ὅταν εἰσ ἕτερον γένοσ ἐκδοδῇ 

παρθένοσ, οἱονεὶ τοῖσ μὴ προσήκουσιν Βπϊά] μαῦοί.) [ αλλ: Ὁ αλλα | 
αγγελοι: 1. 25. Ο50384 6ἱ ὄ 8 85ᾳ ο 53 οι αγγ. | Θεου ουπα Ντ, 19. 28. 
88. 69. 194. 151 αἰ15 ἔοτο ΟΗΥ; έπη ς Τΐίτου Όεου οππα ΤΓΔΟΌΠ απςῦ 

(απ Ἐ του θε. πδα εισιν {η ταβατα, δορία δαπές ποπ]. ἀαῄιεγαί) αἱ 

ΡΙοχς ΜειἩ Ερίρ] ΟΗΣ; Ίἴοπι ἄεί Η1 α1 3 1 νρ ΒΥγιΣΕΒ οίρ σορ αεί ΟΥ 

1π{ 4,395 ϱΓ 661 (505.591)... 409 Τι οπι οσα ΒΡ 1. 209.α Όσα ία” πα 
Παχ]Ἔ ντο βα} αγ ΟΥ 39491 3935 5ᾳ αἱ δ3τ (ο 1π{ 2918) Απ α1 1: πί Μο | 

εν: Ὁ αἱ οι εν | τω ουρ. ΕΠΙ ΝΗ1, 1. 99, 09. 194. 15π. ο09. 9406. 49δὲν 

Ρ30Υ βαἩ «ορ Οτδδᾶ5α εἰ 551 (11354 ον αγγ. οι εν τοισ ουραγοισ) ... 5 ΟΠῃ 

τω εππι ΡΓΔΟῦ ΥἱάΠ απςῦ α] Ρρ]ον Μοεί] Ερίρι ΟΗΥ { εισιν: 1. Τὲ να δα] 

6οΡ ασγπι ΟΥ1384 οι θᾶ”5ᾳᾳ ροβίέ αλλ Ρον :: αἱ Μο 

81. υμιν (αε. Ον98586ἱ «510: ΠΡΙ [ποῃ ο Ἱ 4] νς [ποι {ου αἲ ] ροβί λεγοντ. 
2 

Ροπ): ΚΔΠ α15 {οχο ο δγτέα αρ Τεηί 593 ο 

82. ισαακ (αἳ, Νε): νἲρ Ὁ ο Ἱ υσακ | ο Θε. ισ. Και ο Θε. τακ.: Ν ΟΙ ὁ 

αίνταπιᾳ (ΟΥ9/535 ου γαρ γεγρ. εγω Φε. αβο. κ. υσ. κ. να. αλλ εγω ευµι 

θε. αβρ. χ. θε. τσ. κ. θε. τα. και ουτωσ γε αγεγραψαν µατὸ. κ. μα. α. 
λουκ.) : βΙπαϊ]]έου ἵπ Μο Βποί Ιεσίο | εστιν Θεοσ (οάπα ΝΡ εἰς, ἵωπο θε. 

επι ΕΤ εἰς: αεσπταίῖοτα ν]ᾷε Ρρο5ί) γεκο. 6Η ΔΒΡΤΙΑ α110 {ετο Ἱένς 

5αἩ «ορ βΥτέα αίδοἩ αγΡ ρου5ς ΟΥ 1Τ45 οί ὅ νο Έιςρ5 355 ΟΥ (Ποπις] 5155) 

Πτι 302 Οτ]πί 956 Ἠ]σδερ.,.. ς εστιν ο (Β 011) ΌΦεοσ ὤεοσ νεκρ. 6ΙΠΙ 
ΕΕΘΗΚΝΡΌΥΓΘΟ νΙάΠ α] Ρ]ον 5ΥΤΡ ανπι ΟΥ5/355 αι ὔ5Σ Ππρτϊπαϊς 541 Οοπβέ 
60 ΟἨπιο 3 ομίοχοα | Φεοσ αὔβαπο ὁ ο. ΝΡ 28. 67. αἱ ΕπΡΡ5355 (εδιδα- 
ξεν ο σωτηρ ειπων' ο Φεοσ αβρ. δα ζωντων) Οι: εξ αοἴ. Ηοπις]νδῦ 
(τοισ λεγουσιν οτι αβρο. κ. ισ. κ. ια. απεθανο”, εφ’ ουκ εστιν εοσ 

νεκρ. α. ζωντ.), Ἱέοπα Ο15330 (εγω ο Θε. αβρ. 11δα τακ., ᾧ επηνεγκεν ο χς᾽ 

Φεοσ δε ουκ εστ. νεκρ. α. ζωντ.)... Ὥμπ ο Φεοσ ο. Β1Δ 1. δδ. 15τ" 209. 

258. ΥΣΕΙ ΡαἩ «ορ (ΟσΗ145 µαῦθοντεσ και το ο Θεου ουκ εστ. νεκρ. α. 

ζωντ.) Οείσνια 5ἱ Οτίροπῖς αποἰογῖαςδ αφ ιἰβδΙπαῖς οὐ ἆ ρταεβίατοῦ, 

υπ ς οἀσπάιπα οβδοί. Τ]ο απῖπαι 4, 941 ῬΙοπῖ5 {οαδ 1ος βοτ]ρίγ]Β 

εχ Μί οἱ Με οἱ Τιο αἰαίϊ5 Μαίίμαεο ἀαί ο Φεοσ Όεοσ, Μσο εί Τιοαθ ο 

Όεοσ. Αἲ Ἱπν τας Ἡ. 1. οπιπΙῦα5 απϊαΙςςΙπαῖ5 ααἱραβοπα οοπδαπ(ῖνα 

δο]αεί {εβρ - απο αεπῖπα αΏβί πα] ας ονσ]δίαο ποπιῖπο αρροβίίο 

οοπ{τατ]αο ΙοεΙοπί ασςσᾶ1ῖ ΡαγΙτη να]οί--νατθοΥ πο ΙΙ ργατίογπη Ποση{]α 

ὮγΖαΠΗΜαΙΗ ἹεζΙοπαπη Ππίγαδον{. Απημιιαι οογίο Ἱαπάσπα ποβίτα (οί 

Ίτοπαε]) εογ]ρίπγα οοΠΙΠΠΟΕΠΗ οΗπη: Οτ1Ίροπς Ἡ, 541 Ἠαβοαί. ΟτΙραΠῖβ νετο 

Ιασίϊοπεπα «οππεπαί αποά Μαἴίμαεο ῥρτορτίαπι αι εἰ α Μο ἀῑνοαι- 

5απη ἐγ1ρ1 6. 

99. ὀιδαχη: Ν διδασκαλια 

ΤΙΡΟΗΒΝΡΟΣΕ, Ν. Τ. 4. 9. 10 

.Ἡςκ 9.6 



1460 29, 94. ΚΑΤΑ ΜΛΘΘΛΙΟΝ 

ο---40 ϱ., 994.6 κ. χ κ 2 ’ ϱ ’ 

Μο 12, 98-01 94 Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντεσ ὅτι ἐφίμωσεν τοὺσ 
1ο 10, 25--Ἡ ος , , ον κ ο τη” ; 5 

«Σαδδρυκαίουσ, συν/χθησαν επι τὸ αυτό, Ὁ9 και ἐπηρώτησεν εἷσ 
3 ᾽ -” λ ΄.. Σ. ή. ο Οδ. ο ο 
ἐξ αὐτῶν γομικὺσ πειράζων αυτόν’ 90 διδώσκαλε, ποία ἐντολὴ µε- 

/ .] - / οη « κ ον 2 -. 3 Π ’ . , 

«που σι γαλ ἐν τῷ νόµῳς Ὁ ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ" ἀγαπήσεισ κύριον τὸν θεόν 
9 α - ο. Ακ ρ -” -- ον τν) -- 

σου εν ΟΛ τη καρδία σου και ἓν ολ τῇ Ψυχῃ σου καὶ ἐν λῃ τή 
ς ; ο ς οἱ ἡ  ηΒ. « , Δ ’ ς 
διανοία σου. 95 αὕτη εστὶν ἡ µεγάλη καὶ πρώτη ἐντολή. 9 δευ- 

κ . « ’ ς / 2 κ 3 ’ 3 ’ ς / ) ’ 

μον 1015 τέρα οµοία αὐτῃ ἀγαπίσεισ τὸν πλησίον σου ὧσ σεαυτόν. 40 ἐν ταύ- 
: - ἃς Ν 3 .α ο « Π - Ν « - 

ταισ ταῖσ δυσιΥ ἐγτολαῖσ ὅλοσ ὁ γόµοσ κρέμαται καὶ οἱ προφήται. 

ω 54. απουσαντεσ: ο Ἀγτο οΊήι υζζ(βαοτεί | επι το αὖτο (Ιΐα αἱ, Π οἳ ἲᾳ 

νο οοΡ βγταίν ασπα ΟνΙπ( 599 δαἩ ὑπίεγ 56): Ὁ Ὁ ο ο 3 Τι (Εὖπ πι αἲἶ 

επι) βγτΕ αοί Π1] επ αυτον 

95. και Ρὲ: Δ οπι | ομιχοσ({ΟΠ 4] πάά τισ): 1. α1” ο απ Ον δι δθ οπη | 
πειραζ. αυτον ΟΙ ΝΗ1, 95. ο Π1: οἳ 5. 14 νρ β4Ἡ 6ορ ΑΥΥΣΟΝ ααἰ]ι Ον]πί 

ς Τί αὖάά και λεγων οι ΤΓΑΘΟΠ πποῦ αἱ ΟΠΗΠ ἔθγο Ὦ ο { Π”7" Τι {ια 
Βαα αγτόα οἱΡ απ ΟΥ 

96. µεγαλη (δγτέὰ πιαφηηήα οἱ ϱγ ήπιε 1: οἱ Μο): Ὁ 1929. Ροβδί νοµω Ροη 

ὃτ. ο δε εφη αυτω οι ΝΗ1, 99. 4]. ορ ΟτΙπίσδθς,, Ὦ 1 (οχο 4) να 

αγτέα εφη αυτω»... 0 ὼή ο δε τὸ εφη αυτο οΙ ΕΕΘΗΚΜΒΏΥΓΔΟΡΠ 

α)10 [ογος Πΐοιη ς ο δε τς ειπεν αυτω ΟΤΑ ΠΛΙΠΙΙΣ6 νἷκ τη 4” αάάο βγνγαῖἩ 

ΤΙ ααίἩ | τη Ρτῖπα ΟΙ ΝΕΡΚΙΜΡΖΠ αἲ Ῥπ ... ΝΒΕΕΟΠΌΥΓΑΟὓ αἱ 
ρα550 Ο]οιαδοά οἵα (64000). Πίστη τη 86ο εΠΙ ΝΡΚΙΝΜΡΖΠ αἱ ΡΙ Ο1οπι ... 

μπα  μΕαΗ ΥΓ Αθῦ α]ῦό [ογο οι (00). Πσπι τη ἴουί οππ απο οΙΠΙΟ αἱ 
Ρ]ον Οἶεπι ... αἲ ραπς ο | ὅνανοια σου (ο. Ἱ εχοξ νρ δα] «ορ ΒΥΤΡ 
ΑΤΥΠΑ Οτίπέ 195: 5,850 ϱὲ {ετ 881 ϱ/ 593): ο βσγέα ΟΊεπη ΟµΙπί 590 ϱ{ 618 1σχυι 

σου (Οπῖπί ο {ος οὐγίδτις ἐμῖς, ο πι οπυιέ οὐ έο ἠμα) ... 9θὺ 19. 68. 69. 
194. 90εν ΑγΥΣΟΣ οΡΙ6Υ σορᾶ” ααί] νσχυν σου και εν ολη τη διαποια σου. 
αΙππϊ]] ον ο ὧι οι Πιδέδέία οἱ ἵπ ἰοία οοφ{αίζοπε ἔτα (ῬαβείιΣήτ εξ ολ. τ. 

χαρὸ. σ. κ. εξ ολ. τ. ψυ. σ. χ. εξ ολ. τ. ισχυ. σ. κ. εξ ολ. τ. διαν. ο., Ἰθεπι 

γος ας 505. πη]κε]ς Μί οἱ Με) :: ε{ Μο 

98. ή (0 οπή) πεγαλ. και (1, αάά η) πρωτη (α9’) ουπι ΝΕΡΕΡΥΤΙ 1.19. 99.609. 

118. 194. 909. 946. 96εν Ἱ{ (οχο { ᾳ) νο 5α]ι σορ 5ΥΥ6ὰ οίδόἩ ο 16ν αθί]ι 

αἱ ΟµΙπί σβύοραα Ἠ]] ΑπςΕΟΠΡΕΠΑ,,, ς πρωτ. (400 Ώα5δ η πρ.) και µεγ. 

οπή ΓΑΘΡΠ τοῦ α] ρ]ον ἆ { α ΑΥΥΡ ΑΠ ῥ6ΥβΡ Ῥαδοία Ορ 

99. δευτερα 5ίπο δε ο ΔΕ... ς Ίμη ΤΙ δευτ. δε οππη ΡΊΓΔΘΌΠ πποῦ αἱ 

οπιηνίᾶ Πές νρ (Ογρῦῖ5 αἲ αἱ ςεσιπάιήῃ, Ίἴεπι γα) Αυτα δα] ορ αἱ 
Βαβοι σοτ ΟνΙΠΕ 1 Γοµοια: Ἡ οµοιωσ | αὐτῃ: »ὶο 1. 98. 69 αἱ Ἰναά 

4ο πι 1 νρ 5ΥΙΥ 58Η 6ορ αἱ: Ὁ αἱ Ῥαιο (Ώα51ες Όχο 109) ταυτη, Δ 

938, αυτησ (ΟμτεΔᾶ ταυτησ, αυτησ, αυτη)... ΕΚΟΠΚΜΌΥΓΠ αἲ ϱἱ αὕτη 
(0 αὕτη τί οἱ. αϊ: 1, αὗτη 8Ίπο αοσοπ{α): Πα Ν΄ :: οἱ Μο... Ἡ ρ]αποα 
οπή | αγαπησεισ: Ἐ -σήσ | σεαῦτον 6ΝΠΙ ΝΗΡΗ ΗΔΗ απο] αἱ ϱἱ Ο1οπιδοῦ 
ῬΏαβος δότοιΗῦς,, ΟΡ’ εαυτον σπα ΠΥθῦ αἱ ρ]αβῦῦ Βαβεί] 

40. ταισ: Μ οπη | ολοσ: κ” (5αρρ]0) ΑγνοἩ οἱδΟ] βαἩ σ0ρ οµη (Απρ ΤΘΥΠΙ ἆοπῃ 

ποπ ἑαπίπι αἲἲ Ἱεκ ροπᾶεί οἱ ρτορ]είπο, δέ εἰίαπι ααίαζ οί Ιοκ οί 

Ρτορ]λείας) | χρεµαται Σ. οι προφ. (α9)} οππη ΗΡΙ 2 50. 1 να Αγτεα 
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41 225.6 τν: / λ τς / αλα κ ν ο) 2 Δ «Συνηγμένων δὲ τῶ» «Φαρισαίων επιρωτῃσεν αυτουσ 
ο ” ; ὁ τς εδ ς - Δ πρ - ΄ ε/ 

ὁ Ιησουςσ 343 λέγων" τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ τοῦ Χριστου; τύοσ υἱύόσ 
3 , ο - ο ο] , 2 ια ο τ 
εστιν; λέγουσι» αυτῷ' τοῦ «Ιαυείδ. 345 λέγει αὐτοῖσ᾽ πῶσ οὖν 

λ . / -- / ανα, κι / . ”. ἷά 
«αυειὸ εν πνεύµατι καλεῖ κύριον αὐτόν, λέγων 44 εἶπεν κύριος 

ο) ’ . τς ν - [ο ο) ” Δ 3 ’ 

τῷ κυρίῳ µου” κάθου εκ δεξιῶν µου ἕωσ ἄν Φῶ τοὺσ ἐχθρούσ σου 
ε / -” ” εἰ” ο σ ος -- ο) ; 

υπυκάτω τῶν ποδῶν σου. 40 εἰ οὖν «Ίαυειὸ καλεῖ αὐτὸν κύριον, 
-- εν 3 -- , ὸ ορ ο Ν 3 Δ ας ο ” 

πωσ υἱῶσ αὐτου εστώ; 340 "5" μαι οὐδεισ ἐδύνατο απυκοιθηναι 
υ ” ’ Σω ο ής ’ 2 ε) 3 ’ - ς ’ » - 

αυτῳ λογον, ουδὲ ετόλμησέν τισ απ εκείησ τησ ημέρασ ἐπέρωτι- 

σαι αὐτὸν οὐκετι. 

ΧΧΝΙΙΙ. 

Ὡς οσο ” 3 -, ” λ -, 

1. πια Τότε ὁ Πησοῦσ ἐλάλῃσεν τοῖσ ὄχλοισ καὶ τοῖσ µαθῃ- 

οίδοἩ αθίἩ Βαβεδδότ Ονπί 56 οἱ 550 οἱ 913 οἱ 615 ΤασπΙδ14 Τουέ αἱ 
ς και οι προφ. χθεµαγται ΟΠΠ ΤΔΘΡΠ απο αἱ ΟΠΗ [ογο δα] 60Ρ ΑΥΤΡ 
0Ἰσοπιβ0” Ο 21981 {ταρτη οεἶπί 5,551 Ώ4ς9τος Γα5 556 

41. των: Δ οπι | αυτουσ: ΕΚΓΠ αἱ αυτοισ | ο τς: Υ56Υ 5εΠΙ6] βΥγόὰ ΟΠΙ 

49 504 δαυειδ (ία Ἡ. 1 οἳ, ϱ)): ο[ αἲ 1, 1. / του δαυ.: ὰ οπα του 

45. λεγει αυτοισ οπἩι ΝΒΡΙΗΔΠ απο ΠΡΙΕΙ νο 5αἲ 5ΥτΥ αἱ Απο αἱ]... 1 

1. 9δ. αἰῦ Ε Η1 «ορ αγπι ααοἲῃ ΠὈΙα]15Ί Ον πίΣβδῦ (αἱ 5 Ημετο αἱ ΟΠὲ 

γεδροπάεγπί: Ιλαυίά. Ππί ἀοπιζππδ: «λιοπιοῖο εγο οἵς) Απιο αάά ο τς | 

εν πνευµατι: 61. αἱ δγνο ο ααίῃ (2141 529) αθ ἆ αγιω | καλει κυρ. 
αυτ. «ΠΤΑ 17: Ἱίθη 11 χαλ. αυτ. κυρ. οππι ἨΡ 99. ΠΡ]6Ν νο (Ίίαπι ΑγτέἩ 

εἴδο ϱ8Ἡ ορ) ὨιάσΙ Ογτᾶαεῖρα 95 Απο α] ... ς ΤΙ κυριον αυτον καλ. 
οππῃ ΤΑΠ αποῦ αἱ ρου ο α αἲΠΙ (5ΥΤΡ κυ. κα. αυ.) ὨὈϊα]15 Ον Τιάνί 
191391 Ονἰπι»,855 Ρ15 οἱ 4,005 Α ΟΠ ὅαυ. 

44. κυριοσς. ΔΗΡΣ...ς Τϊ ο κυρ. ο. ΗΓΑΘΟΠ αποῦ αἱ οπηην{ᾶ Ὀἱα]13 Ὀιά ὴ 
(πρ1ρ]ιθ00) [ αν: τἨ οπι | Ὦ εκθρουσ | υποκατο (89) επι ΝμΡαΌΖΓ 
α]55 ἴογο Ὁ ο Ἰι ᾳ βΥτόἩ θἰδοἩ βαἩ σορ Απ... ς υποποδιον οπἵη ἨΡΗΙ« 

ΜΦΤΙΥΝΔΘΡΠ αἱ ρ]εγ ΠΡΙ νο ΑΥΥΡ αὖπῃ αθί Ογταεῖρα Ονῖι ποῦ ΠΠ] :: οί 
Τιο οἱ Μο 

40. παλει ΕΠΙΏ ΝΕΙΓΘΌ αποῖ αἱ ΡΙ ο Π1: σἵ: ᾳ νο Γ δα] εορᾶ7 ϱγγέ α{δΟἩ 
Ογτάεῖρα5ὸ Ον Ον { 988, ΡΚΜΔΗ 0” αἱ59α Ὦ ο { 5: σἳ' Ἡ 1 έα δαχ 
ΑΥΤΗΣ ΑΥΥΡ ο.” εορΝ1 αἰσοά Τ]α]15 Ἠδρ5τοῦ Ἡγεςδαποπατ Τά νε 11051 
(κα. αυ. εν πν. κυ.) ΟΥΡ ΗΙ Ῥνασιη εν πνευµατι | καλει αυτ. κυρ. (αἳ. 

ἘπβρΣ ΝγδΕ Ογναοῖρ 0Ο) (ποπ, ποπ Ἱέοιη πα!) 906, 44.ν Ὀα]15Ί 
Οντίν δδῦ κυρ. αυτ. καλ. (Βγνέ αοίἩ κυ. κα. αυ.) 

46. εδυνατο ο ΝΕΤ ΡΤΖΓΘΌΠ απο (4 δυνατο) αἱ αἱ ναί ρὶ ... ο 1. αἱ 
ρ]1830 Ογταοἳρ δυνατο | αποκριθ. αυτω (ρτοῦ Βομιι) οµΠΙ ΝΕΡΙΚΙΖΔΗ. 

αἲ ρ]ικό α Ὦ ο ϱ1. 5 1 ᾳ ασπα {1 Γον {οἱ 5γτν ΟΥν1αἳρ οδό ΟΙ ὔ0δ ΟΡ 

τες αὖτ. αποκρ. οππΙ ΕΕΟΗΝΡΒΌΥΓΘΟ αἱ ΡΙ ο { 1:35: νοοᾶ οἱ ρα 6ΠΙΗ 

Αππῦ | ήµερασ (εἳ. ΠΡΟ" να βαἩ. «ορ ΑΥΥΞΕΝ οἱ αγπη ααί]): ῬενΙᾶ αἲ: 
α 4 ΑΥντοα δαίρ 1ης εο Ογνάο!ρ Ονπί 506 0 ὠφασ 

ΧΧΠΙ. 1. ο ἵς ο ΔΡΙΖΓΔΘΡΙΠ ποῦ αἲ ρίον... Τϊ οι ὁ 1η Ἡν αἱ ρατς. 
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41--46 
Μο 12, 55-- 5Ἱ 

1ο 90,41 --44 

Ῥς 110, 1 

Μο 19, 38 
Ίο 20, 45 



Γιο 11, 46 

65 
Μο 19, ὃ85 
Ίο 11, 453 
50, 46 

145 29, 2. ΝΑΤΑ ΜΛΘΘΛΙΟΝ 

-ᾱ Ὁ -” ’ 8 Αα Ἂ ” .. ; -. ον ; 

ταῖσ αὐτοῦ. 2 λέγων ἐπὶ τῇσ Ἠωῦσέωσ καθέδρασ ἐκάθισαν οἱ 
Ὃ λ αν ς / τ α πι / Ὡς αν 

Ἰοαμματεῖσ καὶ οἱ Φαρισαῖοι. 3 πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν 
/ λ - ολ οι αχ  - η 

ποιῄσατε καὶ τηρεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε᾽ λέγουσιν 
Δ Ν } - 9958. ο ν / ν λ / ’ ΔΝ 

7ὰρ και οὐ ποιοῦυση. 4 δεσμεύουσιω δὲ φορτία βαρέα καὶ 
Ε α ο.) Ν ” - ος. ; 2 κ ολ - ο / 
ἐπιτιθέασιν ἐπι τοὺσ ὤμουσ τῶν ἀνθρώπων, αυτοι δὲ τῷ δακτύλῳ 

2 - ᾽ έ /’ - 2 / |-ά 999. 9 / οι Ν Ν ο ά 2 .ν 

αὐτῶν οὐ θέλουσιν κησαι αυτά. Ὁ πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτων 
- - ὸ 2 / : / 

ποιοῦσι πρὸσ τὸ θεαθηναι τοῖσ ἀνθρώποισ᾽ πλατύνουσιν γὰρ 
υ Α ; . ” ο ’ Ν ; « η ο 

τὰ φυλακτήρια αὐτῶν και μεγαλύγουσι’ τὰ κράσπεδα, ϐ φιλουσιν 

Ῥναοίογοα ϱ 69. 194.946. ΑγΥὰ παῖ]ι Οτἰπί ὔπ0δ ρορίέ ελαλησ. Ρο. Το στη 

Ν6ΥΑ. ο αἷα;: {0έ αὐωῖέ είς: διῤρεν οίς 

9, λεγων: ΒΥΤΕΣ οΠΙ | µωυσεωσ ΟΗΠΙ ΝΗΡΚΙΗΖΠ αἱ καί 1η... ς µώσεωσ ος. 

Γδθῦ απςἳ α] ΡΙ: οοίοτπη ν]ᾷο αἆ 8,4. 1τ.5. 19,Τ. | µω. καθεὸρ. 

(6ΥΧΡ11ς εν θρονου) επι ΝΒΙΗΖΓΑΘΟΌΠ αποῦ αἲ Ρίου Ἑργοπὲ Ον Ώαπι 

ρ81516,,. ϱ 19. 69. 258. 940. ἵε νε (Οτ91ῦ3 οι επι τησ καθεδρ. µω. 

αυχουντεσ καθεζεσίαι) Ε8ΡΣ 51Η Οστην 1ο Τπέσαα Οτι δδῦσ Η]]γαῦ. 
µω. (εΓ οἱ. Πονης] 5915 επι τησ καθ. µωυσ. εκαθησαν οι γρ. Και οι φα.' 

παντα ουν οσα Λέγωσιν υμιν, ακουετὲ αυτων.) | ἑκαθισαν: ἘΕΗΚ αἱ πι 

-ὤησαν 

9. εαν (α9’) απ ΝΙΖΔθῦπ απο 1. 19. 22. 89. 69. 124. 946. αἱ ρ]αβδὸ 

Ερηχοπε,., ς Ἱω αν εππι ΒΡΕΚΒΙ αἲ πι Ἐ5)5 Ερητό Οἳν Ώαπιραν | 

ειπωσιν (ΟἨχ Γαπιραῦ }εγωσι, Ιἴθιη Ηοπις]) υμίν (ΡΕ οπ) 8ἵπο τήρειν 

(αΡ΄ ρτοῦ Βοπιι) οπή ΗΡΙ 1. 194. 909. ΠΡ1ΕΝ να βγγέὰ κα] 60Ρ ΑΤΠΙ 
αθἰ] αὖγ ΕΒΡΣ Γνπεσ41 Οτ]πι δρ, δ0δ ἩΠ ... ς αὖᾷ τήρειν οπΠΙ ΔΘΡΠ 
απο α] Ρ]ον ΕΕ γίά ᾳ ΑΥΥ5έὮ οἱρ ρου5ς Ώαπιραν δ16: Ί{οπα ϱ 26εν Ἐρ]τοπὲ 

οία Ον Ώαπιραα]ὔ0τ ΟνΙπ{ὔ 526 ποιειν | ποιησατε (Ἠϱ 1. 209. ποιειτε) 

και τήθειτε ου] νὰ (νἨ οπιϊδεῖς και τηρ.. ἂὸ 5αργ!) ΒΡΙ 1. 124. 209. 

{απ {ου 5αἩ «ορ ΒΥΤΗΣ αὖπὶ ααίΏ ΤΡΡΣ ΗΠΔΕΠΙ ων ς τήθειτε και ποιειτε 

οππΙ ΔΟΡΠ απού αἱ ρ]ου Τέ νο (οί. απι 6ΠΙΠΙ) βγνο απ Ώανη Ρ41516 Τγ]ηί 

Η]δειας,, τ ον” Ερηνρῖς Ον Ὀαπιρα] ΟνΙπίδ 805 8α (οἱ ὅ, 55 αιιζίε 

εἰ Γαοἱέϱ) ΗΙ561. Αιιοβ8ΕΡ ποιειτε 

4. δε (αΡ’) οΙΠῃ ΝΒΙΜΔΗΠ 1. 95 α] ρ]πς) α Ὁ ο 1.35. ο1”5. 1 ᾳ πι {οἱ 6ΠΊΤΗ 
Ίας 54Ἡ «ορ ΒΥΣΡ (εγγεα οίδΕΝ χαι δεσμ.) ΟΡ α]... ς γαρ οππι Ρ"ΕΕΚΗ 

κρῦν α] ΡΙ ο {η νς (αί. {ος α1) 51 ΟµΥ Ώαπιραν ΠΠ γεν 11η αἲἲ 
ΑΥΤΑ ΑΥΓ 8αχ Γ ΟΙ | ῥαρεα (Ἀ μεγαλα βαρεα) οσα ΝΕ. 1. 209. ϱ ο Π3’ 
Ἡ Άγγσα ο{56 ορ ΑΥΥ Ρ6ΥΡΡ ΠΠ ΣΕ νε, ς Ίωι Τί αἀά και δυσβασταμτα 
(3 αδυσῷ.) εππι ἨΡΓΔΘΡΗ πποῦ αἱ ρ]ετ ο [41 ο. 1 ᾳ νο βα] αγπι 

ΒΥΤΡ ααί Ον Γαππραχ51ό :: ο Τις | αυτοι δε το οἳπῃ ΔΒΡΙ, 99. 107. 

βγτόι οίδεὮ βα] σορ απο] Πἶπί 311 ἨΗίεν (56ἆ ποπ αἲ Ἡ. 1.) Απο ΟΡ... 

ς ΤΙ τω ὃε οππα ΓΔΘΡΠ πποῦ αἱ Ῥ]εχ 1έ νο αν ΑΥΤΡ ΟΥ Ώ Απρ) 

δ. πλατ. γαρ (630) οππι ΝΕΟΙ, 1. 19. 92. 99. αἱδὺ ἔχο 1ἴ Υρ ΒΛΗ οοΡ 

ογταίν Ον πηρα 516 ϱα{οχ (χεοπηπὶ) Ον Ὀδδδνν, ς ΤΙ πλατ. δε «Π1Ώ 

ΓΔΘΟΌΠ πποῦ αἲ Ίσοησο }] (δγτέἩ καν πλατ.) Βαδεί]50ῦ / κρασπεδα ΙΙ 
ΝΗΡ 1,224 6 Π1: ϱΙ 3’ 1 νο (αί. απη {ι {ου πρ {οἱ αΙΠΠΙ), Πέει αά ἁῑίο 

αυτων Ὁ ο 5Π ΒΛ ααἲ] οπίΟΧΟἨ γε ς (499) αάά τον ιµατιων αυτων 
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Δ - Ν Ν 

δὲ τὴ πρωτοκλισίαν εν τοῖσ δείπνοισ καὶ τὰσ.πρωτοκαθεδρίασ εν 
-- -- π λ Ν Ξ] Δ . ϱ) Δ 

ταισ συνἁ}ωγαισ { και τουσ ασπασµουσ εν ταισ αγοραισ παι 
- ς ” .) ε - 

καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ανθρώπων ῥαβῤῥεί, ὃ 
9 ς - Δ Ν 

"1 ἡὑμεῖσ δὲ μὴ κλη- 
- ο νδς ῃ ο ρα ορίκν ; ο 

ὕητε ῥαβῥεί εἶσ γάρ εστιν ὑμῶν ὁ διδάσκαλοσ, πάντεσ δὲ υμεῖσ 
3 . Ν / 1ὶ / ς - 3 ΛΑ - πα μος Ὡὶ 

αδελφοί ἐστε. 9) καὶ πατέρα μὴ καλέσητε ὑμῶν ἐπι τῇσ γῇσ᾽ εἶσ 

άρ εστιν ὑμῶν ὁ }ο ὁ οὐράνιοσ. 10 δὲ κληθήτε καθ ηγηταί άρ ἐστιν ὑμῶν ὁ πατὴρ ὁ οὐράνιοσ. μη ΓΌήτε καθηγηταί, 

επ ΓΘῦπ πποῦ αἱ Ρίου ΓΗ: Ἡ ᾳ Ίηπι σαΐξ (1ηπά σα{ εδἐὐπιοιέή δα) αγτν 

6οΡ αγπι (ΕΠ ρ1ρΗ55 14) Βαβοίμ 500 0Ἡν Ώαπιραν Ον ΣβΤδα: Ίίοπι οπιῖβςο 
αυτων 1 245. 

. φιλ. δε ΠΠ ΝΕΡΚΙΙΝΗδΠ" αἲ”Ὀ {εγο 1{ (εχο ϱ) νο (αἱ. βαΠ ΓοΥ ΘΠΊΠΙ) 8811 

6ορ ΒΥΙΡ... ς φιλ. τε οαπι ΕΕΩΗΝ"Β0ΥΘΡΗΣ αἱ ΡΙ (δΥνοα ο(δΕΗ ααἴ]) 
Βαθείμ Ώαπιραν: 157. αἲδ ο απι {ι ΟἨΥ φιλ. γαρ ... Ὁ ΑΥΤ ΟΥΡ ηἲ] η]ςί 

φιλ. την πρωτολλισ. (-κλισιαν οππα νΝ”ΗΡ [πρωκλεισια)]ΈκνΡύῃ: ΕαἩν 

ΓΑΘῦ -κλησιαν, Ιἴετη 1, -κλησιασ): ΝΕΙ, 1. 98. 3] ραπο ΠΡΙ (ποπ Ὦ ο 5: α) 
νο ΒΥτνΥ ατΙΠ αθἰἩ Βαδεία Ώαππρᾶαν ἨΠ] ΟΡ τασ -σιασ 

«αν τουσ πδᾳ αγοφαισ: Ἡ αἱ Ῥαϊο οἵη | ραῤῇ. 5επιθ], πο Ρἱ5, (45/) 

επι ΝΒΤΙΑΘΟ2 1. 19. 299. 98. αἰ1ξ 1έ νο ΒαἩ ϱοΡ ΥΤΣΕΗ αθί] αἲγ Ῥοσδε 
Βαδοίῃ σοᾷ ΟἩγ Ώαπιρατ516 ΟΥρα]... ς ΤΙ ραῤβ. ϱαββ. εππη ΡΓΘΡ"Π 
αποῦ αἱ ρ]ος βΥτόα οἱρ αντ Βαςεί]μ500 (ο6 αἱ. Πβε 113 εαν ουν µη των 

ὁιδαγµατων των εαυτουσ υψουντώων και Φελοιτω» ϱαῤῥι ϱαβΏι κα 

λεισίδαι καταφρονησητε----). Ῥιαείοτοι ϱαῤβει εΠΠΙ ΝΕΡΕΕΚΓΔΘὺΟ (αΗΡί 

6ἱ. ΑΟΜΕΣΧΛ) ΒαἩ (α1Ρ1 οἱ{. ο)... ς Ἰωπ ραῤῥι ο. αΠΙΝΜΌ(5Υ αἱ νἀ(γ)πΠ 

αἱ σετίε Ρρ]ουΥ 

«θαββεν πί απίο (εχο ΚΙΓ)... ς Ἰμπ -ῥῤι (εί. κυ Ἡ. 1.) | νἲ (δαρρΙΔ) κα 

ΟΠ1 μεισ 11δα ϱαβῇ. | ο διδασκαλ. (άΡ΄ Ῥνοῦ Ῥεμα) οππι ΝἑαβὈ 7 6. 
11. 88. 61, 108. α159 ἔογα (αἱ. 5γυτ αἱ νΙάείαν, α)πά απΊπη ΠΟΙΠΘΠ ν. 10 

ααμ1υεπί) Ο1επα1Σ (εν δε εισ ὁιδασκαλοσ εν ουρανοισ, ὧσ φησιν η 

γθαφη, ομολογουμµενωσ οι επι γήσ εικοτωσ αν παντεσ κληθησονται 

µαθηται) Ο15:153 (και υµεισ µη καλεσητε διδασκαλον επιτησ γηήσ᾿ εισ 

γαρ εστιν υμων ο διδασκ. ο πατηρ ο εν τοισ ουρ.) ΕΙδΡΣ ιδ] δ(εκπεμ- 

πει τουσ αππ. επι τω µαθητευσαι παντα τα εΘΥηΗ, προτερον παιδει- 

σασ αυτουσ µή καλειν διδασκαλον επι τησγησ) ΟΝΣ...ς ο καθηγητησ 

ουσια κ” ϱίοῦ ΡΙΓΔΟΘΡΠ αποῦ αἱ ϱ] ΝΥΒΡειπο 10 (μή καλεσητε καθηγητην 

επι τ. γησ᾿ εισ γαρ εστ. υμων καθηγ. ο 9) Βαδείὰ Ώαπιβατ. Ῥγαθίετεα 

ς (- 9) αἀά ο (Πῦ οι) χς οτι ΕΤ ΕΚΗΚΜΡΌΥΓΑ αἱ ρ]εν βγτζα αἱρ ο,Ἡ 

(Πἱομιέοά π1β) Ώαπιρᾶ,,, οσα 6. ΝΒΡΕΣΙΗΘΗ νἱά (ο ϱρα{1ο) π 1. αἱ Ρ]1άβ15 1 

νρ βαἩ «ορ ΒΥΙΞΕΒ (α{ρ 6οᾷ) ϱγτΏν αγπι απ οί Ρεγ58 (Ο1ὔ9153 ν]ᾷο απο) 

Βαβεῦι5θ0 Ον ΟΥΡ αἲ / παντεσ (ΒΥΤΕΙ ΟΙ παντ.) πδα εστε: Ὁ αἲ ρἱ1β50 
ε”ᾱ Πατ ν. 9 ἵταπβροη ή 

υμων Ῥι (α{. Βαβείμ 50 Ογναάοι 554 Ώαπιραι 516): ϱ 26εν υμιν (0 -ειν), 
Ἰέαπῃ υοδΐε 1ὲ νρ 5] «ορ οίο; Ἰίεπι ΟΙεπιῦδ1 (εισ μεν ουν ο πατ. υμων 

ο εν τοισ ουρ.--- μή καλεσητε ουν υμιν επι τ. γ. πατερα) | υμων ο 
πατ. 6υ1Ω ΝΕ 88. 486Υ 41” Νγββειπο 10 (οπι ὁ) ... ς ΤΙ ο πατ. υμ. 6Η 

ΡΙΓΔΘΟΠ απο α] Ρ]εχ (1ἱ να εἰς) Βαδεία Ογναάον οας265 α] | ο ουρα- 
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σ λ ς ος οι κ ες 7- / ο] ν ς ΑΝ σσ) 
νι. ὅτι καθηγητησ ὑμῶν ἐστίν εἰσ ὁ Ἀριστύσ. 11 5 ὅ ὁ δὲ μείζων 

ε - ” ς ” ’ α΄ λώ , ς 

ὑμῶν ἔσται ὑμῶν διάκονοσ. 139 ὅστισ δὲ ὑψώσει ἑαυτὸν ταπεινῶ- 
’ Ν [κά ’ ιά ε ’ 

Ψήσεται, Καὶ ὅστισ ταπειγώσει ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. 
15 982. Ὁ ϱ) [τὰ 

.] Ν ν [4 - . » .) ιὸ ιά ’ 

ἴμο 11, δὲ Ουαι δὲ υμίν, γραμματεῖσ και Φαρισαῖοι ὑποκριταί, 
αἱ ῃ Ν / - 2 - " στ 2 

οτι χλειετε τη) βασιλείαν τω) ουραώ) ἔμπροσῦεν στω1) ανθρώπων" 

΄ σα Δ 2 .” σολ τί 3 2 ’ » τν 

υμεῖσ γὰρ οὐκ Σισερχεσθε, οὐδὲ τουσ εισερχυμέγουσ αφίετε εισελθεῖν. 

ηιοσ οιπι ΝΕΙ, 95. 69. 194. 908. αΤΠΙ αοί] ῬαβθιποΆδθ (γτ]πο2θὲ.,,ς 

ϱ εν τοισ (ϱὰ 1. αἱ ραπο Έλα ο) ουὐραγοισ ο ΡΓΑΘΡΙ αποῦ αἱ ρ]ου 

ἵ νρ αἲ τα (Ο]επιῦδί οἱ Ονὔ 153 νιάςᾳ απία)΄ΝΥΡΡ6ΙΟ 10 Ῥαρείλδου Ογν 
84ος 954 Τ) ΑΠΙΡΥ 516 

10.οτικαΘηγ. υμ. εστω (ο οπισϱ ο Π1:3: ο ΣΠ] γς ροβδί εισροής ο πια ἰβίο 

εδέ υοδἱ8) εισ (1. 124. 36ὲν α ἆ ο 8ΥΥΟΝ Αχ ΗΙ] οἱ: 1. οἱ οἱ. εστ.) 

(49) οσα ΒΡα1, 1. 98. 194. 969ν 48ὲν χδδεηα ους 15 ϱ1:5 Ἱ 1 

νρ βγτέὰ απ Η1] αἲ... ς εισγαρ υμων (Α9ῦ9 946. αἱ ΝΥΡΡΕΙΠΟ ροβί 

εστ., 19. 69. αἱ Βαφείὰ ροδί καθηγ. Ρος: καὶ αἱ ρἱ15810 οπι) εστι) ο (0 

αἱ οΠ1) καθγητ. «ΠΠΙ ΝΓΔΘΡΗ 1Ποδ αἱ ρ]ου ἔᾳ «ορ ΒΥΙΣΕΝ (9) αίρ ααί]ι 

Ραβεί]ι 500 Νγαεοιπο 10 

11. δε: Ὁ ΠΡ]ές (ποπ ο {ᾳ) νο οπι (ντα εἰ ϱμἱ υομιεέ ἰπίεν 005 ιέ δέ 

πια(πις) | εσται: ἆ αἱ ρ]11550 Οτο ὃ ({οπι χεοπηπι) εστω 

19, δε: 1. ουν, γτεα οίδο ΟΥ (είαπο ϐ) γαρ | εαυτον: Ρχ 1, αὐτον, 8ες Μ 

αὑτον 

19. δε ἄπ ουαν δε υμίν ῥτπο ροδί υήώὔηησεται Ροβίίο): 5αγναπας Ιδίο 

Ίοσο ραν]ίεν ας ς ἴωπ Τϊ οσα {οβρς Ρ]ογίδαπο, 5εᾷ οι κα (επρρΙᾶ)ν 

αἲ ραπο Ἰ (ΕΙ οἵπα οἱ νο Ἠαθοπί) αγντέα απ ορ οἴζοᾷ αγπά πεί] 

Ον ΦΑΟΘ (ας Ίρβπα Παό 1ος) (ΠΡ ΡΟΗ εδ εξησ απελεγχων αυτουσ 

εισ αυτων προσωπο» ελεγεν’ οὔαι υμιν οἰίος Ἰίεπι ΟγτβΙαΡΗ 315 αβοτί 

ν. 19. 5ίπο δε) ΠΠ] (1 Ἡ. 1.) υποκριται: ΟΙ] 0τι (µία Πν]ετ νρ): 1. Ρ1: 

{ον ΘΙΠΠΙ {οἱ αἱ (5οὰ πο απ 5απ) ΗΤΙ αἱ «ύ (ου). πα Πίεν Ἡ Η1Π αἱ φις 

ἀενογαξί (οοπιεζ(19) Ρτο οτι κατεσθιετε | γαρ (Ν ία 1.3. δε):  486ν 

αὶ ΑΡΓΑ ΟΠ | εισελθειν: ν αἱ” ΟΠ 

14. «9 ()ὐαὶ ὑμῖν γραμιματεῖσ καὶ φαρισαῖοι ὑποκριταί (4 οπ1), ὅτι κατε- 

σθίετε τὰσ(δ οπι) οἰχίασ τῶν χηρών καὶ προφάσει μακρά (ϱΕΝ Τὸ. μικρα, 
καὶ πα µακρᾶ: νετίαπί και προφ. μακρ. πρ. Ὁ ο ΠΞ' οεσαδίοπέ [οπφα 

οΓαπ{εΒ, Ἶι οεεαδίοπέ ῥγοζίπας ογα{οπΐς, { δηῦ ορίεπίι μγούί!αο ογαἑἰοπέες 

νρεᾶ ορα[ίοπες ἴοπιας ογαµίεβ) προσευχόμενοι" διὰ τοῦτο λήψεσθε (90 

η.) περισσότερον κρίμα: Ἰαος ροδί εισελῦδειν παϊπαδό νΙκπια ο 

Π2: Ἡ νσθ ςαπΙΏΣ {οἱ {) Αγνο ΗΙΙ: οαπἆθπι νοχο ς ΑΡ Μ7 απΠίο ν. Ἠ0- 

δίτατα 10. (ΙΙ]οΙη 14.) ροή, αἀδιππρίο ὃε οκ Ἰος, Ἱπάσαιο ναγβατηα 190, 

σοπβ παπί σπα ΗΕΟΘΗΚΜΡΌΥΓΑΘΌΠ αἱ Ρίου { οορπή αἰεοά αγγ αοἲ]ι 
αὖτ 815: 6: οιεά ΟΗΥ Γαπιρα! 5116 (ὗε αἲ ν. 14 (παπβ]αίο) ΟΡ ... Ρ]απο 

οπι (6000 ρτου Ῥεῖια) μπι ΝΒΡΙ 1.28. 98. 118. 909. 946. α ο ΠΊ1: ρ1;' 

(4 αὖ ν. 19 αἲ ν. 21 ΓΛΗΣΙΗ{) απ ΗΠΑ {οΥ [απ ραῖ Πατ] πρ ΠΩ 81 

βαχ κα ({αρίο Μήπί. ρ. 19.) εορᾶή αγπιΖοὴ οἱ σ4ᾷ οπΙὰ αχγέοὰ Ογ1953 

(εν τω κα. µατῇΏ. ο προσ τοισγθαµµατ. κ. {αρισ. δευτεροσ ταλα- 

γισµοσ οὕτωσ εχει ουαι υμ. 0. κ. φα. υποκο. οτι περιαγετε εἰς) Πέαιη 
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Το ον ο ας ρα τω νῷ μον τάς, κ 
9 οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖσ καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι 

Ν Δ ” ΄ / 

περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῄσαι ἕνα προσήλυτο», 
λ σ - ο  Ν ΕΝ νὸ ν ῃ ς - 

καὶ ὅταν Ίένηται, ποιεῖτε αυτὸν υἱὸν γέέγνησ διπλότερον υμῶν. 
.) ώ νά - Δ ΔΝ α τι αλ 2 / -- - 

16 οὐαὶ ὑμῖν, ὁδιγοι τυφλοί οἱ λέγοντεσ᾽ ὃσ ἄν οµύσῃ ἐν τῷ ναφῷ, 
ὼς/ μ] - τα ων Ἂ ᾿ / 3 -- -- . - με ο. ή 

ουδέν εστιν’ ὃσ ὃ ἄν οµόσῃ εν τῷ χρυσῳ του ναου, οφείλει. μῶ- 
Ν Ν «. / ς Ν ας Δ κά ς ’ 

ροἱ και τυφλού τίσ γὰρ μείζων ἐστίν, ὁ χρυσοσ ἢ ο γαὸσ ὁ ἁγιάσασ 
π ; ωὸ οι Ἂ ., » ”. Ὢ ; ασ 5 . 

τὸν χρυσόν; 19 καί' ὃσ ἄν ομόσῃ εν τῷ Ὀυσιαστιρίῳ, ουδεΥ εστιν 
4 ν) Ἂ . / . 3 - Νο ο) 2 / 2 ὠ 2 Α /’ « 1 ΄ 

ὃσ δ ἂν ὁμόσῃ ἐν τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω αυτου, ὀφείλει. 19) τυφλοί, 
-.. -- Δ Ν ’ Ν ε ο, π το. 

τί γὰρ µεῖζον, τὸ δῶρον ἡ τὸ Φυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὺ δῶροι:; 
{ σα 3 ΄ - 2 νὰ .) ο] - Ν - 

20) ὁ οὖν ὀμόσασ ἐν τῷ Φυσιαστηρίῳ ὀμνύει εν αὐτῷ και ἓν πάσι 
- ’ ο ΔΝ κά 2 / μα ” 2 / 3 .) - 

τοῖσ ἐπάνω αὐτου' 31 και ὃ ὀμύσασ εν τῷ ναῷ ομνύει εν αυτῳ 
λ 2 - -- τν μρίς 9 κ. ος 2 ’ υ. . ] - 

και ἓν τῷ κατοικοῦντι αὐτόν" 232 καὶ ὁ ὀμόσασ εν τῷ οὐρανῳ 

Ονπί ο θ0δᾳ (Παπδῖς οἶ πα 1 6ΟΙΠΙΠ. α ναυδιι πορίτο {19 αἆ ν. 15.) Εις 

Ε8ΊΟΠ (ροπμ]1{ απΙτη Ιδία 6ΛΠΟΠ6 8, απο εοπποπίαχ 4παο 5ο Με οἱ Τι 

Παῦαί) Πίεν (ρταδίανῖ οπῖπα ἵπ 6ο.) Ὀταίμπα (ος δαπ{ ο Μο 12, 40 

οἳ Το 90, 4 Πο (παηβ]αία οί αἆ Ἠππιο οσάπι αεζοπηπποςα{α) 

15. ποιησαι (ο /αοενε; οὐ. ΟΥ 9553 ΟΥΤΕΙΑΡΗ310): 9 1ὸ. 69. του ποιῃσαυ... 

Ρα ποιήσηται (1Ρ]6ν νο αἱ }αοἰα[ἰ9) | ποιειτε: Ἐ αἱ ποιητε 

16. νἲ οδήγ. ου (Α6οῦΥ οταςῖ{) τυφλ. | οι: ϱ” οἱ | οσ αν: Ν αἱ Ρας οσ 
εαν | ἆ αὖ οµοσηή ϱὶ πἆ οµοση 5ος ἰταπβί! 

ΕΤ. τισ γαρ µειζων (0 -ἕω, Ἡ -ζον) οπνη ΝΗΡΙΓΔΗ τιποῦ αἳ οστά ( ϱὖς 

επιύπι πιαζο») ... Πω τι γαρ µειζον εππι 5 Ποπ 16 νρ (αἱ ἵηπ Πα» οἱ 

Ρτασσθαιι{ οἱ δοαππί αν ἑοπεμζιι οἱ αγ τίπο) (ζει πιαζι (3 πιαζον) | 

αγιασασ οππά ΝΕΡΑ (ἆ φι απο(ίοαυξί αοσιγαἸββίηιος 1{ Υς φιοᾶ 5- 

ο[οαξ) ... ς αγιαζων οπι ΟΙΡΑΙ αποῦ αἱ οπιην]ά τς αἲ ν. 19. (Ο1Η 

ρταθείονί νν. 106--29.) 

18, οσ αν (ρτοῦ Ῥο]ι) οπή ΝΒΟΡΕΚΤΗΙΙ αἱ πα ... ς ΤΙ οσ εαν ὁ. ΕΑΗΝΡΟ 

ΥΓΑ αἱ ΡΙ [ αγτοα (απδ]Η{ αὐ οµοση ρι αἆ οµοση δες | επανω αυτου: 
ΠΤ εγτέα οΗ/1οἳ επαν. του Όυσιαστηριου 

19. τυφλον ο ΝΡΙΗ 1. 909. α ο 1.3: οἱ. 1 νο αγνό αν (οορἑοά ν) 
εν ς Ῥταοπά µώρου και οἱ μη [μω. η. οππι ΒΟΓΔΠ αποῦ αἱ Ίοηβο ρ]εν ο 

Γβγιδέµ οί) ο. δα] (ἰορίο ΜΙΠί.) 6ορ αγ Οπή σδά Έτ (ο 95. αἰῦ 

τισ, ΠΟΠ Ιίοπι ἀπ) γαρ µειζον (0 -ζω, απ αἲἩ ἴετο --ζων, πο Ἱίοπα 

989.) ῃ ήτο: Υαιτο | 6ΒΗ αἱ πιά το αγιαζων 

20. επανω: ἆ επ αἱ νιάοίαγ 

91. οµυσασ: ν 252. 298. αἱ ρ]αδδῦ (α] ρον εΓτογοπα πί να αἲ ν. 20. ἱνα- 

παπί) ομνυών | κατοικουντι ΠΙΑ ΝΒΗΡΟ ΣΗορο 1. 19. 69. 194. αἲ πα 
(ἱ νςδ ὕι εο «ἱ ᾖαδίίαί [ὔπιλιαδείαί], ἆ νι αδα. Ἰοιι ῥΥά68. οχρτῖ- 

πηΗ{ ΒΥΤΥ ΑΠ οἱ, Αί Ἱπάο νὶκ Πσοί κπατοικουντι ροία5 4 πα κα- 

τοικησαντν εβῖσοσιο)... σὐ Ἡπ Ῥϊ κατοικησαντι ου ΟΡΙΓΔΠ ιο" αἱ 
ΡΙβ110 Τλαπιραἲ 51 | αυτον (ἆ επι; 1 νρ ἵι ἔρδο, ο ἵπ εο): α αἱ ριβ”0 

Ώαπιῤαὶ εοὰ εν αυτω, αἱ εισ αυτον 



Το 11, 45 

Το 11, 59 

1562 95, 25. ΚΑΤΑ ΜΛΘΘΛΔΙΟΝ 

ὦ ’ 3 ος / ο ”- . ” ’ 3 ’ - 

ὀμνύει ἐν τῷ Ὀρόνῳ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ. 
ς θ98, να --, 9 : « ο 

20 "5 οὐα! ὑμῖν, γραμματεῖσ καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι ἀπο- 
- ς ’ Ν 2) ΔΝ , Ν 2 

δεκατοῦτε τὸ ἠδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὺ κύμιον, καὶ ἀφήκατε 
’ ” ’ ΔΝ λ Ν 

τὰ βαρύτερα του νόµου, τὴν κρίσιν καὶ τὸ ἔλεοσ καὶ τὴν πίστιν' 
- ᾽ » -ό η ολς δ. ε 9 

ταῦτα ἔδει ποιησαι κάκεῖνα μὴ ἀφεῖναι. 24 Ἔ ἳ' ὁδηγοὶ τυφλοί, 
« ν .. ... ΔΝ ’ Δ κ) ’ ’ ΩΕΓ 99360. 5 

οἱ διὐλίζοντεσ τον κώνωπα, τὴ} δὲ κάµηλον καταπίνοντεσ. 29 
σα - - Ν - { ’ [ς .- 

οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖσ καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι καθαρίζετε 
/ ὁ Ν ” {ς. ᾿ λ 

τὸ ἐξωθεν τοῦ ποτηρίου μα τησ παροψίδοσ, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν 

95. εν τω Όρονω: Ὁ εν αυτω τω ὅο. 

25. αγηθον: α αν) 2ου, 1, ανθον | αφηκατε: Ἠ" -κετε | βαρύτερα: 1. 209. 

ΕρΙρΙΣδ Ομτεᾶά ὅ βαφεα | το ελεοσ οππῃ ΝΒΡΙ, 99. 1943 Ον ΟΥΥΖΔΕΝ ΤΟ8 

6{ε5 65:53:60... ς τον (Ν 415 το) ελεον οσα ΟΓΔΠ της α] ρ]εν ΕρϊρΗδ6 

ΟΥ (οί.ξ16) ΏαπηρασδΙτ:: ϱΕ οἱ. αά 9, 18. 19, Τ οίο | ταυτα 1Ώβαιαο δε 
ΕΠΙ ΝΡΓ αποῖ αἱ ΡΙο ο ΓΗ1:3: ο. (65: εξ Ἰαεο) 1 νο αγ Βαβείμ 101 ΟΥ 

[εος,, αρ (δεά αὐ9) Τη ΤΙ αἀά δε απ ΒΟΚΙΤΜΟΠ α150 (ογο α ἆ Ἡ Αγτεα 

οπίΣ σορ ααίἩ ΟΠΥ5επαςὶ ΟνπιδθΣἰκί (6ος 845 6ο εί Ἰαες) | αφειναι 

οππ1 ΝΒ1, χδο)” τρεί,,. ς αφιεναι οππι 6ΡΓΔΠ αΠςῦ αἱ Ίοηρο Ρίου :: ο 

αἆ Το 11. 49. 

94. τυφλοι οι ο κ(Ἡ ο{θ) οΡΣΓΑΤΙ αποῦ (5ο οἳ. δυῦλιζονται) τα]] οπαιπΥ]ᾶ 

Ῥαβείμλοτς,, Ἰπ. οπη οἱ 6ΙΠΙ κα νε]ζαμρ”τ, (ἱ νο Ονπί εποοϊαπέε, 
ζἱᾳπαπίε) | την δε: Ὁ τον δε | Μ αἱ Ραιο καμιλον 

90. εξωθεν (αεί. Ποπιο] Οτζαΐ οχ): ϱ 9508. ΟΙ επι ΟἨΥΟ 1 (έπη Χέοπα) 

εξω |. παροψιδοσ (4 παράβσψιδοσ, ὁ Ραγαθθίζ(ς): νι αἲ1Ξ9 {ενα 5Υ1Ρ ο." 

αίξΤ 11Ε αάά του πινακοσ (Βγτέα του πινακοσ Ῥιο τ. παροψ., Ιἴθπα 

Ερ1ρΙΖ6) γεµουσιν: 10Τ. αἱ ΧΟΟΠΙΠΗ γεµει | εξ οππῃ ΝΡΙΗΓΔΗ ποῦ αἱ ρ]ογ 
εκ ἆα οἱη οππὰ ΟΡ αἱ 11815 ΟΥ (οί. χοοτηπη) (1 νο Ον]σί μζεί [ρήεπα] 

Ραρίπα). ΟΓ Ηοπης] 113 προσ τουσ υποχριτασ ελεγεν" ουαι υμιμ 10. κ. 
φα. υποχρ. οτι καθαριζετετου ποτ. γαι τησ παροψ. το εξωθεν, εσω-- 

Φεν δε γεµει ρυπου. φαρισαιε τυφλε, καθαρισο; πρωτον του πο. και 

τησ παροψ. το εσωθεν, ινα γενηται και τα εξω αυτων (ἑοᾷ αυτου) κα- 

Θαρα. | ακρασιασ (40) εαπα ΒΕΡΙΔΗ 1. 19. 98. 69. 194. 908. 41 αγπι 
ΒΥΤΡ ΒαφοίἩ ᾖ56ϱ{ 335. ὑπέεπιρεγαπίία α ο ἆ 3" Ἡ, ὑποοπεποπέία ο (Οτ]πί 
9315 ὑπίεπιμεγαπέία εἰ ἄοῖο: ΑΥΤΡ 58 εἰζοᾶ Ρος] πά ακρασ. πἀᾷ ο. ομε]ο 

γαι αδικιασ), Ιΐειι 66. τ1. 1. ο1:3: 1 νο 841 ({εδίο Μήπί.) «ορ ακα- 

Φαρσιασ (ὑππιμιζ ή ζα), 1{επι (οιπῖβ86ο αρπαγ. και) 01επαΐθ.... αὐ 87 αὐι- 
χιασ ΕΠΙ ΟΕΕΘΗΕΡΟΌΝΥΓ αἱ] Ρ]1β150 ΕΑΥΥΣΟ εἰρ οοᾶ Ῥαςεί) 556 οοά ΟἨγπηο 5 
ΟΡ... Ν ΟππποπΙ Ώαπηραχ δι πλεονεξιασ, ΔθίΙ αδικ. και πλεονεξ.. 
1άβεντῖππο Ἠρ]ρΗύδ το δε εντοσ εστ. µεστον ακαδθαρσιασ μ. αχρασιασ. 

26. ο” φαρισαιοιέτυφλε εἷς, ο γ]αγίκαεί οαεεί (Ρ6ΥΡΕΠΒ πιιπάαίε) | εντοσ 

(Ο1επιζή” ενδον): ΚΝΑ αἰ11 εσωθεν (νἷᾶε οἱ. 68αρτα ἨΗοιη]) Γποτηριου 
είπα αἀά[ίαπιεπίο (αὐ’) οσα ο 1. 209, 916ν α ο 01653: ΟἨχ56πι 
Πηπί 250 (ν]ᾶς ροδί ΟΠ ΡΜ νε ς Ἰωῃ αά και τησ παροψιδοσ οἴ1Πὰ 
ΒΒΟΙΓΔΗ ποῦ αἱ Ῥ]ετ ΠΡ]εῦ νρ Αγταῖ ϱ0Ρ ΥΠ αθίλ Ῥαθεί556ϱ/349 

Ομγσέπι Ώαπιραν 1 ΟτΙηί 515 αἱ, ο,ἴσί ϱθᾶ ἵπ 6ΟΠΙΠΙΣΗ4 Φοπιίπι ἐδί εΥΦο 
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εξ ἁρπαγησ καὶ ἀκρασίασ. 26 Φαρισαῖε τυγλέ, καθ άρισον πρώτον 

τὸ ἔντοσ τοῦ ποτηρίου, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐχτὸσ αὐτοῦ καθαρό. 

οι ο  οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖσ καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι 

παρομοιάζετε τάφοισ κεκονιαµένοια, οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται 

ὡραῖοι, ἔσωθεν δὲ γέµουσιν ὑστέων νεκρῶν καὶ πάσησ ἀκαθαρσίασ. 
2 { 25 οὕτωσ καὶ ὑμεῖσ ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποισ δίκαιοι, 

ἔσωθεν δέ ἐστε μεστοὶ ὑποκρίσεωσ καὶ ἀνομίασ. 29 Ἠπιὃ οὐαὶ 

ὑμῖν, γοαμματεῖσ καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι οἰκοδυμεῖτε τοὺσ 

τάφουσ τῶν προφητῶν καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων, 90 καὶ 

λέγετε' εἰ ἤμεθα ἐν ταῖσ ἡμέραισ τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἡμεδα 
χοιωνοὶ αὐτῶν ἐν τῷ αίματι τῶν προφητῶν. 9ἱ ὥστε μαρτυρεῖτε 

αὖ ὑπέι σαιµίε πιπάαγε οαζίοίς εί ραγορδιαίς υεῖ οαζὐιί, «ία εἰ φιιῦ ππιτι- 

ἄαυεγῖί ϱγὕπιίπι «ιο αὖ πεις εδε σαζίοίε, Τί εἰίαπι εα «παε Τογῖς διηέ 

νεγε πιµπααία) | το (4 οπι) εκτοσ: Ὁ Ο1ειατ. εἴωθεν | αυτοι! (40) ειιιι 

ΕΤΡΕΣ 1. 19. 28. 69. 124. 15Τ. αἱ20 έετο α 6 αθίὮ Βαβοίμ 249 Ώαπιρατ 511 

(ος 11, 44) 

99 55 
Τιο 11, 415 

(αυτου ρ]πτίαπα Γεβπα απἱ και τησ παροψ. (παπί αἆ ϱοπΗτπαη- . 

ἆαπι 5οτ]ρίπταπΙ ποτηριου βἶπο αἀ ἀῑίαπη να]εί) ... ς αυτων «ΠΤΙ ΝΗΞΟΕΣ 

ΤΓΔΠ απο αἱ Ίοηρε Ρ| ΑγτΠΙΣ ο0οΡ αὖπι Βαβείμ356.,,, 69. 9εν ο 61 2 

1.5. µ1νο ΟΙαπιῖο” ΟἨΥ (ἴαπι ΧΕΟΠΙΠΗ) οα{οχ Πγ {250 Ον ]πί σμάδβα Απ 

αἱ Ῥ]απςε Ο1ῃ 

2Τ. παροµοιαζ. 6ΙΠ ΝΟΡΙΓΔΗ απο» αἱ ΟΠΗΠ ἴογο ΕΙΙΦΡ5515 ΕΡΙΣΟ (να 
µη παρθομοιωθωμµεν ταφοισ πεκ. οι εξωΘ. μεν φαιν. λευκοι αἴς) ΟΥτ 
πήση 900 ΏαπιρανδΙ,,, Ώπ οµοιαζετε ου Ἡ 1. (01απιζδ Βαβθαρίθήτ 

οµοιαι εστε) | ταφ. κεκονιαµ.: ε{ Νααβρδὃ τουτο, φ/σιν, εστι το ειρη- 

μενον" ταφοι εστε κεκογιαµένον, γεπο)τεσ, φηῆσιν, εσωθεν οστεων 
νεκρών. Πεπα Παβ{ἱτ 113 {ειπα 11) πρ. αυτουσ εφη ο ηµετεροσ κυρ. 16 η΄ 

ταφοι εκονιαµενοι εξωθεν φαινοµενοι ὠρ. και εσωθ. γεµοντ. οστ. 
γεκρ. | οιτινεσ (Α” οσα; 51ΡρΙΘ) εξωθ. µ. (4 0ἱη) φαινοντ. (Ε αδοῖ αἱ 1{ εχο 

ο νο Ιαςπί5 Τιο]{ αἱ αάᾶᾷ τοισ ανθρωποισ, πο 16 ΟΛ ΦΙΔ4 ἵπ Ἡ. Ἰ., 

αἱ]πάςης νεγο αά ἰοίαπι ναγβαπα ο δοτ Ὕπιαο οτί φμίᾶεπι δρεσοίοδα υἱάεπζιη! 

)οπιύηέδιις, ἐπίης αμίεπι ρίεπα πέ οπιζ ὑπιπιιπάδία) ωρ. εσ. ὃ. γεµουσιν 

οπι ΝΕΟ ππΠο15α] οΠ1Π {εγο Ιΐξ νο ΒΥΤΥ ορ τα]] ΒαβθραρίΏαπιραν Ον πι ὅδαα 
Ιαοπίςδο Τα ξα]... ο. Ο1οπα5δ” Ογτῖα]αη 955 Π1Πί 200 (οπ1Ώ65 {γεβ 66. 48ο 
Ρταεσεᾶπηί αβετιπ() εξωόεν (1 οτί επῖπι) ο ταφυσ φαινεται ὠραιοα, 

εσωθ.. (Ο]επι ενδον) δε γεµει 

28. εστε µεστ. ΟΠΠΙ ΝΒΟΡΙ, 19. 95. 69. 124. αἱδ.... ς µεστ. εστ. ΕΙ ΧΓΔΠ 

πποῦ αἱ ρ]ετ (ένο είς) Βα5οαρί Ώαπηραἳ (ΟήΠί Γγἱπί Τιοἳ/{ ε{ς)  ανοµιασ: 

Ρ ὅολου, αἱ αδικιασ (αείἩ Ρ1επᾶ ὑπίφιϊίαίε εἰ γαρῦια εἰ ]14/206Υ151) 

99. των δικαιων: Ἡ" οπι 

90. ηµεθα Ρἱ85 ΠΠ ΝΒΟΡΕΕΗΙΗΜΠΕΥΧΓΑ α] Τὸ {οτο (οκ ΠΙ570 ποπ 11 αΙ{εγο 

Ίοο ηµεθ. αἱίετο μεν, απ ΜΠΙΒ Ῥρτῖ ἰαπίαπη Ίος ἡμεθα ποίαξαπῃ 

Ἠαθθί; Ἰίαπι ΟΥτ ῥτ ]ου ημεν, 5εὀ ἠηεθα) ΟΥ130 σοᾶ ϱ{31 οοᾶ (Ογνπια! δοτ) 
εκλς (Ξ5 αὖ Β7) μεν εαπι ΚΜΡΟΠ αἱ Ρ] Οτεᾶ 0ἱ5 ΟΗΥ | κοινω. αυτων 
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ἑαυτοῖσ ὅτι υἱοί ἐστε τῶν φονευσάντων τοὺσ προφήτασ. ὃν 9 

καὶ ὑμεῖσ πληρώσατε τὸ µέτρον τῶν πατέρων ὑμῶν. 9 ὄφεια, 

Ἰένήματα ἐχιδιῶν, πὠσ φύγητε ἀπὺ τησ κρίσεως τησ γεέννησ: 

94 "5 διὰ τοῦτο ιδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω πρὺσ ὑμᾶσ προφήτασ καὶ 
Δ ] ” ὼ ν] λα - .] - Δ ’ 

σοφουσ πα: γοάμματεισ ἐξ αυτων απολτὲγἑιστὲ χαι σταυρωσετὲ, 

4 δα μὸ ’ 3 ο ” « - Ἀής, 

παι εξ αυτων) μµαστιωσεἑτὲ ἓν ταισ συγα}ῶ}γαισ Όμων και διώξετε 

. 8 υα , ) / ϱς ο αονο τσ ος -- ία 2 

ἀπὸ πύλεωσ εισ πὀλιν' 9 ὅπωσ ελ ἐφ υμάσ πάν αμα δίκαιον 
3 / 3 - -- ΦΑΝ ο τά ο 5) ο. ο / α 

ἐκχυνγόμεγον επι τησ γησ ἀπὸ του αἱµατοσ “{βελ τοῦ δικαίου ἕωσ 

6Η ΝΟ ΧΡΑΠ ποῦ αἱ ρ]ον (νο οἱς) Ον 50 οί51 ΟΥνΙΡαΙ ΟΥ 0ἱδ εν, Τη 
ΤΠ αὖτ. κουω. ΟΙ ἩΡ αἱ ΟΗΣΕΡΙ ϱπἱ0ΧοἩ 

81. εαυτοισ: 7 1. αἱ απο ΟΥ να 50Τ αυτοισ 

99. πλήρωσατε ΟΙ ΝΗ”ΟΙΙΧΓΔΗ τς αἱ Ρ]ετα ο 5 ρ 1 ανα 

γα «ορ τοι! ΟΥ30 Ἠιδάσια ὃδί Ογταάον 101 ομα] 35 ϱ{ο566 (έθνη 
βιαρῃ ὔ αΡαπληο.) Ον αἲ Ον ΟΙ Λας αἲ ... Ἡ" 60. ο 418 α9Ρ Ρ6εγβς 

πληρωσετε (αζὑπρίεβ(Εἱ9) ... ΗΕ αἲ15 Γονο επλ/θωσατε (ΟΥι78Ε1 θ0ἳ ο νε- 

πληθωσατε), { σαΐ πια ὑπρίοιἶν | 1 αἲ ων 

ὃδ. Ἡ γενηµατα | φυγηήτε (οί. ΟΥ30 Ῥιά 1 δα, 1 [ει 4] νς Γιρίε(ϱ): 

ΡΕΤΗν αἱ ρ1αςῦ φύγετε | απο: 1 ΟΠΙ 

94. ιδου: ϱἨ 19. 99. 194. ΥΣΟ αἱ οπι | εγω (αι. Οµ111Τ οί σ 5 Ῥ1ά 1 

1,1 [5οπιο] 1): ϱ 19. 98. 194. αἱ ραιιο ΟΥ 030 ΠήπέΣ10 ο, 251 Το (015 ον | 

αποστελλω (ία 1 [οἱ. 4] νο »γνίὈ Αγιά ααί, Ἰέοπι ΟΥ 150 οί δ15 Τη 

μυς 1151 ο{ς): 981 οὓ. αἱ μας «ορ ΟΥ ΤΗΡ (Ον αἰτηᾳ) εαἲ 
ΟΧοἩ αποστελω (ρτοῦ Βομιι :: τί 119) | προσ (ΟΥ 111Τ ενσ, 5οὰ 50 οί 

προσ) υµασ: υγ οἵα | σοφουσ και (ιν, αά νρεᾶά [5οὰ πο απ {ου 

οτι πρ αἲ] «ορ δακ οπα): κ οπι | εξ ρηί ο ΝΗΜΔΗ 1. 19: 90, 69. 194, 
αδ ο α αι δι αγ] ΕΥΥΣΟΝ αὖπά ΟΥ γωες ΡΥΛΟΙΑ και ΕΠΑ ΟΡΙΗΙΝΡ τοῦ 

Πίρ]οῦ νρ (οί. {ου ΤΠδ οΙΛΙΑ α]) «ορ ΒΥΤΡ ο, οΏο]ο αγπιζὰὰ αοἰ]ν (Ο5 111 1) 
2εγων΄ τδου εγω αποστελω εισ υμασ σοφ. κ. γραμμ. και εξ αυὖτ. απο-- 

χτενουσι και σταυρωσουσι.) Ε1ά 1 51 Ον Τί 0ἱ5 (ςοὔ "15 πο. αβονί 

πα. σταύρωσετε, ο αὖ αποκτε. πιά καν διωδετε ρενρῖ) Οκ δν δρ 
ΤΕ αἲ 1 αἱ Ίο | Ὦ αποκτεινειτε | και (Ν" Ρο5ῖ εξ αυτ. Ρο Νό «ος9) 
εξ αὖτ. (ο ΟΠ Χ. ε. αυ.) µαστιγ. (Ίαες Ἐ οπι) εν τ. συνα. υμών: Ὦ 8 

Τ,ο1ῇ οἵη (αἱ ρτονα! Πλας (11510 εσσε πεί 118 εἰ οτιοἰ[/ ος αΏογί, οι”οτ 

αά νογρα εἰ ες εἰ οσσἰά εί π] α ἆ- ηἲβί οἱ ο φαδἶδ α οἵυ. αἆ οἶυ.) 

90. οπωσ: κ «6 ΜΕ 98. 69. 194. 119 α4ἆ αν | ελθη: 1. αἲ ραις επελθη | 
παν: κ’ (ΣΡΙ 5) 69. οπα | εκχυΥνοµενον (0 εχχυ.) επι ΝΒορα δη 1. 95. 

α] ... ς εκχυνοµεον ο. ΕΕΗΚΙΝΥΓ αἱ Ρ]ΙοΥ | αποτου: Ρ1, 98. Υ96Υ οπι 

του (Β8ιεορ] 125 ος δι ήν εκδικηΘησεται εξ αυτων παν αιμα απο 

αιματ. αβελ τ. δι. µεχρισ αιματ. ζαχα., επι λονι ο διδασκει λεγων 
παν αιμα εκχιυ θε’ απο χαταῤ. κοσµ. απο αιµατοσ αβ.τ. δι. εωσ αιμ. 
ζαχαυ. ἠξευν επι την γενεαν ταύτην :: οἳ Ίος Ἱνοπιάέπα 115 εκδεδικηται 
Ζουν εκ του λαου εκείνου πα) αιμα εκχυθεν επι τησ γησ απο αιµ. αρ. 

εωσαιμ. ζαχα. Και αὐτου γε επι πασι του χη) | εωστου: Ὁ 1. 98. (νιάο 
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τοῦ αἵματοσ Ζαχαρίου υἱοῦ Γαραχίου, ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ 

;αοῦ καὶ του Ψυσιαστηρίου. 0 ἁμὴν λέγω ὑμῖν, ἠδει ταῦτα πάντα 

ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην. Ὁτ "5 Γερουσαλὴμ Περουσαλήμ, { ἀπυ- 

ἀτείνουσα τοὺσ προφήτασ καὶ λιθοβολουσα τοὺσ ἀπεσταλμένουσ 

πρὺσ αὐτήν, ποσάκισ ἠΨέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου, ὃν 

ου. Ες) οἵ του | Όιου ῥαραχιου: οἴ. Ον 150 οί 51 Γγπέ 510 οἱς, Ῥτασίογοα 
Οτο Ό 46 Ἰαος Ἰαβοαί (ομἆσπιδῖ οκ οαίθµα ἵπ Το αἀβοτῖρβίέ Ὦο]αγιιο) : 

πιο. αίσπι ροβδιιέ «γιά οπργοῦγαπιίιη". α (ιπίδίο ἀίσοενο Ζαολαγταπι Γι 

Παγασ]ζα ο ηΗΜΙΠι Γΐκδο σα) ϱΥομΙιέΙ5 αποαεσίπι, «ιοί δογέρία Πιαδεηηις 

πι πιαίθι ; δε Ζαοαγίαπι αῑοί Ρα επι «ο]ιαγιζς, σα «ιο ϱ6 Οζμέιμ ας 

«ζίεηι σαπιοπῖσας ΟΡ{επΙΕΥΟ ΊιοΊι Ρ0δΡΙΗΠΙΒ, Ίος «Γποπίαπι {1 Τις Βαγα- 

ο]ίαό πες μία εογίδαε εἰ Γανίδαεὶ ἱπίσι/εσεγισιέ ει πιέε ἐεπιρζιπι εἰ 

αἴίαγο. δε επί «ιά Ίιοῦ φιαείαπι ἐγαακίο ἑα[ί, φιακὲ 5 αφ {οσι15 ὧι 

ἐεπιρίο πδί οὐ ὑπίθις «επι οοπδἰρίεγο ἠῑσεί εἰ ογαγε εισαι; επρεγίαε 

απίεπι ἐἰιο πι οὐ [επι ποπ ῥεγηιἐεὐαμέιη" ὧν εὐ οοπδίδίεγε. [αγία σιίετι 

οδέφιαπι «εμέ βαἴσαίογέπι, ὕπιοαίεπιδ αογαγο δἰεἰίέ πι [ο οὐ πι 

οσο ; Ρο επ ἶδιις αμέέηι « δ «η πο σε γαπιί «εἴ]ιο «απ κο {ζην (πίσσα, 

Ζαολαγίας εἐεέζέ αίφιιε αίωῖέ ϱγοιδεπιέίδιδ οαπι ποπίατι οέφιια οδί οὐ ζπίηι 

[οσο πι αἱ οἴγφο. ΙΟ φιαδὲ πια{γεβεαδύπιο Ζασαγίαπι αν. ἴοψεπι 

ασίστ εἰ ἵπ {οσο Ὁ πο πι ο) {επιίσηι δίαγο πιζίσγεπι οσσί{ειηιή ἑπίσει' 

ἑεπερζιπι οἱ αἴίαγο υὔγὲ (ο αἰζομῖς είς... Ἡἳ (5ρρΙΕΡ) θὲν 19εν οπι, 

{έοια ΠπιβίμοορΗ 125 ο, 46μι 135 ος, ομιὶ Ίουις {πρνπηῖς πα ρτοῦ απάτη 1490- 

πεις ν]άείιν,ὸ (νίάο απίθ). Βέμο] νοίιδ: ἕαχαριαν δε τον τωδαε (αἱ! 

ιωδα)ε) λεγει' δυώνυμοσ γαρ ν. Ῥόο]μο] αἰπά: εικοσ ζαχαριασ η υν 

λεγεσθαι τον νὠαννου πατερα. (Οπἵα5 ἆά πιοτίο Ρίτα 1π οσο ση 56µο- 

Πο πανταπίαν: οἱ Μίβιασ ποίανα απ Ἰ. 1., οι Γλαί] οἱ Τρ. Αα 

ναδπνίας Ῥγοίον. 25 οἱ 24. ἈΥΡΙΡ αα οκ γέννα µαριασ το[ονί Ερ1ΡΗ 

26, 12.) Πιεν αἆ Ἡ. 1: πι ουσ[ίο, φιο πίη" ΝαμαΓόπέ, ϱγο Πίο αγα- 

οίας Πηὕπι Ποἰπάαε γεροεγ πι δογέρέγι, 

96. Ίξεν οππη ΝΕΟΙ, 1. 194. αἱ 1ὲ (οχο ϐ) νρ Αγ αοἲ]ι Ππ]πίδ1ο Το] ΓΑ]... 

5 (5εά ναηδας αὐ9) Αή οτι ηξει ΟΙ ΟΧΓΑΠ πποῦ αἱ Ρ 118150 ϱγνταίν 
Ον 131 Ον Γταυτ. παντ. 6 ΝΟΡΕΤΗΜΡ αἱ ῥπι 1 (ο οἳ1 ταυτ.) νο εοΡ 

Ον 150 ΟΗΥΡΙ5 (ίσπι χέοπα) Τ,οἳξ αἱ ... ἴνπ Τϊ παντ. ταῦτ. 6ΝΠ ἘκΓΔΠ 

υποἳ α160 ογο ἆ Ππ{ 510: οΡ αἆ 19, 06. 

οτ. ἡ ία εἰ. Οἶεπι Οναρία Τηβᾶσπα 0αο5 Ογν οἱ): κ” (4ρρΙ6) οα (:: αριιὰ 
Ίο πηιι5 69. οΠ1) αποκτ. τ. πφοφ. Ίου οτάἶπο οἱ. ΟΙ6ια ή ΟΥ1131 9 500 
215.551 (ρα κά οσα 159) ϱαοραἰα] ὅν Ῥιβο 308 οἱ 501 ΟΥ γα. 1004150 Πγ]μί581 

Οἱ δ 345 οί) Ἠ1] αἱ, Ἰΐέθσι κό; κ’ ΟΥ9)167 σ. προφ. απο»τ. (6. ΕρίρΙι 
ΑΠ ΗΙΟΣ Σας γορ]ιεία» οσοἰαί8 εἰ εὐ η] -- [αρίααφ):: Ἱέα αρ 1,6 πο Ἱορ]ίις | 

αποχτεινουσα ο ΠΡΙ ΧΓΗ πποἳ α] ΡΙ 01ου ΟνΥ58εΡ Ἠράετα Ῥαβείμ ντ 

415] άνιθ1255 οί ΔΗΡ αἲννν νἲ 6{σδ (πἱηΣίαπγα{ος) 95, 69. α] ρ]1510 Οαοβαίαἱ 
Ογτέδδ οί όαποκτενουσα (Α9’'), ἴρειι οὰκ. (15 115 (ογο αποκτεννουσα, ΟΥ 

131 οί 5ος Τ]νάν (ὔ 655 (οά οἱ. λιδοῤολησασα) αποκτεινασα :: αά 10,98 | 
πρ. αυτην (αὔτην ΕΕΕΠοίς; Ν αὗτ.): Ὁ αἰ3 πρ.σὲ, Υ5ΟΥ πρ. σεαυτον (ενα 

Ππί Οχ]πί {ο α {6) | επισυναγαγειν (Ο1οιι 15 Οαεραἶα] συναγ.) οἱ. ΝΟ: 

Ὁτ-- 09 

1ο 19. δ4ς 
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. / ’ » -” ε 

τούπον ὅργισ ἐπισυνάγει τὰ ποσσία αυτης ὑπὸ τὰς πτέρυγασ. 
Ν ’ ὢς ον ] , « - { τ « -- ” 

καὶ οὐκ Γθελήσατε. 95 (δοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὃ οἶκοσ ὑμῶν έρημοσ. 
251.90 0 , λ τά κα 2 ’ ση, δα εν ω Ἂ ” ον 

«ρκπὰιοο 3) λέγω γὰρ υμῖν, οὗ µή µε δήτε ἄπ ἄρτι ἕωσ ἄν ειπητε’ ευλο- 
{ / » / ’ 

Ἰηένοσ ὁ ἐρχόμενοσ ἐν ονόματι κυρίου. 

ΧΧΙΥ. 

1ο 15, 1-0 1 9 Καὶ ἐξελθὼν ὁ Ιησοῦσ ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἐπορεύετο, καὶ 
1,951, δ-- 15 - ε 9 » ο 15 πες ν » - Ν .] Ν πα 

προσηλθον οἱ µαθηται αυτου ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰσ οἰικοδοµασ του 

ἱερου. 3 ὁ δὲ ἀποκριθεὶσ εἶπεν αὐτοῖσ᾽ οὐ βλέπετε ταῦτα πάντα; 

επισυναγειν (0151305 οί ο) Ῥιςάετη 1βθεπισυναξαι ϱΤ,9) | οῦγισ επισυναγει 

(Κκδοῦ. αγάγει, Ο1οπιδῖ5 0αεφαἴα συναγει) ΠΠ ΝΕΡΚΙ, 1. 19. 95.69. 194. αἱ 

Ραις Ἰξ νς «ορ Ο]επι]οθᾳ 11 ΟΥ 8, 161:30ὔ ο(α10 Ἐπιςες] 156 οἱρ5 198. 438) 
οίαΗϱ ΒαβθἰἩ Ὀἱ5 (0αοςδαἴα] Ογι”»150 ϱ{95 40: 191 Τά γιθ88 οἱ 51353" 1258 Ον πε2, 

οἱ ὃ, οἱ... ς ΤΙ επισυν. ορν. 6ΗπΙ ΟΧΓΔΙΠ αποῦ αἱ ρ]ον γτας ΟΥΥ25... 

108. (πας οσα) Ον Πήπί Απο αἱ οπι επισυναγει :: πἲ Το | τα οσσια 

(κπ αἱ πι νοσια) αυτησ εΙ ΝΤΗΠΕΡΝΜΑ 98. αἱ Ο]1 οι ὸ ΟΥ5 395 Εαρά σπα 

οίεο] Ογτεδδοί τὸ Τμάνενθνδοοᾶ- 1ΐ6μῃ ς τα 0. ἑαυτήησ 6ΠΠῃ ΝΕΟΙΧΓΠ 

απο αἲ ϱΙ Οτ1316ἱ 533 ΟΥΥ/.150 ϱἱ 195 Ῥαφεί] 258 61 504 Ο0αοραἷαὶ Ον Τά τε 
32135561 1355 119056 γιζζος 81ος Ιὲνρ οἷο, Ιίοιι 1 τήν νοσιαν εαυτησ 
εεε Ἡ Ο]επι1όθ 0911676306 Ἠ11βΡ5 158 6/ἴ6υ ΟΥΡ οπη αυτης, Τα Ίωπ | πτε- 

ϱυγασ ΕΠΗ ΑΒΟΡΙΓΠ αποῦ α] ρ]εν 1 νεο (αἱ. απι {ου α]1) αὖπι Οσ131 

αἱ 37305: 398 953 Έιβρ5 199 ϱ{αΗῦ Ογνή150ϱ{ 195 ρί6540 ϱ{ 17 Τμάγίδ 1255 Ππί 

Ἄλαρα ΟνΙπίδΔΗΔν, ΤΙ αάᾷ αυτης, Ίωπ [αυτ.] εππι Χδ αἱ Ραιό ΠΡΙεΥ {ι 
ραί πῃ { δαχ ϱοΡ 5γταῖγ οίῦτ ααί Ο16πι1θὸ οἱ 145 Οσδ1τ Τ]νάνέ 1698 
Οσίας ο. ΟΥ ρα (ες οἱ. η Το αὔδαπο αυτησ, 5εᾷ ραΐτες απὶ 181 1η 

Ίαςο το {απίορετο Παοίπαπ{ ραταπη ρτοβαϐ) 

9δ. υμιν (ει. Ον 121 6/ 5,206 ρ/ΑΗΡ. Ἐκάετη 159 ..ϱµε6Ι 1936 οἱρ549θοίο Ογγ 5 150 

δ{ο5 19Τ Τπέοίς): 6.949. 456. α] ΡΙας 01ου 115 ΟΥ 295 ΟΗΥ οσα | υμων: 9813 
ἡμ. | εθηµοσ ΟΠΠ ΒΟΡΧΓΑΠ τις αἱ οπιπΥ1ὰ Π{ (εχο Π'35:) νεα] (ἱοδία 
ΜΙπί,) εορεᾶᾶ οἰσοᾶ αγγα(ῦ αγπη ααίἩ Ο]οπι 115 ΟΥ 19316 3, 58ερ6 Ἐάςδος] 196 

οἱ 110 α{άθιη {6γ ϱ{65 359 α{ποθο 191 Ογιο5ς Ον Ο15/918 οἰδαερ Τήπί 28154 

ΟΥΡ αἱ... ἴωα οπι (1: αξ 10) επι Β1, Π13: «ορᾶά ΟΥ5.161 6ο ᾷ 50πιο] 

89. υμιν: Ὁ 1. 19. 29. 69. 194. α120 έρτοα Ὁ ο 5 Ἡ ᾳ (ποη ϱ 1 ρ1 31 
νο) θγγαίῦ αγπι ΟµΙΠΙ5/848 44 οτν:: αἱ Το | µε: Χοπη | τδητε (Ώ αἱ -ετε): 

ΟΜΑ 4] ειδητε) κυριου (εί, Ο1οπα1ή5 Οτ]πί θ 48 2ᾳᾳ Ππίχί ο({θι 6οΠΠΗ): Ὦ Φεου 

ΧΧΙΥ. 1. απο (Ἡ 4. εκ, αίαιο Ἱία 1) τ. τερ. επορ. ο ΝΒΡΙΔ α]ὸ {ου 

1{ (5εᾷ ο εἰ οτι ἐΙςδεί «6815 ο ἐεπιρίο, ασσεδεε)ι) νο (Τα 1 πϊ «1 ἑεπιρίο 

ᾳποᾶ εἰ εκ εἰ απο οκρτ]πη{; Ὦ απἰάστη ΕΙ απο, αἱ ἄε) εορ βΥγτΑΙ ουν 

ΑΣΠ αθίῃ Ον ΟνΙπί590ο Ἠ]] α).... ς Τί επ. α. τ. ερ. οππι ΟΧΓΠ αμςῦ 

αἱ ρ]οχ | προσηλθον: ε αἱ Ρ]αβ” α (ροβί ἀἱροίρ. εις) ο ΕΠΣ" ϱ1’ αεί] 

Οµπ{ 550 0]γοᾷᾶ ὅ αἆᾷ αυτο 

9. ο δε αποκριῦ. επ ΝΗΡΙ, 4110 {ογο 1έ (οχο {1 ᾳ) νΡ οορ ΑΨΥΝΤΑΥΠΙ αοί]ι 

Οµσ εν. ςο δεῖ (Η 9. 1 ΥΙΟΣ ρα6τβΡ οπι) οππι ΟΧΓΑΠ ιηςἳ (εί Η) αἱ 
Ρ]ει Ε8γ1Ρ... ᾳ Οππί 150 ΟΡ «εβι αμ/επι γεβροπάεπα | αυ επι ΝΒΟΓΔΠ 
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} . ) πας σος , Δ , ο 
ἁμὴν λέγω υμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῃ ὧδε λίθοσ ἐπὶ λίδον, ὃσ οὐ κατα- 

3) 240. ὁ λ - λ -” ο - - 

λυθήσεται. ὃ ο" καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ὀρουσ τῶν ἑλαιῶν 
- 3 - [ά Ν } δω / : οὐ ὸ ΄ 

προσ[λθον αυτῷ οἱ µαθηταὶ κατ ιδίαν λέγοντεσ᾽ εἰπὲ ἡμῖν, πύτε 
-- : η ο ” - λ 

ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον τῇσ σῇσ παρουσίασ καὶ συντελείασ 
-- ... ον η Δ ορ -- σ ΜΕΝ 

τοῦ αἰῶνοσ; 4 καὶ ἀποκριθεὶσ ὁ {ησουσ εἶπεν αυτοῖσ᾽ βλέπετε μή 
ς - |-- λ / ο. ” 

τισ υμᾶσ πλανήσῃ. Ὁ πολλοὶ γὰρ ἑλεύσονται ἔπι τῷ ὀνόματί µου 
, ς υ ε -- λ Ν η ον 

λέγοντεσ᾽ ἐγώ ειµι ὁ Χριστόσ, καὶ πολλοὺσ πλανήσουσι. ϐ. µελ- 
. ΔΝ υ ηὰ η Ν 2 α / δν ς .- ΔΝ ο 

λήσετε δὲ ἀκούειν πολέμουσ χαι ακοᾶσ πολέμων οραᾶτὲ µη Όρυεί- 
. ν 2 2 2/ ΔΝ ΔΝ ’ 

σῦε᾽ δεῖ γὰρ γενέσθαι, ἀλλ οὕπω εστὶν τὸ τέλοσ. τ͵ ἐγερθήσεται 
Δ ” 3. ο Ν ϱ) , ανν / Χο” ΔΝ 

7αρ ἔὔνοσ επ ἔὔῴνοσ και βασιλεία επι ῥασιλείαν, και ἔσονται λιµοι 

ππςῦ α] Ίοηςσ6α Ρ] α βγτ πο Ον Ονἰπίδτδςν, Όπως α159 ἔογο Τξ (εχο 4) νρ 

5α] ({ορίο ΜΙπ{.) «ορ αππι ααίμ ΟτΙπίῶσδο ΑπΙΡ ΟΡ οπι (4Ρ09 ρτοῦ 

Φο]ι «οη{αγεοπία Μο 19, 2. Το Τ, 44) /ταυτα παντα (οσα νά οἱ 54ΡΡΙ) 

ΟΠΠ ΝΒΟΗΙΜΌΥΣΤΓΠ αἱ ρ]15δῦ0 16 (εχε ϱ) νο οορ ΒΥΙΡΕΝ αὖπι Ον Ονπί 

ὁδοορι515 41... ς ΤΙ παντ. ταυτ. ΟΠ ΡΕΚΑΚΡΑ αἱ ΡΙ ο ΒΥΙΡ | υμω: Ὦ 

ΦΥΤΡ αἆά οτι | οσ ου 611 ΝΒΟΡΙΧΓΑ πποῦ αἱ ΡΙ48110 ΟΥ (Μας 20)...ς 
(- οὐ 572) αἆά µη οαππι ακΌτ αἱ πιιι 

ῶ5 «ελαιων: 6 αἆά κατεναντι του ιερου:: 6 Μό οι µαθητ. οι ΝΒΡΙ, πηοῦ 

81 Ίοπρ6 Ρ] ΠΡΙΟΙ νο ΥΤΡ απ ΟΗΝ... ΟΌΓΔΠ α15ὸ {ογο ο Ἰ «ορ ΒΥΥΦΕΟΙ 

αοί]ι ΟτΙΠ{5Ι851 αᾷἆ αυτου, Ἱΐπο Ἰωπ [αυτ.] | πο" καθ ιδιαν | ειπε οΠΙΗ 

ΝΒΟΡΓΑΠ αποῦ α] Ρ]ος Αι1561 ΟγττἍ7δ αἱ... Ὦ 1. 98. ειπον | ποτε: ο 
νΙῆοδε τοτε | τησ σησ παρ. (αἱ. ΑΙΠι1)591 Ον ης 31): Ὁ τ. παρ. σου 

ας νο αἀνεπέιν {ῇ) | και συντελ. ου ἈΡΟΙ, 1. 95. 10τ. 909. Ογτῖν 135 
.ς σαι τησ συντ. Ο1ΠΙ ΓΑΠ απού αἱ Ρίεν ΟΥ 

4. και αποκρ.: 1. 9δ. αποχρ. δε | αυτοισ: ἃ Ὦ ο 0πι ι (δις ΓεδΡΟΙΙεΊΙ8 

7ε8. πα | πλανηση: ο ΕΣ αἱ Ρας -σει 

.λεγοντεσ: ο” α119 [ογο { βγτα απ ΟτΙΠΙ 5551 (ποἨ. 1απῃ 503 6{ 509) αάά 

οτι | π" πλανησωσι» 

ϐ. µελλησετε: Ὁ ῥδὲ Ον 155 (ΟνΙπί 58 απαίεν αζ{είζς) µελλετε | γενεσθ. 

5Ίπο παντα νε] ταυτ. οπα ΝΒΡΤ, 1. 98. 209. ϱ”’ 5α]1 (Ιαβίο ΜΠΕ.) οορ 

ααοἲῃ Ῥ5-Α(Πάίδρα 1πο ΟνΙΠΙΣΙ858 9 ς (490) ΤΙ ῥγασπι παντα ου ΟΓΔΙΠ 
ππςῦ αἱ ρ]εγ αυτα ΟἨσς Πέσο αἰ” παντα ταυτα, { αἲπι αἱ Λαεο οπιπία 

(ἴσπι »γτγ ο) Πέτα 4Τον ΠΡΙΕΙ νο ΑΥΤΗΣ ΟΥΡ ταυτα (Ίαες; ο ἐδία) | 
ουπω: Ὁ α)10 (οχο 8εἰΠ ουκ ευθεωσ :: 6 Ἱιέ | εστω: Ὁ 9. 108. 12τ. αἱ 

ρ]αβῦ Ον οπι :: αἱ Τις 

ῶι 

7. εγερθησεται: 1, αἲ” (1. ο. 41Τ. οί α αρ Μα(Ι]) -σονται | επ ο ΝΟΚ1Π 

1. αδενν ς Τμ ΤΙ επι επι ΕΡΓΔ ππςἳ αἱ ρ]ον ΟΥ ῬΕ-ΑΕ]άίδρα :: 6οἆθιπ 

πηοᾶο αριᾶᾷ Με εἰ Τις Ἰεσίῖο Βπος | λιμου (Ἀ σεισµ. και λιμ.) 51Π6 λοιµ. 

ευ ΜΕΡΕΣ 102. 414. 196Υ α Ὦ ο 3’ ΗΙ] ΑΥΠΟΡ ... ς Τί λιµ. και λοι- 
του ΟΠΠ ΟΕΓΔΗ αποῦ α] ΡΙεΥ Ἰ «ορ Βγταϊ (οΓ.Ρ 1ης βχαθςθ) ΑΙ αθί] 

Ον Ῥε-Ανάίσδρα Οἱ πε δ οῦ (αρποβοῖξ οηΊπι Τη ϱΟΠΙΠΙ: ῥτασίογθα {οχεαῖ 
Βαρ]πη ος: Ίαγσις εαᾶεπι, αάαῦί αμίεπι: οἱ ἰπχῦθίας: [ισα κὐπιζέέεγ 

ἔρρα, αἀάίά αμίεπι: Γεττογθβάπο ἆς 6πεΙο οἱ βίσηα Ἱπασμα οτι! οἱ 
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ΔΝ λ Δ / ο νλ ω. . Δ λος Φ4Φ1{. 

και σεισμοί κατὰ τύπουσ. Ὁ πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδύων. ϱ ο) 
μ- ’ ν ς . 3 ’ Ν 2 -- ε - Ν 

τὠτε παραδωσουση’ υµασ εισ δλίψι και αποκτενοῦσιν ὑμᾶσ, καὶ 
᾿ η οι ; - - - : , ; 

ἔσεσθε μισούµενοι υπὺὸ πάντων τῶν εθνών διὰ τὺ ὄνομά µου. 
Ν , ς , λ ὃ αλα ο κής 

10 καὶ τότε σκαγδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ ἀλλήλουσ παραδώσου- 
ο ; υ ’ ο υ 4 - η 

σι; καὶ µισήσουσιν ἄλλήλουσ. 1. καὶ πολλοὶ Ψψευδοπροφήται ἔγερ- 
’ Δ ’ ’ σς Ν . 3 - 

Ψήσονται καὶ πλαν/σουσι» πολλούσ. 139 καὶ διὰ τὸ πλιθυνθ η ναι 
10, 95 Δ 3 , ΄ « η) ; - - ω τ «5 

Μο ανα ΤΡ’ αομίαν φυγ/σεται ἡ αγάπη των πυλλων. 19 ὁ δὲ ὑπομείνασ 
(1 ο 21, 19) 3 . τν ’ θ40. ϐ Ν Γ . ιν 
' εἰσ τέλοσ, οὗτος σωθήσεται. 14 "καὶ πηρυχθήσεται τοῦτο τὺ 

υ Λ, - ; ” ο) - 3 η 3 / -- 

ἑναγγελιον-τησ ῥασιλείασ ἕν ΟΛ} τι οιπουμέγ εισ µαρτύριον πᾶσιν 
15-05 

24πΠ. - -- η Ν / ος. Δ /’ [σας ο ο τ 2. ) 

Μοτο,» τρισ εΣθΥεσιν, και τοτὲ δει τὸ τέλοσ. 10 Ὅ Ὅταν οὐν τδητε τὸ 
1ο. 90 58 
"ὌὍαν ο, 21 

Ἠγοιπεβ.)” ίοπα 1, οὔ. α]” ο {Πἳ. 61 31 ᾳ να λοιµ. κ. λιµ. (ΟΥ) οἱ επί 

΄απιος αἱ {ο}α6 πιοίι εἰ μερεζεπά. μεν" 5ὗτι]. ἴσο.) 11 οἳ Τιο 

8. παντ. δε (α Ὦ οπι) ταυτ. (αἱ, α Ὁ Ἱιν α ΥΤΡ ατπι α ο): 1.69. 1941, 909. 

940. αΙδσςο {Π1.3. ϱ1:3 1 «ορ ΑΥιΣΟ Οµπί5856 ταυτ. δε (3. Ονπί 
επύπ) παντ. | ρ" οδυύνων (1ἱ νο ἀοζογιπι) 

9. παραδωσουσιν: Δ -σωσιν | θλιψιν: 1, 1. 15τ. 209. α]15 [ονο ἆ ο δ 
5υγοᾶ ΑΥΤΡ ΤΗΕ αγπι 44 ς ΑΠιάδρα Ον 5,δοτ ο[ἰκί α{6ΟΤΗΠΗ λλιψεισ 

(9) | υ5ῦ αποτεινουσιν | παντων: αἲ οπι (5αρρ]Ε) | των (ία οἱ. ς 

8 ὡς ςὰ οπ ομΙ ϱ” αἱ ραπς) εὔνων (οἱ. ΟΥΙΠΙΣΟΤ ΙΧ ο{ζοπηπ]: ο 1. 

191. 17 αἲ ρ]ας” (8Υ9Ρ Μαδοί ο.") Ον Ῥο- Αλλά ἵδρα οἵη :: αί ο οἱ ἴμο | 

οομ. µου: ο ΜΕ α] ραιο πάά ο δε υπομµεινασ εισ τελοσ ουτοσ σω-- 
6 ησεταν 

0. καν µασησουσι/ αλληλουσ: Ἡ Ρτο ἨΙ5 εισ ϐλάμιν, Απ ϊΗίον Ανποῦ αά 
πιογίηι (οἱ ἐαι]οπιέ 5ο αἰ[ οτι ααἲ ΠΙΟΥ{.) 

Ε1. εγερθήσονται (1 νο ει): Ὁ εξεγερΦησονται (αι 4 ο α ΟΥΡ Πιο 

α] ο) Φ6οΗ{, 5ο Πα Για] ραββ η πὈ] αἲ οπαπῦ ἄγαος]ς εγερθ. Ἱαρί- 

ασ, αἱ 24,945 ο ο {3 ϱ1.ἳ. Ἰ {πβιφεμί), 4. 969. αναστησονται | 

πλαν. πολλ. οι ΠΟΡ πποΡ]οὈ α] οπι [ογο 1 νο Αγτας ορ αἱ Ρ5-Αί]ι 

ἀἱδριι Ον Οµπί 5/80 οίς: Ἡτ, 99. 15. πολ). πλα. (:: πέν. 5.) ΟΙ Ταβί 

η "Ῥενπε γαρ - γαι οτι ψευδοπροφ. κ. Πευδοχρι, πολλοι επι τω ονοµ.. 

αυτου παρελευσοντ. κ. πολλουσ πλανησουσι’. 

19.πληδυνθηναι (ΟΥ ὔΗ5 οι "ο ΗΤρρΙ05 οἱ ᾗεκγαρ του πληθυνΏ. τ.αμαοτ. 

οίς |. 149 )5 59 Ῥαβορρ 501 οἱο): Ὁ πληθυναι (ἆ «ία γερ[εία οί ὑπιῖιζ- 

(5) | κ ψυχηήσεται 

14. τουτο: Ὦ αἱ Ον 100 (πο. Ίξαπι ποτ) Ἰρας οσα 156 ΟΥ ΟΥΡ ρορί 
ευαγγ. ... Ὁ αἱ ρΙαβ20 α αἲπη Ῥβ-Αἰμάἱδρι 11Ο ϱη1 (Ε1ΙΒΡ5 364 ειπων' δεν 

κηρυχθηναι το ευ. τ. ῥασ. εν ολη οἰο ο Μι οἱ Μο ππχμιπ) { τησ 

ῥασιλειασ: 5]. βακ ΟΥ 1909 (085 κηρυχό. το αυ. τουτ. εν ολωτ. χοσµ. 
Πία οἱ. αἲ ραπο ΟΥ ΡΡ-ΑΝΠΣΡΗ] εισ µαφτ. αὐτοισ και τ. εὔνεσιν) 
Οµν ΟΡ αἱ οἱ | πασ. τ. εὔν.: Ὁ αὐτοιδ καν τοισ εθν. (ΐ οἱ. ΟΥ 1100 11 

εκ 10, 18) 

15. ουν (οί. ΑΙ ΟΣ55 Ογνα 121): νοὶ, α1Ν {οτο ΘΙΠΠΙ «0 ΑΥΣΔΟ8 (αα{1). Ίβ 

4επι 10ῦ Ώμβδε»οί Ον Της 533 δε (1: αἱ Μο οἱ Το) ... αἲ ραπο ΗΙρρ 
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νςλ, να ὁ ο μμ ντ ος πες βδέλυγµα τσ ερημῶώσεωσ το ῥηθδεν δια «Ίαν. του προφήτου 
Γὰ Δ / ιά 7, « 2, ’ υ ’ [4 ε -- 

ἑστὺσ ἐν τόὀπῳ αγίῳ, ο ἀναγώσκων νοείω, 160 τότε οἱ εν τη 
) ’ / ο) δν Ν 2 Φ49.0 « ο η ..  / Ν 

{ουδαία φευγέτωσαν ἐπὶ τὰ ὄρη, 1 ο ἐπι του δωµατοσ μὴ; 
ο ά ο, λ 3 ο λα ] - 5 κ ο.ς ο μη -- Δ 

καταβάτω ἄραι τὰ ἑκτησ οἰκίασ αυτοῦ, 15 καὶ ὁ ἑντῷ ἆγοῳ μὴ 
249. 9 ο / α α7 εν 3 - - ο κν ὀτσον -- 

ἐπιστρεψάτω οπίσω ἅραι τὸ ἱμάτιον αυτου. 19) Ἔ' " οὐα! δὲ ταῖσ 
» δν . ΄ Ν ” / 3 / - ά 

ἓν γαστρι εχούσαισ και ταῖσ θηλαζούσαισ εν εκείναισ ταῖς Ἰμέραισ. 
ελλ 500. / ὶ ο Ν ς ο -” ” 
20) Ἔὸ προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγῇ ὑμῶν χειμῶνοσ 

251.32 μηδὲ σαβῥάτῳ., 2ἱ ἔσται γὰρ τότε Ὀλίψισ µεγάλη, οἵα οὐκ 

απΙσμν 55 Τγῖπί 535 ΟνΙπ{ 808 οπη (:: 5εᾷ οπ]]ββῖο {α]ῖ5 αβ Ῥαίγοβ ΡΑΤΙΙΠΙ 

Ρτοβα() | ϱἨ δια δανιηλου | εστοσ (αί.ς 9) εππα ΝΕ ΡΝΡΑΠΙΥΔΗ αἱ 
Ρ11850 (απ ποία ἳ 5απθ) (αά ατα οἱ, ΟΥΤΕ 32ΤΑΠΝ08),., σα 0 57 οἵιπι 

ΕΞΡΤΕΚΜΒΌΟΤ αἱ] Ρ] (οάιέαπι εί. Πιρραπά Ἐπβάεπα ϱ19) 

16. επι οπα ΝΙΓΠ αποῦ αἱ ρ]ος ΑΙΗ 1205 0ᾳεράα)Ίστα: Ἰΐοπι αἲἲ πιοπέος { 

Η1:61:3:.νο Ἠ]ϊον (οί αἆ Ἡ. 1. οἱ α1Ρ1) Δαρ α] ... Ίωη εισ (ιο Μο οἱ Τι) 

οἩΠΙ ΓΔ αἱ ρ]ας20 Ἠιρραπίί 50 (ᾳοἆ ποπ αεσπγαίο Μίέ οχβονΙρ1{) Πιβ1 1ο 190 

Α]ιεοά Ο0αοαρβαῖα] 1516 (6ο ἴπ οχρ]ΙοαΙοΠΘ ΤΙΥΡΗΡ επι. Ἠαθοί οΠΙτη: επι 

την υΨηληήν καταφυγην Ζ/ αφορατωσα») Ον Ογ τὴν 393 (86 ποπ. 6θΥίΠΙΠΙ 
Αη οκ Μ{) 18141310, Τα αι πιοπέδς αι Ὦ ο ο Π5' Ἡ α., πι πεοπέες Πνλπί 555 

Ουρ ΟυΠΙ 5560 ΑπιοζοηςἍν1σο Μ{-- αἲ πιοπίες, Τμο--ἶτι πιοπέες 

17. ο επι «ΠΙΑ ΝΕΤ / τιπςβ]6Υ α] ϱ] ΟτῦΣοῦ ΑΕ 55..ς ο 99,9 ΙΕ] 210 δε 

επι, Ἰἴοπι α159 [εγο Ἱ{ (οχς ϱ) νρ ΑΥΤΟ «ορ ααί] Οαοφαῖα] 151 Ο]1Υ Γη 555 
Ουρ αἲ και ο επι | καταβατω (1: οξ. Μο) οππι ΝΕΡΙ,Ζ αἲτὸ Ο10205 Οῃρς 
ἱα] 1ο ᾳ 51411210 ΟΥ (Ίΐεπι καταβητω Αι 0π6β1518).., ς ΤΙ καταβαι- 

γετω «Τη ΔΙ αποῦ αἱ ρ]εν ἨἩιρραπά [τα οππη ε( το)ΡΕΣΤΓΔΠ πο αἱ 

Ῥ]αβ150 6ορ 5γνσ ΟΥ ΑΙ ΟΥΝ... ς (-- α) Ἀπ) τι επι Ρ(Ε τηνία) 1. 5. 
α1 Ἱέ να αἲπι πα] Η{ρραπΗ (10 και ο επι τ. δωμ. ή καταβαινετω αραι 

το ιμ..αὖὐτ. και 0 εν αγρ. µη επιστρ. ειστα οπ. αφαιτι εκτ. Οικ. αὖτ.) 

Οπεβαῖα! Εἱ8 Τβ141310 Τί ΟΠΣ: αἱ Μο | αυτου (ος. Ον Πρ Δίὶι 
απο ΟἨΥ): ρα ϱ ΕΞ. α Πτι ΟΥΡ ΠΠ οτι 

18. οπισω: οκρτῖπι ο 4 ΟΥΡ ΑΠΠΕΡ, ποπ Ι{θιη ΠΡΙΟΥ νσ | το ιµατιον (Α)) 

οππη ΝΕΡΚΤΙΖΠ α1 1 [ουο 1{ (αοχε {) νο βα] ({ορίο ΜΙιπ{.) σορ ΒΥΥΣΕΙ απ αἴ]ι 

Ηἱρραπά (ν]άο απο) Οποβαἵαὶ 151015 Τρι 1310 Ον πΙ 2360 ΟΥ ΠΙΙ (ο: δαπο 

Ἱία οἱ. Μο)... ς Τί τα ιµατια οπι ΓΔ αποῦ αἱ Ίοησο ϱ1 {Αγτβ αγΤη 

Αλ 395 ΟἩν 

19, Φηλαζουσαισ (1, εν θηλ.) οἱ. Ο1οπιῦῦά Πρραπά ΕιρβἰΣ εδ ή Οαοραΐα] οἱς: 
Ῥ -ζρμεναισ (5εά ἆ Ιαοίαπζι). Ον Σ05 5 αμίεπι, κἰσιε πι ποπ ζεῖς 

επεπιρζαγίῤ. δογ{ρίιπι εδ: Υπο ΑΠΡΕΠΙΙΌ18, «ἰσεπανηπι ἐβέ (οί απιόπιαε 

τσι πας {αοίαπίπη; αα]ηια. 

90. σαβῥατω ΟΠΗ ΝΗΚΡΙΝΓΑΠ αἱ ρ]15100 (0Ρ]εν νο ΟνΙπίσ,βθῦρίο ϱα22α10) 
Ον15 Ες Σε ννες (-- αρ Ἠ) εν σαβῥατω οἵιπι ἨμαΠ(α ο) αἱ Ίητι 
ατα ΟΗεἰΣί (εν χει. ηδε εν σαῤῥ.) Οπεςθ]α] 151 (εν σαβῥ. ἡ εν χειμ.) 

Τά νε 19Η εν ΡΙΝ αἱ ρ]αβ1ὸ ΟΠ 6οπηη 5 (6ο Ίοσίῖο ΒιιοΒ) Τ]ιάτίσοᾶ 
σαῤῥατου, ο εαδύαζογηπι (ἆ «αὐλαί[ο) 

91. τοτε (αἱ. Ποαί 933 ΠΕ! ΕοΕΗΠ. 106 ΗΠΗ αβοτίες ΠηΙπ Ίο ϱγοῦηί οττ απ στα 

1ο 1Τ, 91 
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.. αλ ὰ - ; υ ” -” « 

ἐγένετο ἂπ᾿ ἄρχησ κύσµου ἕωσ τοῦ νῦν οὐδ οὐ μὴ γένηται. 
99 98.6 ος Α. ὦ / « - με 22 καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέοαι ἐκεῖναι, οὐκ ὢν ἐσώθη 

- ιν ος ν ἃ ν Ἀ Δ 2 « 

πάσα σάρξ᾽ διὰ δὲ τοὺσ ἐκλεκτοὺσ κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι 
.9 ὃν Ὁ ος / / ο ν . ὃς τς Ζ η ἐκεῖναι. 20 "τότε ἐάν τισ ὑμῖν εἴπι' ιδοὺ ὧδε ὁ Χριστύσ, ἣ 

α λ / ϱ4 354.06 / ο ὴ 
ὧδε, μὴ πιστεύσητε. 24 ὸ ἐγερθήσονται 7ὰρ ψευδόχριστοι καὶ 

ον - Ν να -- ’ 

Ψευδοπροφηται, καὶ δώσουσι σιµεῖα μεγάλα καὶ τέρατα, ὥστε 
ο” κ. Ν ’ Ν Ν .] ’ 6) .] Δ / 

πλαν θήναι, εἰ δυνατόν, και τοὺσ ἐκλεκτούσ. 39. ἰδοὺ προείρηκα 
ε Ω(ο οὔδ. ὃ ὁὸ) τ ” ο ο Ἶς - 

ὑμῖν. 30 Ἔῦ ἐὰν οὖν ειπωσιν ὑμῖν ιδοὺ ἐν τῇ ἑρήμῳ ἑστίώ, μὴ 

ΟΠΙΙΡΡΙΟΠΕΠΙ): κ αἰὐ ο ΠΞ σἳ. ξου µαχ]”. Ῥε-ΑΙιαἱ5ριι 110 ο] | ου εγε- 

νετο ουπι ΝΡ Ειιδβίδίδ)τ (Ἠσ οβίοΧοη (αἱ. χοοΙη),,, ς Ἰωη Τὰ ου Υέγο-- 

γεν οι ΒΙΖ απο τα]] α] οπιπ1ᾶ (ἨΠςπ6οΡΙ 155 μῇ] αῇονί πῖςί Θλιψ. 

οια ουδεποτε γεγονεν) ΟγτηΥ 353 ΟΥΤΕΙΑΡΗ 198 Ῥς- Αιλλάΐδρα:: πά Μο | 

εωστου: Ὁ ΟΠ του | ουδ ου µη ο. ΝΗΙΖΤΗ απο τε]] αἱ Ρίου Ειιςεοᾶ Ογν 
ΕΙΡΗ 155 Ῥς-Αι]λάΐδρα ν,, Ὀ0δ αἱ. ρ]ιδ10 Ειδη]δί δή οᾶ ϱ0Ηη5επιθ] (Πΐθιη 
κόστη) Ῥ]μά γι 29 οἆ (ουδε µη γενήσεται, βεάξοᾶ ουδ ου µη γενητ., 
Ίίθιη 31305 ουδ ου µη γενητ. οιζ9ὰ ουδε µη γε.) ουδε µη | γενηται: ϱ3 
Υενοιτο 

99. πολοβωθησοντ. (οἱ. Νε): κ” εκολοβωθησαν | αι βας: Ἐ ΟΠ1. Ππο να- 
δαπι Ρίςέ 5ἷο: ἐκολόρωσα τοὺσ καιροὺσ διὰ τοὺσ ἐκλεκτούσ µου" εἰ 
μήν οὐκ ἄν πᾶσα ψυχἠ ἐσώθη. ἐκολόβωσα δὲ τοὺσ καιροὺσ καὶ τοὺσ 
χρόνου σ διὰ τὸν αριθμὸν τὸν τέλειον τῶν ψυχῶν αἳ λήψονται τὸ µυ- 

στήριον' αὗταί εἰσιν οἱ ἐκλεκτοί᾽ καὶ εἰ μὴ ἐκολόβωσα τοὺσ χφόνουσ. 
οὐκ ἂν πᾶσα φυχὴ ὑλικὴ ἐσώθη. 

25. υμιν ειπη (αἱ. ΟΥ1335 Ογτν Ἠ2τ Ῥα- ΑΙ]άΐδρα 1Το α]): Ἰ 4ο ΟΥΡ αἱ ειπ. 
υμε. [1 ὧδε σαι ΝΕ1Ζ απο χα] εία: ο 166ν Τ]νάτ 129τοᾶ Ἠ} εκει, Ἰΐαπι 
αιί ίίο { 3: σ”. να; 61. 10Τ. Β5-ΑΙ]ιάίδρα ιδου εκει, Ὁ ο ᾳ εσσε ία; 
ο ϱ1- Ἱ ΟγτΏν αμί εοσε ἐΙίο (1) τὸ. εκ.) | πιστευσήτε οππι ΝΡΙ/Ζ Ίππο 1611 
8] ΟΠΙΠ {εγο ΟΥ133564 οἱ σὐἆ οίς,.. ΏωπΠ πιστευετε ουπι ΕΣ (83 -ῄτε) 262. 

Ονζάᾶ :: ο Μο - 

94. ψευδοχρι. αι (νἷάε Πα8{1 αἀ ν.δ. ψευδοπρ. κ. Ψευδοχρ. Πέ ΑΙ 9318): 
δ 8] ραπς Ἰ οτι | 7 ὀωσωσιν | μεγαλα (38. 900. ροξίτερατα, Ἱἴεια Λας 
δίφπα εἰ ϱγοᾶἱφία πιηία): οσα (11 αί Μο) | πλανηθηήναι 61 8Ώ, ΠΘΙη 

(ωέ πι εἩηοΡεπι πάσα) Ὁ Πτι ο. α. Οτπί5)δ64 Ἠϊεν Απιὸ οἱ (ὗπι 

«ίθης κέζμσαέιή:) Ῥτοιι55 (ω επγεπ{) Ἱνευαρε (ἆ ιέ 5εζιισαπί -- εί 

εἰεσίοῦ 516): Ἱέεπα 1 1. 22. ὁδ. ΟΥ 155 (1 οἆᾷ οχ «44: απίοα οἆ. πλα- 

"ησαι) οἱ δ115 (10 και ποιησει σηµ. κ. τηρ. ο ελευσοµενοσ ώστε απο- 

πλανασθαι είς) ΟΥτηΥ 335 ΑΙΙΞ15 (οκ οὐ ἆ Τ; Ροδίοα” 1618 οτι εγερῦ. 
Ψχο. κ. ψπρ. ὧστε πλαγησαι πολλ.) πλανασθαι ... ς ωπ ΓΙ πλανησαι 

(:τ Ἱπ Νο αποπλαναν) οΙΠῃ ΕΧΓΑΠ 16” αἱ ρ]ογ ςα ΓΗ Ἡ Ορ Ατοζοα]ῦν 

( Τα π ετγογεπι παπά, ὧι ἐΤ. ὑιάμσαπί; ΑαςιΓαἰαμ), 1οπι αἱ, 

Ἱίοπι Ῥαβοιμὔτ ΟἨ [εκλεκχτουσ: ο 1: Ἡ οορ Τά ο Ε10πα 960 (09 εν ειρηται 

- πλανηθησεσθαι᾽ αὐυνατον ὃε τουσ εκλ., διο φησιν’ και ει ὀυνα- 

τον τοις εχλ. που) δὰᾷ μου 
96. ουν’ (ία οί. ο 1. ρ1.5. α ΟνπιὔδθΗ (χι; οοπίχα αμίει α Ὁ ο ΕΠ Ἱ ᾳ): 
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ἐξέλθητε' ἰδοὺ ἐν τοῖς παμείοιο, μὴ πιστεύσητε. 3 9 ιδ ὥσπερ γὰρ 
ᾗ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕωσ δυσµῶ», 
οὕτωσ ἔσται ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 25 πι ὃ ὅπου ο Ἡ 
ἐὰν ᾖ τὸ πτώμα, ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί. 39 '''" Εὐθέωσ δὲ Μο κο νὰ ο 

μετὰ τὴν θλόψυ τῶν ἡμερῶν ἑκεύων ὁ ζλ ιοσ σκοτισθήσεται καὶ 
ἦ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγοσ αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρεσ πέσουνται ἐκ 
τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάµεισ τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. 90 καὶ Άνος 1ντ 

/ ’ Ν - ο. ε5 ” 2 ’ .] 2 -- 

τότε φανήσεται τὸ σημεῖον του υἱου τοῦ ἀνθρώπου ἐν οὐρανῷ, 
ς Ν - ολο» -- κ 
πο Ἔ καὶ κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τησ γῆσ καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν 

οι 2 / ’ Δ - - .. 3 -- 

του ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν γἐφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ ὃδυ- 
, Δ / -- Π Αν - λ η /’ 3 -- 

νάµεωσ και δύξησ πολλῆσ. 91 καὶ ἀποστελεῖ τοὺσ ἀγγέλουσ αὐτοῦ 

κ ΟΠΠ (5αρΡ!Ι ἀαππαπιςβ), 1έεπα ΟΥΙπ{ 2564 1ή οοτηπαΡ]5 (Ξοἆ Παδοαί 011335) 

Ατολθ]δό” { Ἐ µηδε εξελθητ. | τδου δες: 9δ. ϱ 1’ ΒΥΥΣΕΗ αθίῃ η ιδου | 
ταµειοισ (ΔΡ αἱ πια -ιοισ) οΠΠΙ ΝΒΡΑΠ πο] αἱ Ρ]... Τα 1. 98. αἱ 

Ῥαπο ταµιειοισ (αἱ. ο. ἵπ 011359) 

27. φαινεται (εί. Ον 1355 Ἠιρρανά 11 Ῥ]α1356 Ογτην359 οίς): πα 1. 118. 
φαινει | εσται 5Ίπθ6 και 6ΠΠΙ ΝΒΡΧΓΠ Ἱπο Ρ]6Υ α]Τ0 ἔογο α Η1 Ἡ ᾳ Πατ] 

841 ({οβίο ΜΙπ{.) ορ ΒΥΥΣΕΣ αγπι Ον (οξπίὃδθά ο(α1Ρ) Τα] οίςο....ς 
(5 Απ: Ρ09) αἆᾶᾷ και οπα ΝΔ αἱ δαῖ πια ΠΡΙ νο ΒΥΤΡ ααἰ Ἡϊρραπᾶ 

Οντὸν Ον Ώαπι1”θό ΟΥΡ αἱ 

28. οπου (Ν" που) 5ἶπε γαρ (6Ρ΄ Ρτοῦ Βε]) εππι ΝΗΡΙ, 1. 98. 109. αἲδ 
ΠΡΙ νσ βαληϊπί ορ αεία (νήπέ14 Ονπίδ9δΙ πο ρχοβαπθ) ΟΥρ αἲ... 

ς ΤΙ αἆά γαρ ουπι ΧΓΔΠ αποῦ αἱ ρ]εν ο 3 ᾳ ΒΥΤΡ ανπι ΗἱρρανΗ 115 
(οετίο βίο ο Ῥίεο αρ Ταρ.) Ον Οπ]νίδ/5δέ (ΥΥΣΕΝ Ῥ5-Αἰάδρα 1το Φε) | 
εαν: Ὦ αἱ Ῥαιο Ἠιρρανά Ῥε-Α(μάίδρα ΟΠΣ αν | πτωµα ( Πας Οχπί 
ΟΥΡ ἑαάανεγ): νἲ (ἕπτω.) σωμα, Ίέεπι οογρας ένο ἨΠ] αἱ (:: πα Τις) | ου: 

αἱ Ρ11810 1 νσθᾶ (5εᾷ ποη απη {ὰ {9Υ ΘΠΙΠΙ οί) ΠΗιρραπά ΟΗΥ Πέ και οι 

29. τ ου µη δώσει | εκ ειπα ΑΡ 4. Ἠ5οῦ γδοΥ5επι (6ξ ματιά ἀπΏῖο α1) 

Βιιδες ἡ5ὃ αίΡΣ 640 Ῥαφὖτ Ογναν 53 6 νρ Οτἷπί ΟΥΡ ἄε, αποᾶ ρ]εγαππφο 

εκ τεάς1θ) ... ς Ἰπ ΤΙ απο εππὰ ΒΕΣΧΤΓΑΠ πο τα]] αἱ Ῥ]ον (Ρ5-Α(μαῖδρα 
10 ϱπῃ εκ νε] απο, ΟἨΧ οπ1 εκ [απ.] τ. ου.) 

80. και Ρε: 6. 60Ρ ΒΥΧΡ οπι | εν οὐρανω ουπι ΔΕΗ... ς Τϊ εν τω ους. 611Πὰ 

ΧΓΑΠ αποῦ αἳ οπιπσῖᾶ Έδες”δ Ογναν 155 6555 Ῥς- ΑΗιάίδρα 1πο (Τμάνε 
3395 καν τοτε οψοντ. το είς) Ον Ώαπιρατ 45... Ὁ του εν ουρανοισ | 

κοψονται αΏβᾳπθ τοτε επι νἲ 19. 20Τ. 958. ϐεν 49ὲν γ5οΙ δεπ ϱ ΟΥ; 

ες π ΤΙ ΡΥάοςΠΙ τοτε 6Η} ἈΟΗΤ, τπο1ὸ 4] ρ]ον ΠΡΙεὲ νο «ορ βγταῖι 

αἱ (Τπατι 399) Ονπίθδδ Αις αἱ; Ιΐθπι Ροβίροη τοτε Ὁ 1. 69. 194. 
905. α:: τοβροπᾶαί τοτε Ιδίαά ΒΙπΙΙ] τοτε αρ Με 19, 96 οἱ Τιο 91. 21 | 

και δοξ. πολλ. (ο. { α βαμιηΏπί σ0ρ ΒΥΤΥ Αγά αθί] ἘιβΡ5 501 Τι αγ 1221908 

ΟπΙπ{ὄθύδδα ΟΡ εἰο): ϱ 116. ΠΡΙος νρ ΟΥΡ Απιῦ αἱ πολλ. κ. δοξησ :: 
οξ Μο εἰ Τιο 

81. αποστελει (αι. Ἠ]ρραπ! 54 ἘβΡς Ονταν Τ]ᾶτε αἱ Ονἰπεδδτο ος 515 Α]): 

ΤΙΒΟΗΕΝΡΟΣΕ, Ν. Τ. εᾱ. 8. 11 
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Ν ’ ’ ο. λ9 φις Δ .) Δ 2 ” 

μετὰ σάλπιγγοσ µεγάλῃσ, καὶ ἐπισυγάξουσιν τοὺσ ἐκλεκτοὺσ αὐτοῦ 
- ’ 2 . 1 ᾿ .] - ” - 

ἐκ τῶν τεσσάρων ἀγέμων ἀπ ἄκρων οὐρανῶν ἕωσ ἄκρων αὐτῶν. 
«)ς 2 Ν) - - / ” ς 

92, πὺ δὲ τσ συκῇσ µάῦετε τὴν παραβολην. ὅταν δη ὁ 
ο 2 - / ς 4 Ν Ν ΄. 3 ’ ’ σα 

κλάδοσ αὐτῃσ γέγηται ἁπαλὺσ καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, γινώσκετε ὅτι 
α Ἀ λ , πως ω ον κ -ὀ α΄ ο] ο, ” ; 
ἐγγὺσ τὸ Φέροσ᾽ 9 οὕτωσ καὶ ὑμεῖσ ὅταν ἴδητε ταῦτα πάντα, 

’ ο ε ’ ) ο Α 6 ’ 9), 2 Γ η ε -- 3 Γ 

ινώσκετε ὅτι ἐγγύσ ἐστιν ἐπὶ Φύραισ. 4 ἁμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ 
/’ έ « ΔΝ α α“ Ἂ ’ - , ω « ᾧ 

παρελθ ᾗ γενεὰ αὕτη ἕωσ ἂν πάντα ταῦτα γένηται. θῦ ὁ οὐρα- 

Ἡχ α] ραπο Ἡ αποστελλει (5οἆ Ἡ αἱ -λλεϊ) | µεγαλησ επι ΝΤΑ 1, 1198. 

909. ΥΣ6Ι α]” ο 60Ρ ΥΥΣΕΕ αὖΠά Η1ΙΦΡΣ 501 Ογγην 55 Ον Τμᾶν(51305 ρα 
ΟΧΟΣ ΟπΙπί»/δτο ος 31 ΟΥΡ... ς Τη Ῥϊ ῥγασπ φωνησ οι ἨΧΓΠ αμςῦ αἱ 

ρίον βαμηὔπές 1{οπῃ απ{θ σαλπιγγ. ΑΥΤΑ ΑΥΥΡ (5εᾷ φωών. ο”) αθίἩ Ίθπι 

ϱ αἱ Ρ]1510 ΠΡΙΟΥ νς Γαπιρᾶν 5409 ἨΠ] αἲ Ῥταεπα και φωνησ (:: Βομα: 

μαπέ και φω. Ἱοραοπάππι απίῖ φω. οχρε]]οπάιπα!!) | επισυναξουσιν (εἰ. 

πο): κ” αἱ ραις ΠρρανΗ 41 ΠΠ (πσουταίο ία) -αξει :: αἱ Μο | απ 
(αί. ΑΥ1Ρ 1ης ΕΤ): κ αἱ ραπο απο | εωσ οιπι ΝΡΙΗΧΓΑΠ απο το]] αἱ 

{ογο ΟΠΠ ΤἨ1βΡ5501 Ον Ώαπιραχδήθ,,. Ἰπ αάά τον ουσ Ἡ 1. 19. 

09. Τ]άτι1209 οοᾷ (κεὰ 18. 69. Οµτεά 5 Τ]άχεεᾶ οιεοᾷ ϱἱ. των ουρα.) | 
ακρον (0 ακρου, Ίίθιι Ἱία υδ Τρε) αυτων: ὮὉ Ὦ ο Ἡ  α4ά αθχο- 

µενων δε τουτων γειεσθαι αΜαῤλεψατε (1ο ανακυψατε και επα- 

ῥατε τασ χεφαλασ υμων (ο ΟΠ) διοτι εγγειζευ (ο αρργορίπφιά, Ὁ ἆ αᾱ- 

2τορίαί, Ἡ ααρτορύιφιαῦῖϐ) ή απολυτρωσεισ υμων (ᾳ οτι οοερενἵπί Λαεο 

οπιπία Πἱευί, γεβρἰοίέε εἰ εἶευαίε [Ὀ ο ἆ ζεσαίε, Ἰ ααζεναίε] σαριαί, φιιοπίαπι 

ααργορίαί }εζεπιέίο οεδίγα) :: ο Το 

99, οταν ηδη: Ἡ ν{]οβο οτι | τα: ν’ (5αρρΙ8 νο] 1ρ8ε3) 900. αἱ Ῥαπς οπι | 

ἐκφίῃ: Ίου αεοθηία ΕΌχ {4 1. 985. 69. 124. 126. αἱ δαί πας Ίέοπι 1: 
γοσγεασεγέέ, ΟΙ 5913 ργοᾶιοῦέ οἱ Ὅτ πιφεγτές Ἱξεπη αὖΠ (Ἠ1] αἰ(ιο 0η 

ἄμονί) ... 6) Ίωπ ἐκφυῆ: Ἀου ασς. ΕΡΕΑΗΚΝΥΓΠ αἲ ρ]ς Ἱέεπι α Ὦ 3: ᾳ 
πιαβοιιί, ο παξσεπέω, ἓ 61.5. νο παία, Ἡ παία Γιου ὑιέ, ἆ φεγπώύπαπἰ | 

γινωσγετε (1ὲ νρ εοφποβοί, οἱ): Η"ΡΕΙΡ αἱ πα -σκεται | εγγυσ: Ὦ 

α]ῖ (98. Ροβὲ Θεροσ) αάᾶ εστιν, ἵεια Ἱενρ Οππί 

88. ταυτ. παντ. (49) ουσ Νρηκον” 1. 28. 98. 69. 109. αἱ ρ]Ιαβ60 Πρ]ον 

νρ «ορ ΑΥΥΞΟΝ αγπι ΟΥ Οσπί στ, ς Ἰωη ΤΙ πα. ταυ. ΟΠ ΏΙΥΧΓΔΙ 

πποῦ αἱ ΡΙ ο ᾳ 5ΥΥΡ. Ῥταείετοα ὃδ. α 6 {Ἡ (πο 1ΐ6πι ϱ ο 3’ ρ] τα 

νϱ) αάά γινοµενα (1εγῦ) 

94. αμήν: 1, α] ρ]α51ὸ αἀᾶ δε] ου µη ΟΙΤΗ ΝΧΓΑΠ πηςῦ αἱ Ῥ]εν «ΟΡ ΑΕΠΙ 
ααν Οµτ ΟΡ... Ἰπ οτι ου µη (ει πί Μο εἰ 6) ουσ ΒΡΕΙ αἰδ Ἱενρ 

βγτιίς Ῥ»-ΑΙΠάιδρι 110 Ον πι τᾶδα { παντ. ταυτ. ΕΠΗ ΝΗΧΓΔΠ αποῦ αἱ 
ΡΙεν ο νρ »ΥτΡ ΟµπέΦΤ8,,, ΡΗΙ, αἱ ρ]ιςὸ α ο 13. ϱ1:3" Ἡ 1 6ορ ΑΥΥ 
56}. αγπι ΟἨχ ταυτ. παντα ... Ῥαχ) α)5ὸ οχο Ὁ { Π1. {ου Παν] Οδ πτ 

ΟΠΙ ταυτα 

35, Τοίππῃ ΥαΥβάπ οι κἲ: ᾳποᾶ απατά πο πθαί Ῥ6Υ ομοιοτελευτον Γποίαπι 

6586, πίτοφαο νοτο Ίοςο ραχα]]6]ο οπάθιῃ ΡΤΟΥ5Η5 νογρα Βοπῖρία β1Πί, 

ἁααρίατα. νΙάσίασ απ Ίρβο Μί ἀαάστ. Ῥασιπᾶο , απίάσπι βαθσι]ο ΤΠ 

Μάο α ρ]αγῖδᾳπε 181 γοοθρία Γ11886 ϱΥο {αβΙπιοπῖο Π{αΙΟΡΗΠΗ 
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ς ας κε - ; ε Ἡ / 2 Π ) 
νὸσ και { γή παρελευσεται, οἱ δὲ λόγοι µου ου µη παρέλθωσιν. 
. 9 Χ ο) τν ε » λ Φ Δ σ λολ 

96 Περι δὲ τησ ἡμέρασ ἐκείνησ καὶ ὥρασ οὐδείσ οἵδεν, ουδὲ 
ε -- 2 - ον τς «/ ο ΚΙΝ ΑΕΙ Ν / « 3261.5 

οι ἄγγελοι τω}γ ουοανώ) ουδε ο νι0σ, εί μ0/ 0 πατιρ μογοσ. τσ 

εοβΊσαπι οἱ Οτ]σοπῖς (Οτῖπί ἵπ Ἡ. 1. αὐὈετίας οχρ]σαθ) οογίτπα ο8ί. 11ο 

ἨδθΙβ αη Ιοσεγ]ΐ, ἀῑαῖ παφα]έ; πο απῖπι {απάτη 1ο6ο α)ας1{ νετρῖβ 

α{αβπηος] (5, 9δ, 9. πιει αἀἰσέιπι εδ: Ταεντα οί εααε]απι ἰταπβῖεί."' 

Τγαπκίεί εἰ αρ Ίο οἱ Μο ῥρ]αγαες ἰοδίος απ] ιἱββίπηϊ ΡταεβοαΠί.) 4παθ 

Ρατ] Ίπχο αἂ Μο αἱ Το ἰγαμὶ Ῥοβεαπί. Ἰάοπι ἵπ Τογί να]εῖ: ο. αν. 

Ἠειπιορ. 94. | παρελευσεται ουπι ΒΡ1, Ρα) 150 ογα ο ({γαιεῖεέ) (1ΐ{θπα, 

5οἆ ποπ Παιοί ππάο αβεταπέ, Ονδύδεᾶα 5 [5954 ειδοτεσ οτι καν ουρ. 

και γη παρελθη πὶ] ρτοβαί ργαδβδογέῖπα «παπι 55ος παίαχ του ευποντοσ᾽ 

9 ουρ. κ. η γη παρελευσονται οἵς] ΕΙΡΡ5 ὃτ4 οἱΡΣ πιδ!95 Μαςοταί 11 ΟΥΥε5 
365. ϱ/οῦ 884 Ῥας»,δτ ρα 14 σάἆδ αἱ 5,650 6ἆ αἱ) ΟἩτ (ανήπί 956 απάςον)...ς 

(Ξ 68) παρελευσονται οπΠι ΝΟΧΓΔΗ ποῦ αἱ Ίοηρο Ρ] (ίοπα ἀπάᾶςο ο 

Ον 11594 αἱ 5,565 ΟΥ τς 535 Ώας2333 6 655). Ἱέοπα ἐγαπιδίθιωπέ, ἐ'απισίοπέ ΠΡρ]εῖ νρ 

Ονπί 5)5τὅ Ῥου{ αἱ 
9θ, και ωρασ οΝΠΙ ΝΒΡΓΑΠ ποῦ αἱ Ρ]115130 ΟΥΥΖΔΕΝ 500 (ρχαεσαεά1ξ ρα]]ο 

Απία ευὔεωσ δε είο 94, 99: ρατίζεν ος 4αε δε(παπίαν 1π Μί απαἁταπ{) 

εεεις (-- )Ρ 94) καιτησ ωρασ εππη 5 (ο 51]οπίίο) αἱ βαΐ πια ΑΥτΡ 1ηβ 8Η 

ΈῬαβεΡρ 561εᾶ ΟἩν Ώαπιρανδάθ,, ή, αἰδ Βαδοᾶᾶ αΗαά οπω (Ββπιατία οκ οα 

αρ ΜαϊΞ3 λελεγμενον εν τω” περι δε τησ ημερασ εκεινήσ οὐδεισ οιδεν 

ουδε οἱ αγγ. του Όεου: νὶκ απἱάφααπι ρτοῦα{) | ουδε ο υιοσ (ο ΗΠεά4 
α.ἆ ιοπιύιε; 1: σεᾷ πεο 1.) ουπα π( ο(ΕὈ)ΗΡ 19. 98. 80. 194. α Όσα 
{13 Ἡ 1 α {ΟΥ ΕΠΙΠΙ ἐχανΙγ6ηβ (αρ Βεποϱ) αιαξίπος αρ Ίμας. Ένας. αἱ 

ΦΥΤΑ πεί] αὖπι 1 (π105 οἱ ἀοπηῖπας, ἴρβο βΗα5 ἀαὶ, ἵρβαπα Παπά 1ο] 

ἀΐθεια αἱ Πογαπη εοποθδδῖέ Βαΐτο βο]απη ραΐτεπι, ππαπ]{[εδία ἀΐσθηδ: ε 

αἲε αιίεπι εἶ[α εἰ ]ογα πεπιο δοῖέ, πε(ε Πζίως, πῖςὲ ραΐεν δοζιδ. Βὶ Ἰθῖίαν 

Βοϊαπίίαπη αῑσὶ 111115 βαδ ποῦ ογαῬι]{ γοίογτο αἆ ραΐτοπι ---- ἀἰπιθίογα 

Ἱίαφπο οροτ{εί ασηΙ(ΙΟΠ6ΠΙ Ἠαπο ἀθο, αποπιαάπιοάμπα οἱ ἆοπιΙπβδ Ἠογας 

οἱ ἀῑαῖή": Ἠπεο ΤγεπαθΙπη νὶκ ἀῑκίδδο ρτοῦαβ]]α οδὲ 5ῖ Υοτρα αριᾶ Μέ 
Ἡοπ ραγΊ{ου αἴαπο ἵη Μο ἱηνοεπίφβοί. Ἐέίαιη δοζιθ ααοᾶ αἀάαΙί ΡρτοργΙα 

οϱί Μαίίμασο.) Ον (πιστα ροβίαπαπα ἵρβαπα ἐοχίαπι ροβι1έ αὐθνίς 

ἐγασίαίῦ: νο Εἱ Βεἵρδαπη βα]ναίον δεεππάτπα πο Ἰοσαπ1 οοπ]απς]{ς 1ρΠο- 

ταπίριις ἆἴθηι Παπ αἱ Ἠοναπῃ. Εὲ τα οπαΡβ]Πίαχ οδέ απαθεγτεπά τη 4πιο- 

πιοᾶο απὶ «ομβς1{ 5ο «οΡποβέετο ραίτειη, ἀΐσεπε: Δεπιο πουῦέ ραΐγεηι 

πιζκὲ }ζμς εία, Ρραΐταεπι απ]άθπα πον]ῖ, ἀἴεπι αιίθπα δἱ Ἠογαπῃ 6ΟΠΗΠΙΠΙΗ- 

Ποπ]5δ ποἩ πον]ς» αἱ ᾳποπιοᾷο Ίος αΏβδοοπάϊξ Ρραΐεν α Β1ο9 Εονβιίαν 

απίθιη ο αποά αἲδ ποβοῖτο 5ο ἀἶσπι οοπβΙπιππαΘΙοΠῖ5 οξ Ποτατα, απέθ 

ἀϊδρεπδαίίοποπι 818 ἀῑκΙέ, απ]α ΠΕΠΙΟ 8614 ηθαπο αΠΏρα]ϊ πδαιιο ΠΗ18 

η]δὶ 8ο]15 Ρραΐθν. --- Αα εχροβΙθο απαα {αΠΙοβδΙΟοΥ δβί αἱ απαοθ Ίαπῃ 

αθία δαπῦ απ ἀῑσΙ6 ἆθ 6ο απο βοττρίαπα οβὲ: πεφµα Πας, πε δοῖτιδ 

Λαΐετ. Ὠ]οῖί, Ἱπαπ1έ, αΠοαΡΙ ἆς βα]ναίοτο αρορίο]ια5 οἱ 4ε ταοβιβ ἵπ Βπο 

56811 ογάΙπαπᾶ15 Ἠου πιοᾶο: Οιώπ αιμίεπυ κιθἰεοία ἐίί Γιεγύηέ οπυιζα". 

οἵς. Ὡς ρτο]ῖχα ηας Οτ]ραεπῖς ἆς νοετρῖς ουδε ο υιοσ ἀϊδριίαίίοπα, αἆ 

απαπὰ ϱΊβΠ ΓΑΠΠΟΡΑΤΑ α ΙΟΥ οχρ]Ισα{ίοποπη αἀλάωθξ, ποἩ πιοςο 6Ι1Πῃ 

1η οᾷἆ. 518 Ἰηνεπῖβεο ἶδία νετρα ΡΙΑΠΙΒΕΙΠΠΙ Π{, 5ο οἰῖαπι ΙΡΠΟΥα856 

το 

Μο 19, 95 

οπ 55 

Τιυ 1], 26 5 
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ο] ολ 6 ες ’ » τ- σ ”’ « , ω ε” 

ὥσπερ δὲ αἱ ηµεραι του Λωῶε, ουτωσ ἔσται η παρουσία του υἱου 

ἵπ αῖ5 ο. ἆθθδεο. Οσοίεγαπ οοπίγα {απ Ιποπ]θπ{πι οοπΙτη ση {αΥ11 

Ἱρείῖας Οτ]ρομῖς Γ6ΡΓΠΠΟΠΙΗΤΗ ΠΟΠ να]οί αποᾷ ἄο ,,Αάαπιαπ ΙΙ οἱ Ῥ]ον]ϊ 

ε4. (αρίαίαν Ἠίαν.) Ον (αἆ Ἡ. 1. τω μεν ειπει’" ουδε οι αγγ., επεστο- 

Μ1σεΥ αυὐτουσ. ὠστε μη ζήτησαι μαὔει’ οπερ εχεινοι οὐκ ισασι΄ τω δε 

ευπειν’ ουδε ο πιοσ, κωλυει οὗ ΟΡΟΥ µαθειν αλλα και ζητησαι. -- πωσ 

δε, ει παντα δι αυτου εγένετο εία, την Ίμεραν ΠΥΥΟΊΦΕ” οίο) ΟγΥ286Ν 

ο Ον]άς ρα]]ο απίος περι δε τησ ημερ. εχ. και ὠρασ ουὐδεισ οιδεν 
ουδε οι αγγ. εν οὐρανω ουδε ο Όνοσ, ει µη ο πατ. µονοσ. Οἱ οἳ. εχεετρί 

αρ Μαϊ 151) Ασποδοιπέ αἱ. ΠΠ Απο ΟΡ ...... ς Τϊ οπι ο ΝΕΒΕΕ 

ΗΚΙΝΜΒΌΥΓΑΠ αἱ ρ]ον ϱ1 5 νς (αἱ. απι σαξ ΠΊΙΗ {01 Ίαο οχ]: ἴα Ἠαγπιο- 

ΠΊΙΠ ονν ΡΥαΕΏΘΗΒ οχ Μο Ἠαῦογο νἰάσίιτ) αχ { βαηϊπί (λος ΜΠπ{, 

{οβίαίαν, ποτ οοπέγατΙαπα) «ορ αυτα αἱ σὰά αρ Παν (ἵπ Ἡ. 1, πι απ]- 

Ῥήδάαπα Γιαβπίς οἆ. αἀαλίαπα οδί πέφια Πζζηδ, απαπα 1π ἄταθςί5 εἰ 

ΠΙΑΧΊΠΙΟ Αἁμππαπ{] εἰ Ῥ]ον]] εχοπηρ]α1Ὀ. Ίου ποἩ Παβροσαίαν αἀαΠπιπη: 

5ο απἷα ἴπ ποππιι]]15 Ἱασίίαν, ἀϊδδενοπάαπα νΙάσίαν, ἄαιᾶεί Αγίας οἳ 

Ἠπποπηῖας, απαδῖ Ἰρποταπίία ππασὶβ ν -- ΝΙΙοΙΙΠΙΣ5 Ῥοβίαπαπα 

ῥτοβαν1έ αΠίον οχρ]σππάππη 6955δο Ίοσαπ αο νεγρα Βοπεπίέ, Ρρενρ]ί: 

αρ]ίαν απῖα ΡτοΟοΡΑΥΠΠΙΡ ΠΟΠ Ι6ΠΟΤΥΑΥ6 Επι οοΠβαπηπηα{1ομ]ς ἀῑστη, 

οπ8βα γεάάεπάα οβί οαχ 1ΡΠΟΥαΥ6 ἀἰσαίαν, ππᾶςο ἀϊ[βιάσογο ν]άδίιν ο0- 

41οῖρας απῖ πο Παρομ{.) Βα5ερΣ56 (ρ. 961. ή µεν ουν του µατῦ. λεξισ 

ουτώωσ εχει" περι δε τησ 1µ. εκ. και τησ ωρ. [εᾷὰ ΡΙ1168 οπη . τ. ὦ.] 

οὔδεισ οιδ. ουδε οι αγγ. των οὐρ. ει µη ο πα. µογοσ. η δε του µαρκου" 

περι - και [εὰᾷδ η] ωρ. ουδ. οιδ. ουδε οι αγγ. οι [εοῦἳ οπι] εν ουρανω 

ουδε ο υιοσ, ει µη ο πατηρ. τι τοιγυν εστιν εν τουτοισ ἐπισηµηνασύθαι 

αξιον; οτι ο µεν µατύῦ. ουδεν ειπε περι τησ του υιου αγνωσιασ" δοχει 

δε τω µαρκ. συμφερεσθαι κατα την εννοιαν εκ του φαναι' ει µη ο πατ. 

µονφοσ. Ῥ]ατα οκ 15 ἵπ βοΠο]ία νείογα ἐταπβῖογθ,) ΓΙ] 195 (1. ο, ὃς 32 

α]]αΙς Ματοῖ νοτβΙβ ρονρ]ῖ: µατύ. µεν γαρ προ αυτου --- ουκ ειπεν 

τον υιον αγγοειΝ, αλλα και το σχηµα αυτο του τελουσ ειδεναι εξεθετο 

τοιωσδε᾽ περι ὃε τησ ημ. εκ. ἡ τησ ὦρ. --- ο πατηρ μονος" ὠσπερ 

γαρ είςο. Αάάῑίᾳπο Ρίανα οχρ]]σα{1οπ]8 6ππβδα, πεβρίσΙεης α Ἠαβδῖ]ο Τι 

ορ. αἆ Απιρη κορία.) ΡΕ-Α (Μάρα 11Ο (εν µεν τω µατό. ου φερεται᾽ 

ουδε ο υιοσ οιδε τη ημ. εκ. - μονώτατοσ δε µαρκοσ εφ ΄ ουδε ο υιοσ 
οιδε την ημεραν.) Ὁαπιραἳ ὔ1ὁ ΕΠΊΥ (σκοπει δε πωσ παρα µεντω ματῦ. 
χειται µεν το µονοσ, ου µνήηονευεται δε ο υιοσ) Ἑ]λοσβας”δὶ Ῥαα αὔτ” 
(μία απ πα γ115 ου ΡΊΙΟΥΙΠΗ 4παθ ΡοΠ6Ρ ΠΟ5 αἱ 1π 5ετῖπῖο βαπείαο πορίγαθ 

γοΗποπίαγ οσς]οδίαος {4 νοσαυα]απα ἵπ οοᾶθιι ονρ]ῖ 1οςο Ιπβαγίπη 

ΠΙΙΠΊΠο να]ι{ τορον]τ]..). Ῥτασίογοα ΑΠΙΡ ἆς Πάε ὅ, ὃ ΟΠΙΠΙΠΟ περαγα 

νΙάείπν ουδε ο υιοσ ἵπ ονν Ιορῖ; ἀῑοΙί οηΙπά: Υοίογο5 ποἩ Ἠαβομί 

οού1σαυ (γαςοῖ απῖα πθς ΒΠΠ5 βοῖί; 8οὰ πο πηΙγαη οδί 5ἱ οἱ Ἠος [α]5δα- 

ταηί απ] βο]ρίαγαΒ ΙΠ{εγρο]ανοτο ἀῑνΙπαβ. (Απιρμι]οσ ἵπ εχεετρ{15 αρ 

σα]]απά 6, 499, νογρῖς οταν δε ειπη’ ουδεο υιοσ, ει µη ο πατηο, ουκ 
αγγοιαν του υιου παταψευδεται, αλλα την αιτιαν τησ γγὠσεωσ ερµ]- 
γευει πἆ Μο Ροῦ5 Ύπαπα πά ΜΙ βροσία{.) τί οκ οπιηῖραΡ «παπα α]]αία 

βαπί{ ρογβρίσιπ Πΐ, βαθσι]ο οετίο 4. Ἱπ ρ]ογῖβᾳπο Ογαθοῖ5 (ΠΟΠΠΙΠΗ8 

ειἴαπα Τα απΙ8) οοςᾱ. Ίοσυπι Μα {λαοϊ Β1Π6 νεχβΙ5 ουδε ο υιός βογΙΡΙΙΗ 
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.. 3 / ς ΔΝ στ 3 -- ς /. .. λ . 

του ἀνδρώπου. δ ὧσ γὰρ ἠσαν ἓν ταῖς ἡμέραισ ταῖσ πρὸ του 
” [ή λ .. ΔΝ 

κατακλυσμοῦ τρώγοντεσ καὶ πίνοντεσ, γαμοῦντεσ καὶ γαμίζοντεσ, 
ο « τσ ς , » ” ν 7 υ Ν ο) / ως ΔΝ ϱ] ” 

ὄχρι ᾗσ ἡμέρασ εἰσηλύῦεν Λὼε εἰσ τὴν κιρωτόν, Ὁν) καὶ οὐκ ἔγνω- 
΄ σ « . σ ᾳ 4 / 

σαν ἕωσ ἠλθεν ὁ κατακλυσμὺσ και Πρεν ἅπαντασ, οὕτωσ ἔσται 
ο το , . ς ” ο σον ’ 4{ 909. 5 / / ν 

καὶ ἡ παρουσία του υίου του αγὕρωπου. 460 τότε ἔσονται δυο 
3 - 2 .. σ ω ’ Δ κε ο ας νὸ . 41 ον ,) /΄ 

ἐν τῷ αγρῷ., εἰσ παραλαμβάνεται καὶ εἷσ αφίέται δύο αλη- 
» / ) ο π / 2 ϱ) 963. 

Όουσαι ἐν τῷ μύλῳ, µία παραλαμβάνεται καὶ µία ἀφίεται. 42 ον 

{αἱρδο, 9. ναγο βα6οπ]ο οππη ἨΙ5 ναυβῖ5δ οπιΠίπο Επἱβδε ν]ραίππ. Τος8 

οδέ αἆ ἐεβίαπάαπα ΣΙΠΠΠΙΑΙΠ {οχίαςδ «οὔΙευη ΝΒΡ απ αΠἰαίεπα ΙΡΒΟΥΙΜΙ- 

ας Ἱία]οταπα. οοάἵσιπα Πισπ]οπΙβΒΙΠΗΡ. Ῥαγαπ ρτοβραβ]]ίον ἀῑκοτῖδ 

νετρα 5πβρασία ο Μο πο Παηδ]αΐε 95956. Μαἰ{μαεϊ αιπίεια ονρ]Τπα 

απιπα πδα αίαπε αιοἰοτ]ίαίο Ίοηδ6 αμίασθἀστεί Μαγσο, {αοῖι]ο Ιπίε]]αρί- 

αι οαν ἵπ Μί, πο Ποια η Μο βπρ]αία Ί]]α 5ἱΠί, / πατηρ 5Ίπε µου 

6Η ΝΕΡΤΙΔΙ” 1. 9δ. 69. 109. αἱδὸ (οχο 1 (οχο Ε) νο βααϊπί σορ θυταί 

είπς αγπη αεί] ΟΥΥ7Ζ801 500 ῬαφεΡρ 561 14195 Ῥᾳ- Αιάίδρα ΟΥ Ώαπι 
Ραχ 546 Γτ]π! 108 ΟνΙπί τά Απιὸ αἱ]... ς (Ξ5 αὐ Ἱπρτου Βομα) ΤΙ αἀά 

µου ου ΕΡΟΗΚΝΡΌΟΥ ΓΠΣ αἱ ϱΙ Ε ΤπρΗγ! 

ὃτ. δε οπι ΝΙΓΔΗ απο” αἱ ΟΠΠ {6γ6 Ι{ΡΙΕΥ γρ ΥΙΟΣ οαἱΡ ἰΧί αὖπη αεί] 

01 οπιδῦῦ Ον9)568,,, Ἰωπ γαρ ο ΒΡΙ 6 ΠΙ 60Ρ ΒΥΥΡ 126 Ρ1ά 1 190 Οπή δ στο 

ἰχί ΟΡ | εσται ο1η ΑΡΗΌΓ Ῥατρ 109. αἱ ο ἆ 3 Ἰ ᾳ Πατ!” «ορ ΥΥΞΕΝ 

ασπη Ο1απα”ῦὸ 0 9)569 ιά]... ς αἆᾳ και ουσ ΡΡΤΙΔΗΠ οὗ αἱ Ρρ]οΥ α 

Ρα {3 οἱ1 1 πι νο ΒΥΤΡ ααί ΟΠ .51Ἱδ Ορ :: αἱ Το 

986. ὧσ επι 81, 99. 109. Οτ9Ρόῦ γνν ς ὦσπερ οππα ΡΙΓΔΗ αποῦ αἱ Ρ]6Υ 
141 195 (ΟΥ ὧσπ. δε ησαν εν τ. ημερ. του γε τρωγ. οἵς) :: ν. ὃτ 
ὠσπερ ποπ Βιποῦ | ταισ προ του ΕΠΙ ΑΙΓΔΙ τοῦ 1, ὃδ. α] Ρίου (44. 

ΤΡεί οπι ταισ) ὈιαΙ ,,, Β οδΟΣ εκειναισ ταισ πο. τ. (ία μη), Ὁ αἱδ 

ἐχειναισ προ του, 1 156ν α ο Π1’ φα]μαϊαί Ον9565 (ωσπ. δε αι Ίμεραι - 
ωσ γαρ ησαν ε. τ. ήµεραισ του κατακλ. και τα εξησ. Τρίά ενα Ὀδ1Τ ωσπ. 

γαρ εν τ. ήμεραισ του κατ. και ταισ ημµ. του λωτ τα βιωτικα παντεσ 
εποιουν εἴο) πΙ] Π]δί του (ία Τ1). επι ταισ προ 8Όδα εκείναισ (ἴπ 

ἀἶεῦις απία) ϱ1"5: 4 νο οορ αΤΠΙ (ααἴμ) ΟνΙπίΣ15. πι ἄῑεύιι ἠ[ί απίε Ὁ ο 

{ 43: Ἡ τη ΒΥΤΡ | γαµουντεσ (εί. ιά ΟµΙπί 5915): ΜΟΡΙ, α τη ΥΣ ΟΡ 
και γαµ. | γαμιζοντ. επ Νυ 98. ΟΗΥ (ος ο 4θ) ... ς ΤΙ εχγαμιζοντ. 

οσα ΠΗΓΔΙ αποῦ αἲ ρ]ον ΡΙάπΙ Ομτέάᾱ, Τμ γαμισκοντ. οπἩὰ Β 
99. εωσ: ΤΑ 6. 5. α)19 ΟἨν αάά ου | απαντασ (αἱ. Ον5511): ϱί αἰ1ο Ὀιὰ 

Π1195 παντασ | εσται και οΙΙΏ ΔΙΗΓΔΙ αποῦ αἱ εγο οἵηπ ο ϱ {3 ϱἳ” πι 
νο ΒΥΤΡ ασπι ὈΙάσΙ Ονἱπίθρτοςς Τμα Τϊ οἵη καν οµπῃ ΒΡ 109. α Ὁ Π1. ο”. 

Ἡ ᾳ «ορ 8ΥΥΦΕΣ 4 6{1 

40. εσοντ. δυο οππι κ Ἡ 109. ρδός Ἡ ι [ος... ς Τϊ δυ. εσοντ. ο ΡΤΙΓΔΙ 

πποῦ αἱ Ίοησα ῬΡ]οΥ 1 (εχο Ἡ) νο (εί. αππ {οἱ 6ΠΗΠΙ 84η) «ορ αἱ Ο0αοβ1”0 

Ον Οτῖπί στο Ὑποίοτίπ ΟΡ :: Αἰπιεϊ]ίεν ἵπ Το Βιοί Ἱεοίίο | εισ Ρῖ5 
ΕΠΗ ΝΒΡΙΤ, (5εὰ 1 5ες Ίοσο Ἠἱα8) (αἱ. δ ρτί 1ο6) 1. 9δ. 102. 124. 209. 

α115 {ογο ΟΥ (86οἆ ἀῑῆεγαπί 5ες Ίου ο ἆ α]ία) ... ς 9 εισ 6ΊΠι ΓΠ (ΑΔ ες 

1ος) πποῦ αἱ ρ]εν Οαας510 

41. µυλω (9’) οσα ΝΒΙΙΓΔΙΠ αποῖ αἱ 1515 015594 (9]ες νο η πιοία)... 

405 

Ίιο 17, ὃσ5 

25, 19 
Μο 19, 98, 95 
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1060 24, 45. ΚΑΤΑ ΜΛΘΘΛΙΟΝ 

-- ή σ 2 2]: « ς ε - [ 

7θι}ορεῖτε ουν, ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ ημέρα ὁ κύριοσ ὑμῶν ἔρχεται. 
4 964.509 211 - Ν) [ή ιά 3} ε υ η , 

45 ΓΗκεῖνο δὲ γινώσκετε, ὅτι εἰ ᾖδει ὁ οἰκοδεσπότησ ποίᾳ 
” « ’ λ ” ’ ἊἎ Ν 2 ἊἎ ” ν 

φυλακῃ ὃ κλέπτησ ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἂν εἴασεν διΟ- 
- Ν . - οι - ποσα» Γ 

ρυχθηναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ. 43 διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖσ γύεσθε ἔτοι- 
4 τ . -- ο ς «λ - . / ” ” οθ5, 5 

µοι, ὅτι ᾗ οὐ δοκεῖτε ὥρα ὁ υἱὸσ του ἀνθρώπου ἔρχεται. 40 
” Ν « - Ν ια] ς 

Τισ ἄρα ἐστιν ὃ πιστὸσ δουλοσ καὶ φρόνιµοσ, ὃν κατέστησεν ὁ 
, λ - . 2 - ώς να 2 -ὖ . 

κύριοσ ἐπι τησ οἰπετείασ αὐτοῦ του δοῦναι αὐτοῖσ τὴν τροφὴν ἐν 

ς µυλωνι οππι ΡΗΝ α] Ίοηρε Ρ1 0α6β81ό Ον (ἆ ὙΠοίονῖπ ο Ρρἱρέγύπο, ϱ ἴπι 

πιοζεπάίπο) | αφιεται: Ὦ 19. 69. α νο ϱ {13 Ἡ α (πο Ἱέειη ϱ1:3: 
1) ραϊ τηπα {οἱ α] αρ ΤποῦτΠξ (10. Ἰίοπ νοεᾶ απ [ι [ος ϱΙΩΠΙ) 8οΧ 

(ποτ. {9) αεί ΟΥΙΠΙ 5516 (ΘΣΡΟΠΕΗΡ ἴπ οοπΙΠΙ) ΗΙ] αἱ (οοπίγα 5ο] Τ,ποαθ 

ν]πά]σαπ{ί Ψοίοτῖπ ΟΡ, Το ονρ]δία εχροπΙί ἆςο ἀποθιβ Ἱπ ]Ἰοοίο οἱ 4θ 

ἀποβταςδ αἆ πιοΙατη: ΡΤΑΘΡΕΠΡ αιίεπι Μί 4ο ἀποθιας ἵπ αρτο εἰ 4ο ἆπο- 

Ῥα8 αἆ ππο]απη. Ὁ ΡΙ επῖπη Το Ῥοδιέ ἆπο 1π Ιασίο, 11 Μί ροβι]{ ἆπο ἵπ 

αστο”’) αάά (5εᾷ Π1:3: οπι]ςςο ν.41, 6 νετο απίο ν.41) δυο επι Κλεινησ 

(κλι.) µειασ {(µι., 1 [οχο ο {] ραί παπι δαχ Η]] αἱ οΠ1), εισ παραλαμβα- 

γεται και εισ αφιεται 

49. ημερα οπΠι ΝΒΡΙΔ 1. 19. 98. 69. 115. 124. 9598. ἐ 83. Αγτρ οἴῶτ 
ΟΥτηγ356 ΑΠΛΟ 111 οᾷἆ 3 ος ”74 οάἅ Ῥ]ατ Πϊπίὔτ5 ἨΠ]: Ἰΐαοπι ϱ ραί παπι φια 

Άογα αι (οεἰ) πια αἷε, ΕΙΒΡΣΣ51 π. ημερα και ὠρα, »ἰπΠίεν αθίῃ 

ενω ς ωρα ΟΠΠ ΕΓΠ ης αἱ Ρ]εν ΠΡΙ νρ 6ο ΦΥΥΣΕΒ αὖπι Ον ΑΟ 1ΑΤ1 ες 

ε{”τ4 εἆ οχεᾶᾶ 2 Τμάν 109 Οτι 5/16 ΟΡ (:: οΕ ν. 44) 
45. δε: ϱἨ οπα | γινώσκετε: Δ” οπι| φυλακη (οί. Ον]πί 551τ Εβρ» σδὸ 0Η): 

ν 19. 98. 69. 194. 66ν 1 νο «ορ 5ΥΤΗΣ πθίἩ αγ Απο ΟΡ ωρα (ὃ 
υ{φηία αιέ Ίιογα αιί ομδίοᾶία) | ΑΔ γρήγορησεν | αν 5εο: ϱ 98. Τθ. 350. 

τρείς Ομτεᾶά ὁ οπι | διορυχθην. οππα ΝΡΙΠ, 1. 99. 194. αἱ ραπο... ς ΤΠ 
ΤΙ διορυγηήναι ἑππη ΒΓΔΠ τπςοῦ αἱ ρ]ετ Ον | την οικιαν: 1, αἱ ραις τον 

οικον | αυτου: 1 98. 68έν εαυτου 

44, η ου δοκ. ωρα 6ΗΠ1 ΝΗΡΙ 109. νς (φια πεβοή ᾖογα, ἆ φιια ποπ, δρεγα- 

ἐἶθ Λογα) «ορ ΑἰΠΙ1Τ1 ος {15... ς ή ωρα (1, αά η) ου δοκειτε ευπΙ ΕΓΔΠ 

ππςἳ 4] {ετο ΟΙΗΠ (αἱ. βατρ) ο ΓΡ] 4 (αρ1’ ᾳ φα ]ιογα ποπ ρα [ᾳ πιο, 

ερεγαξζε, 61" πιεβοδ], Ε]ιογα «ια πεδοές) 5γταῦ αὖπα ααία Ον Ον]πί δ στη 
(σπα σιβ/οᾶία ποπ δρεγα(ἰς); ΠΡΙ σαἰ {οἱ αἱ ΠΠ] πεδοζέ «ια Ίνογα 

45. τισ αρα (εἰ. ΒαβοΠΙ5ΟΙ «γτρ της τς ΠπΙ 305 (ς ἐφίζω, ε φις εδ εχφο, 
ρ]. νρ αηξ μιας): Ὁ ΥΣΕΤ τισ γαρ, ἵέοπι ᾳ Οτῖπι 1 ΟΡ (ῖς επύπε, 14919 

«μύρπαπι, ΗΙ] «μἱ παππφέ | κατεστησεν: ΝΜ «ορ ΟΗΥΡΙ5 καταστήσει :: 
αἱ νο. Υἱάς εἰ, Ηοπιοὶ αᾷ ν. δί | οκυριοσ βῖπο αυτου (1: αἱ εἰ. 1,9) 
οµπά ΝΗΡΙΙ, 1. 5, 109. αἱ α ο 2’ Ἡ πι [ος ΒαβείἈ5οι Ερμισή (86 πι]- 
εσαί ρα] πα Μί οἱ Το) Ππί 365 Ον πο ΠΠ αἲ.... ς (409) Τι αάά 

αυτου ὁππι ΔΙ απ ὔ αἱ ρ]εν νο ΓΠ1. 3: ΕΙ 1 4 νΡ «ορ 5ΥΣΥΗΙΣ Τη α οί] 

Οι ΟΙ 5218 ΤΕ οικετειασ ο ΒΤΤΙΔΗ” 19. 99. αἱδ... κ 69. 258. 48ου 

110 Ερμισῦ Ῥακεία ΟἩν οικιασ, ίσοι ἀοπιωπι 4 ΟµπΙΣΤδ.,,ς Θερα- 
πειασ επι ΡΗΤΗ” αποῦ αἲ ρ]εν. Τοπ 6 νο ΟΠΗ ΣΣΟ Γαπβίαη | αυτου: 

6 εαυτου | του: Ὦ αἲ ραας Ον ΠΕρΗς οπα |) δουναν οπΤῃ ΝΕΟΡΠΙΤΑ αἲδο 
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- 906. 6 ; ς ο - ἵ αμ καῷ; 460 µακάριοσ ὁ δοῦλοσ ἐκεῖνοσ ὃν ἐλθὼν ὁ κύριοσ 
2 - οσο ω - ο. σα Λ ” 

αὐτου ευρήσει οὕτωσ ποιοῦντα. 4 ἁμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπι πασιν 
- « / 2 - / ο οθ0τ. ὃ ὸὶ Ν 2 ς 

τοῖσ υπάρχουσιν αυτοῦ καταστήσει αὐτόν. 45 εαν δὲ εἰπῃ ὁ 
Ν ώς 3 .. ῃ 2 -. /.. [ὁ ; 6 λ 

κακὺσ δουλοσ ἐν τῇ καρδίᾳ αυτου χρονίζει µου ὁ κύριοσ, 39) καὶ 
ο / Ν ) - 4 λ 
αρξηται τύπτειν τοὺσ συγδούλουσ αυτοῦ, ἐσθήῃ δὲ καὶ πύ μετὰ 

- η ΙΕ / ς / -- νο η « στ 

τῶν µεθυόντων' 90 ἦξει ὁ κύριοσ τοῦ δούλου ἐκείου ἓν ἡμέρα ᾗ 
3 -- Ν ο στ / Ν 2 

οὐ προσδοκᾳ και ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γιώσκει, Οἱ καὶ διχοτοµήσει αὐτόν, 
λ Ν ὀ -- ” ε - / : ο « 

καὶ τὸ µέροσ αὐτου μετὰ τῶν υποκριτῶν Όήσει' ἐκεῖ ἔσται ὁ 
λ δε Ν αι ορ 

κλαυθμοσ και ο βρυγμὺσ τῶν ὀδόντων. 

(ετο Ῥαδείῃ ΟΥΥ.... ς (-- 8, 5εᾶ ταγδας 9’) διδοναι οΙΠΙ ΕΕΘΗΚΜΡΥ 

ΡΠ αἱ ΡΙ ΕΡΗΣ 11 αἱ Το | καιρω: 1 θ90ν αάά αυτων 

46. ουτ. ποιουντ. (ρτοῦ Ῥεμα). οσα ΝΒΟΡΙΙ, α)15 1{ (εχο {α) νε ααί]ι 

Ερ]ισῇῷ Πτπί365 Ἠ]] α]....ς ποι. οὐτ. ΕΙ ΓΔΠ πποῦ αἱ ρίον ἔα »γταἲν 

αΤΙη Ῥαφείμ 501 ο(Ραρίόδ1 Ον Ονἰπί 5350 ς: αί Το 

41. τ. υπαρχ. αυτου: ΚκΠ αἱ ραις αυτ. τ. υπαρχ. 

48. ο κα. (Βρὴν πονηρ.) δουλ. αὔδα εκ. ουπι ντ 56. 68. 245. ἆ9ον γ.οῦ 
(ας Ρ]ονία. οπίπι οο]]αίοχος περ]εχεγ.) Ερμνσῦ Ον (οίπο ϐ) Γη ήπί265 

(ΟνΙπιδδδ0) Λας... ς Ἱμ ΤΙ αάά εκεινοσ (1: αί 10) εππαῃ ΝΕΒΟΡΤΙΙΔΠ 

πποῦ αἱ ρ]ου 19 (11: ο καλ.) νς εορ »γταῖτ αἱ ΡΒαβοίι ΟΡ | καρδ. ἑαυ- 

του | µου ο κυρ. ΙΙ ΝΒΟΡΙΙ, αἰδ (ΟΥ1115) ΕΡΗχ εαἴοΧΟΝ.... ς 0 κυρ: 

µου οππι ΓΔΠ αποῦ αἱ ρ]εν Βαδοίμ ΟΥ Ώαπηραγδ1τ (ν]ᾷς αὔ. Ἱπία Ηοπις]) 

ετ α{ Το. Ῥταείετου αΏδα ελθειν (:: Το ερχεσθ αι) οππι ΝΕ 6. 98. δα] 

ΙΓ Πέ ϱ0ρ αὖἲγ ΕΡρὴν Ππίὔό3,,,ς ΤΙ α.ά ελθειν ουπῃ ΟΡΙΙΗ ΓΑΠ πποῦ αἱ ΡΙ6Υ 

Ιένα ντα αἰ Ον Ώαπιραῦ Ονπί 55ος Ίζοπι 1. 15τ. 909. ΟΥ 015 Ῥαδοι]ι 

ερχεσύθαι 

49. αυτου (Ν εαυτ.) οππι ΝΒΟΡΙΙ, αἱ60 ζογο 1ὲ νο αμπηᾶπί σορ Αγταί αγπι 

ααἲν Έριχ Βασείιοὰ ΟἩν Ώαπιρασδί,,, ς (-- 0 8η, Βεὰ τάγβας Ρ΄) 

ΤΙ οπι ο ΤΔΠ απςῦ αἱ ΡΙ Ῥαδοῖῃ οὰἆ (Γγη{ 303 αἳ Πὶ5 1πάε νοανβῖς αἂ 

Τιο ἀεβοαχῖί: εαεάεγε 8ΕΥ205 εί απιοϊζίας οἱ Ππαπάπο. εἰ θἱδ. εἰ ὑπεύγίατί -- 

οπι π]αεΙίδ. ροπεί) | εσθιη δε (ο 1. 98. α115 {εγο βΥ5ΕΣ αεί] Ἐριν 
Ῥαβείὴ τε). πινή ο πι ΝΕΟΡΕΙΠΙΒΌΥΔΗΣ α]Τὸ {οτο (αἱ. οα1ρ) Ῥαφδοίι Οµ1, 
εἰ εσθιεν (Μ 95. --η) αἱ πινευ ΕΗΚΜΓ 95. αἱ τη, Ιέετα 1 (οχςο α) νΡ «ορ 

αγταίγ αὖπι αείμ....ς (- αὖ 3) εσθιειν ὃ. κ. πινειν (α --νην) οεππι απ] 

αἱ δαΐέ πια α ΕΡρΗν ΏαππραχδΙή 

51. Θησει: Ὁ Τζ (χο ᾳ; α ο Π8Π8) νο ἨΙ] απία µετα Ρον | ΕΙ, κλαθµοσ. 

Ῥοέυτη Ἰοσιπι Ηοπις] 5,60 οὶο οχ]μ]ροί: Όεου γαρ βουλή αναδεικνυται 
µακαριοσ 0 ανθρωποσ εκεινοσ, ον καταστήσει 0 κυριοσ αυτου επι τησ 
Θεραπειασ των συνδουλων αυτου του διδοναι αυτοισ τασ τροφασ εν 
κάιρω αυτων, µίή εννοουµενον και λεγοντα εν τη καρὸ. αυτου᾽ χρονιξει 

ο κυρ. µου ελθειν" καν αρξηταν τυπτειν τουσ συγδουλ. αυτου, εσθιων 

και πινων µετα τὲ πορνων και μεθυοντων᾽ και ηξει ο κυρ. του δουλ. 

ἐχεινου ἕν ωρα -- και το απιστουν αυτου µεροσ µετα τ. υποκριτ. 

Ὄησει. 



108 25,1. ΚΑΤΑ ΜΑΘΟΘΛΙΟΝ 

ΧΧΥ. 
988. 1 / « /, « Ξ Ξ 1. Τότε ὁμοιωθήσεται ᾗ βασιλεία τῶν οὐρανῶν δέκα 

4 - / να - 3 
παρθένοισ, αἴτινεσ λαβοῦσαι τὰσ λαμπάδασ αὐτῶν ἐξγλθον εἰσ 
ς / ν ος / 9) ’ Δ ο” 2 από πα Ν Ν 

υπαγτησι του Ίυμφιου. -ᾱ πε)}τὲ δε ἐς αυτω) Ίσα) µωὠραι και 

/ / ς Δ λ ο, ” λ / 2 μι, 
πέντε φρόνιµοι. Ὁ αἱ γὰρ μωραὶ λαβοῦσαι τὰσ λαμπάδασ οὐκ ἔλα- 

Π - Γ μ Ν ’ 9 
βον μεῦ ἑαυτῶν ἔλαιον' 4 αἱ δὲ φρόνιµοι ἔλαβον ἔλαιον ἐν 

- 3 / Ν ” / ς - [μα «κ. Ν 

τοῖσ αγγείοισ μετὰ τῶν λαμπάδων ἑαυτῶν. Ὁ Χρονίζοντοσ δὲ 

ΧΧΥ, 1. αυτων (ς αὖὑτ.) οπΠΙ ΝΟΙΧΓΔΗ τποῦ αἱ] ΟΠΩΝ Γεγο ΟΥδ334 Μον ς 

τοῦ Ῥαφείμ 556345 οἰῦαρί 00 Ον Ώαπιραν δὲ... Ίωπ Τϊ εαυτων ουπι ΒΡΙ, 
194. | εξηλ8. πδα λαμπ. [αυτο)] ν. 3: Ε αἰδ οτι | υπαντησιν «ΙΙΏ 88Ο 
1, (Μοί]ι αρ Ῥ]οίδύὸ εἰ Υ1ΥΡΤ0ῦ απαντησουσαι εἰδῖδ υπαντησουσαι)...ς 
ΤΙ απαντ. 6υΤΏ ΏΙΙΧΓΔΗ αηοῦ αἱ Ῥ]ες Ῥαβοίμ οῦαρί ΟἨΥ {του νυµφιου 
(6 τω νυμφιω) οππι ΝΒΟΙΙΧΓΔΙΠ ποῦ αἱ Ρ]ου εαμαϊπί ϱορ αεί] Μαί]ι 
ΥΕ Τοῦ (απαντησουσαι εἰ υπαντ. τω νυμφ.) ΒαδεῖἩ 05 οιναρί ΟἩν Ταπι 
ραν (Ον 551 φοπζηπέ ἵπ οδυίαπι 5αζσαίογὲ φις 5επιρεγ ραγαΐιις εδ υεπίγε 

αα οὐγ(ίπες εας μέ εἴπιηί ὑπογεαίαπιζιμ οι «ιν εογπι αἆ δεαίαπι 8ΡΟΠ- 

δατι εοεζεδίαπι) ... Ὀχ” 13 1943" 209. 9093 αἲ” Τί νο αγΠΙ ΒΥΥΡΟΝ οἱΡ ο. 
(ΠΕ: Αφοπδα ποπ. π οπιπιίδη εσω, ισπ", πιοπιὐπαξύπι ἵπ αἴεπαπαγῖπο) 

Ρευ58 Ονπίδδο (χι ἨΠ] αἱ αἀᾷ και τησ υμφησ 

«πεντε δε: ἆ αι πε. δε | εξ αυτ. ᾖσ. ΕΠΙ ΝΒΟΡΙΖΑ3Σ 1. 102. 124. 157. 
94τ. Ἱξ (εχο 4) νς απ Ῥαβείμ3ή8 0Ἠνπποῦ (εᾷ οπι εξ αυτ.) ΟνπίΒΙ880 
εκες ΤΙ ησ. εξ αὖτ. οὐπι ΧΓΔΖΠ τποῦ αἱ ρ]ον ᾳ Βαδεῖι”ῦδ οἰοαρί { µω- 
ραι - Φθογιµοι 6ΙΠ ΝΕΟΡ1/2 1. 12. 95. 102. 10τ. 209. 1 (εχς Ε) νΡ «ορ 

ΑΥΤΗΣ αγπι αθίὮ αγτ ΟΠ νε, ς ΤΙ φροη.-- µωρ. (Ἡ µωροι) ΕΙΠΙ ΧΓΔΙΙ 
ππςῦ αἱ ρ]οχ Ε αυτα ῬαφείΡΙ5 ο(θαρί ΟἨΥ | και πεντε (οί. σε 89’) ευπι 
ΝΒΟΡΚΕΙΖΠ 1.95.102.10Τ. αἱ ρ]α5δ10 Ῥαδείισῦο,,,ς αὐ 87 Τί (ρτοῦ βο]μ) 

και αι πεντ. ΟΠΗ ΕΗΜΒΥΙἄΡΥΧΓΝ αἱ ρ]ον Βαβοίι315 οἰναρίθθῦ Ον (5οά 
σᾷᾷ 3 οπχ και): Ι{6πα ᾱ αι δε πεντ. 

και γαρ ΟπΠη ΝΒΟΙ, δ. ορ; Ίέοτη Τη αν δε επ 7 151. Ὦ ο {1 ϱ1”ἳ" Ἡ 

.ᾳνρ ἄΙ νο οεᾷ «ήπηε ασε) αεί Απο αἱ (1. 909. λαβουσαι δε 

αι µωρ.): ϱ Πβαιουν... ς ΤΙ αιτινεσ εαπι ΧΓΔΠ πποῦ αἱ ρ]ον Βαςεῖ]ι 

οιυαρί ΟΗΥ, Ἱέοτη ΑΥΥΡ ΑΥΠΙ ΡΕΥΒΡ (ΑΥΥΣΟΗ ΦΥΤΡ «ο και αι) | λαμπαδασ 
οΗΤΙ 1, 44. 1:13. 6513 Ίνσαπ..,. αρ ὃζ Ἰωπ ΤΙ αἆᾶ αυτων επι Β0Ρ 

ΧΓΔΠ Ἱποῖ α] Ρ]οι Βαδοί οἰθαρί, Ί{επῃ ς εαυτων οπη 2νΙά ϱδΏ α]: Ίέαπι 
αοταίταπα Ὁ ο ΓἩ ᾳ «ορ ΑΥ1Υ | μεθ (ϐ μετ) εαὔτων (4 αυὐτων) ελαιου: 

ϱ αἲ” ΠΊ. Αγ αάά εν τοισ αγγειοισ αυτων (811 οτι αυτ.) 

αγγειοισ (ΔΟΕ ΚΙΣΓΑΠ α] --οισ) ου ΝΗΡΡΤΙΖ 1. 109, 194. Ἡ ᾳ [ου ΒΥΥ 

568 ΑΥΠΙ αγ’ ΑΥΤΗ... ς ΤΙ α4ά αυτων 6 ΟΧΓΔΗΠ αποῦ α] Ρίου ΠΡίε νρ 

60Ρ ΒΥΤΡ αθίἩ Βαδείι ο(δαρί (Ῥαρί οπη µετ.τ. λα. αυτ.) Οµν Ααορς Β1: 

δεσιή (οπηϊβείδ εν τ. αγγ. 1δᾳ λαμπ. εαυτων) | εαυτων εππι ΝΕ; Ίΐθπι ς Τί 

αυτων 6η ΡΕ ΤΧΓΔΠ πποῦ αἱ ρ]ον Βαδοίι ο] ΟΗΥ σπα αλογπίταπη Ὁ 6 
Ἡ ᾳ ορ βυταἳ αἱ Ατη... ο αἱ { 5. ϱ1:5: 1 νε οπη; ΕἨ ΒαΒΌΔΡί οπη 

µετ. τ. λαμπ. εαὺυ., Ὦ µετ. τ. λ. αὖτ. ΡΟΠ Ροβί ελαι. 
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-- / 9 τα) ὐ Δ .] ’ θ / λ 

του νυµφίου εγύσταξαν πάᾶσαι και εκάθευδον. µεσησ δὲ νυ- 
3 .] Δ ς ια . 2 ’ 

κτὺσ κραυγὴ έγονεν' ιδοὺ ὁ νυµφίοσ, ἐξέρχεσθε εἰσ ἀπάντησι. 
/; - κ τρις 

Τ τότε ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ παρθένοι ἐχεῖναι καὶ ἐκύσμισαν 
Ν / ς ο ᾿ « κ Ἀ Ν - / «1 . πε 

τὰσ λαμπάδασ ἑαυτῶν. ὃ αἱ δὲ µωραὶ ταῖσ φρονίµοισ εἴπαν' δύτε 
εὰ,.. - ε 5 σ ε στ) ἴ 

ἡμῖν ἐκ τοῦ ἑλαίου ὑμων, ὅτι αἱ λαμπάδεσ ἡμῶν σβέννυνται. 
ιρ 2 “Ω” κ) ς / / εν / 3 3 / Ἔνν πό 

ϱ) απεκρίθησαν δὲ αἱ φρόνιµοι λέγουσαι' µήποτε οὐκ ἀρχέσῃ ἡμῖν 
νεα / -- Δ » ν / 

καὶ ὑμῖν πορεύεσθε μᾶλλον πρὺσ τοὺσ πωλοῦντασ καὶ ἀγοράσατὲ 
{ -- Ἱ 3 νλ Δ .) ” 2 ’ { έ ε ” 

ἑαυταῖσ. 10 ἀπερχομένων δὲ αὐτῶν ἀγοράσαι ἠλθεν ὁ νυμφίοσ, 
Ν [ὗ 2. - 2 ” . Ν . 

καὶ αἱ ἔτοιμοι εἰσηλῶον µετ αὐτοῦ εισ τοὺσ γάµουσ, καὶ ἐκλείσθη 
ε / φ ο ῃ Δ . λ ; ὁ 
ᾗ θύρα. 11 ὕστερον δὲ ἔρχονται καὶ αἱ λοιπαὶ παρθένοι λέγουσαι 

. ’ ’ / .. ε -Ὁ 9) « ο] 2 Ν στ 3 Δ / 

κύριε κύριε, ἄνγοιξον ἡμῖν. 12 ὁ δὲ ἄποχκριθεισ εἶπεν ἁμὴν λέγω το 18,33 
4 -” » ντ { - Ὀ ο αχ 4 ϱ] σης. Δ { / 

ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶσ. 19 γοιγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἡμέραν 3.5 

6. εμυσταξ. π. κ. εκαῦθ.: 1. Γαΐίμαε οὐ ζογπιζεγέ 

6. Υεγονεν: Ἡ εγένετο) ο νυμφ. (68) ο. ΝΗΟ7ΡΙ2 109. δα οϊπί 60ρ α1Ρ Μοα]ι 
ΡΜοί 5100ΥΥΙΟΗ 3005...ς αἀᾷ ερχεται ο. ΟχΧΓΔΠ πποῦ αἱ [νο ΟΠΙΠ 1 (61: εδέ) 
νο αγτηί ΑγΠΙ ααίἩ Μοί]ιτοὸ ἨρΗντ/] (εἰΦΧΣ ιδου ηλδεν ο νυμφ.) Βα5 
οἱ 306 ο(Ὀαρί665 Ον ΟΡ | εξερχεσόε (93 -εται): 1. 151. Ὦ ο 83: ΟτΙπί881 
εγειρεσθε (ειωφίία, εαπιγφ({6) | απαντησιν (6 συναντ., 15τ. ΟΥν υπαντ.) 

ἴπο αἀἁῑίατα οτι δἩ 109, Μεί]ριοίὔ10 ΟΥ σσδνων ς Ίων ΤΙ αὖά αυτου 
οἳΠ ΑΡΙΙΧΓΑΠ ιποῦ αἱ ρ]εν (ἱνρ ΟνΙπί οὐυίαπι εἴ) Μαίμτοό Έρῃν Βας 

Οµτ: Πέαπι ϱ 69Μν αάᾶ αυτω 

Τ, εκειναι: Ὦ 32328ν ΑΥΠΙ ΟΠ | εαυτων ΟΙΙΠῃ ΝΑΒΙ/ αἱ”... ς αυτων ουπι ο0χ 

ΓΔΠ αποῦ αἱ {ετο οΊηΠ Βαβείμ οιυαρί 

Β. ειπαν οπῃ ΒΟΙ, ὃδ. ... ς Τμ ειπον ΟΝΙΏ ΝΑΡ πό 6] αἱ {ογο ΟΙΠΗ 

Βαβοίρ οἰραρί ΟΝΥ {ήμιν: Α αἀᾶ ελαιον | αι βθς: Α οπι | ημων: ο ο" 
3] υμων | σβεννυνται (Η -νυται): Ὁ ζβενν. 

9. λεγουσαι: 98 ειπον (δῖς, 5αρρ]οπάπῃ και) | ουκ οπή ΝΑ 98. 196. αἱ 

ΡΙ (αέ να) Βρ]ελή Ῥαφοίμδθθ,, ΑΡ’ Απ Ίμι Τἱ ου μή ΕΠΙ ΒΟΡΧΑΘΗΠ 
αποῦ (Γ οπη) αἱ ρ]ᾳ550 Ῥαδῦαρίθθῦ ΟἨγ | αρκεση οππῃ ΝΑΒΟΤ/Ζ ππο τ6]] αἱ 
ΡΙευ ΕΡρΗχ Ῥαφείμ εἰθαρί Ομ... ϱ 28. 95. 196. ΕΤ α] ΡΙΙ510 αρκεσει | 
ιν κ. υμιν: ν 241. Βαδυδρί εοά Όμιν κ. ηµιν | πορευεσθε ΟΠΠ ΝΑΒΡΕ 
ΗΒΥΓΑ αἱ {ογο Π8Ρ]Ι6Υ νο οορβ6Ἠν οχᾶ” αχγπη αθἲ]ι Οπίπί 21301 ϱ{ 551 Ας 
ΟΡ (611 οπιῖ55δο οίῖαπα μαλλον)... ς (--  αὐ 55) ΤΙ πἀά δε οππι ΟΕΚΙ, 

ΜΌκΖθΡῃ αἱ Ρ] 3’ οοΡρη1 εἰζοᾷ αγναίν Ῥαφεί]ι ο(δαρί | αγορασατε: εὖ 
1. ΥΕΝ .σετε | εαυταισ: 1, αἱ αυταισ 

10. απερχοµ. δε αυτων (983 οἵα αυτ.: α Οτἰπί ΟΡ αδεια αίέπο ἐς: 
Γρ] νο μπι αιίεπι ὑνεπέ: 1 εῑζαε αμίοπι ἅπι υαζιπέ): Ὁ εωσ υπαγου- 

συν, Ὦ 3" ἄωπι επί, ο Τι εἰ ἄιωπι ειηιέ, ϱἳ. ἄιπη ὑνεπί | αι (ε 69. αἲδ οπη) 
ἔτοιμου: Α ΥΣΟΥΣ6ΠΙ αι ετοιµαυ 

11. ερχονται: ϱ ο { Ονπί ἠλθον | και αι ΟΠΠ ΔΑΒΟΙΙΧΓΔΘΗΠ πποῦ α] ΟΙΠΙΙ 
να 1.3" ο1:3: νρ (αἱ. απ σαΐ παπα οΠΙΠ1) 5γγπίν ανπι Ῥαβείμ 356 ο,αρί 665 
Ουπί Λας ΟΡ... ποπ καν οπη ΡΗΣ υ ο {1 α {ου {οἱ { 



14-50 
1ο 1, 11---Ὁ 

110 20, 14 ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΛΙΟΝ 

209.32 οφ. σα ν Φ΄ π - ; 
τ οὐδὲ τὴν ὥραν. 14 Ὥσπερ γὰρ ἄνθρωποσ ἀποδιμων ἑκά- 

᾽ ως ΔΝ υ 28 ε / 

λεσεν τοὺσ ἰδίουσ δούλουσ καὶ παρέδωκεν αὐτοῖσ τὰ ὑπάρχοντα 
3 - - οπ0.56 ο ή Δ "ο. , ’ σ πο, κς Ν 

αυτου, 19 και ᾧ μὲν ἕδωκεν πέντε τάλαντα, ᾧ δὲ δύο, ᾧ δὲ 
΄ ’ ᾽ ας, ον, Δ . η » / 

ἕν, ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν, καὶ ἀπεδημῃσεν. ευθέωσ 
-ν η ε η η ΄ η ; 2 οφ 9 

10 πορευθεισ ο τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν ἠργάσατο ἐν αὐτοῖσ και 
.] ’ 3/ / / ς ’ ς χ ν ο μ 

ἐποίμσεν ἄλλα πέντε τάλαντα. 1 { ὡσαύτωσ ὁ τὰ δύο ἐκέρδῃσεν 
”/Α οί εις λ εν Ν 2 ”/ -- Ν ὴ 
ἄλλα δύο. 15 ὁ δὲ τὸ ἓν λαβὼν ἀπελθὼν ὥρυξεν γή καὶ ἔκπρυψεν 

19. ὠραν οππῃ ΔΔΒΟ ΡΙΙΧΔΟΗΠ 13 98. αἱ ρ]αρὸ ένο δγταίν οΗά ἐχί Ρ]5 ρα] 
η  πί ϱ0)Ρ αγά αθίἩ. 1911805 403 ΑΙ 115 Ῥαρῦαρίσόδ Ον Οππίδ 855 ΗΠΙ αἱ 
εκως (-- αἲ 52) αἀά εν ο υιοσ του ανθρωπου ερχεται ουπι οὐ γπὸ 

πποῦ αἱ Ίοησο Ρ] ΑΥΓΗΣ Της 56πι 

14. γαρ (αἱ. ΕιιδίιοορΗ 154 Ῥαφοίμ "9: Ὦ αγπη οτη (ΟΥ59591 η - παραβολη 
εστι ὀηλουσα οτι ὧσ ανΌρ. αποδηµων εἰς) | ανῶρωποσ: οῦΕΝ αἲ ται 

(πρτϊηής ενρ]ρίαγ οιηϊδεῖ5 ὧσπ. γαρ, πί οὗ ποίαί: ειπεν ο κυριοσ τιν 

παραβωλιν ταντιν᾿ αν δρ. τησ) αντι ΟΠΣ. αποῖρῖς: Ποπιο φιάαπι 

Ῥεγε(νε ΑΥ0/εἱδεεπς) αἀά τισ: πί Το |. αδἲ τ. δουλ. ιὃν. | αυτου: Α 
αυτων 

15. πεντε, δυο, εν’: Ὦ ε β ενα | οἳ αἱ δυο | νδιαν δύναμιν: Ὁ δυν. αυτου 

10. 18. ευθεωσ πορευθεισ οτι κ” Β Ὁ ϱ1., Ποια (απ άθ ας θα ἆοπι ]οσίῖο 601- 

Βιπιαϊιχ) ευ. δε πο. 1. 118. 194. 945. 96εν ο {8 3: Ἡ ᾳ βγν Ορ: 41 
εί οοπέὔππο αθιζέ, πιο] εί αθῦέ εία(ὔπ, αι. πι αδθῖί αιέεπι εἰαίπι (16ὲν Ον 

«ορ οπι ευθ.) ... ς ωπ ΤΙ ευθεωσ. πορευθ.. δε, Τη ε. π. [δε] επ ΝΕΑΟΡ 

ΕΧΓΑΘΝΗ απο το|] αἱ ρ]ον μμ”. νς εντ Βαρεί τὸ Ονπί δδδῦ 

16. ηργασατο ΟΠΗ κ Β7Ρ1, 69, νι ς Ἰωπ (Ἰρποταραί Ἡ) ειργασατο 6ΗΠι 

ΝΟΑΗΟΧΓΔΘΗΠ πο» αἱ [ογο ΟΙΤΗ. Ο{ ΟναπΠ. Αποζα. 4,419: εργαζοµαι, 

ειργαζοµην, οπερ και διφορειται' τινεσ μεν γαρ δια τησ ει διφθογγου 

7ραφουσι/ αὔτο, τινες δε δια του η. | και εποιησ. ΕΠΙ ΝΤΑ ΧΓΔΘΒΠ 
πη οὗ α] Ίοησο ΡΙ α Εγτρἰχί Βαρείμ11θ,,, Β΄ (ρτοῦ βαν) Ἰωπ κ. εκερ- 
Φησεν (:τ Ἱπγασίππα ο 844). οπὰ. ΝΕΑΞΗΟΡΙ, αἱ50 [ογα, Ι{οπι Πογαί οδί 

ΠΡΙεὈ νο «ορ ΦΥΥΣΕΣ οίρπας αγπα αοί] Οτίπί 888 ,,, α1δ ο 5: οπας Χ αἀὰ 
εν αὐτοισ | ταλαντα 86Ο ΕΙ ΔΑΟΡΧΓΑΠ αποῦ αἱ Ρίο {ᾳ ΔΥΣΡ αεί] 

Ῥαβείι2το Ονἷπίς,, 4Ρ0 Τμ οι η Ε1, 1. 59. 60. 109. 194. ΡΙΟΥ νρ 

ΒΥΥΣΟΕ α(νχ αΜπαὔπί ϱορ αὖπι ΟΡ 1: αἱ Ἱπα 

ΙΤ. ὠσαυτωσ (9 οµοιωσ) πο αἀάΠίαπα οπή κοῦὶ, 5. Ὦ ϱἨ απ ΓΟΥ ΘΙΗΤΗ 

{οἱ ιῦ ΟτΙπ ΥΔΡΑΣ ων ς Τϊ αάᾷ και, 1 [και] 6 ΝΕΒΟΦΟΧΓΔΗ οὗ αἱ 
ρ]6ι α ο { Π1. (13: εἰ εὐπέ]ήεν φῦ) ϱ1. α νρεᾶ {α" οορ ΒΥΙΥ αἱ Βαδοία ΟΡ; 

Ί{επι Α αἱῦ Ἱ αάά δε και | τα δυο: Ὦ ο { βθἰΠΙΟ (ΠΟΠΡΡΙ) ΟΡ αάά τα- 

λαντα λαβων, Ἰἴοπα 205. 1 (οχο ϱ) νο 6ορ (πο 1έεπι βΥγγΕΡ ασπι) ΟΥ 

Ἠ{ 5935 4 λαβων | εκερδησεν 5ἶπο αἀάῑίαπα οσα ΝΒΟ”1, 9ὐ. 59. 103. Τέ 

(εχο 1) νς βα]αἴπί ϱορ ΦΥΥΦΕΝ ΑγΠά αθίἩ Ῥας5 ει 5 ΟΙ ΟΤΑ ες (609) 

ΤΠ αάά (Ἠ ΡίαοΠι) και αυτοσ ΟΠΗ ΑΟ (Ρ)ΧΓΑΠ αποῦ 1 Ρ]6υ Ἡ ΒΥΥΡ. 

Ῥτασίετος α Ὁ ο 1.3" ᾳ αἀά ὅπ εἶς, { εί 

18. το εν ο ΠΠ ΝΒΟΡΙ, πΠο 61] αἱ ΟΠΠ [θχο ᾳ νΡ ορ ΣΥΝ αἲ ΟχΙένεν Ίο 

πάᾷ ταλαντον επ Α ρυτίδες 14Ρ]6Γ απελθων(αεἰ.ΕἩ 4 νρ Ον1ί): ϱ αἰδ 



ΚΑΤΑ ΜΛΘΘΑΙΟΝ 20, 22. 171 

Δ 2 ’ ο / 2 ο 6 Ν λ Δ ’ ” ς 

τὸ ἀργύριον τοῦ κυρίου αὐτοῦ. 19) μετὰ δὲ πολὺν χρόνον ἔρχεται ὁ 
/ ος / 3 ’ λ / / 2 2 ο ο) λ 

κύριοσ τῶν δούλων ἐκεύων καὶ συναίρει λόγον µετ αὐτῶν. 20 καὶ 
ο ς Δ /. / Ω / / . ο 

προσελθὼν ο τὰ πέντε τάλαντα λαβων προσήνεγκέν ἄλλα πέντε 
η δι ος Π / ) / .. ο] ς, / 

τάλαντα λέγων κὐριέ, πέντε τάλαντά µοι παρέδωχασ, τδε αλλα 
[5 ” 2 - « / .ὶ ο στ ον ο 

πέντε τόλαντα ἐκέρδισα. 31 ἔφη αὐτῷ ο κύριοσ αὐτοῦ" εὖ, δοῦλε 
3 Ν Ν ’ ο, Α. αἱ ε] / ο Α ας / ώ 

αγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπι ολίγα ἡσ πιστύσ, ἔπι πολλών σε καταστήσω 
.] - ’ Νε Ν 

εἴσελθε εἰσ τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου. 232 προσελθὼν καὶ ὁ τὰ 
ο] . ν / / ; ς ο, ” 

δύο τάλαντα εἶπεν' κύριε, δύο τάλαντά µοι παρέδωκασ, (δὲ ἄλλα 

ΠΡ]εΥ οπι [ 1, αἱ Ραπο ορυξεν | γην (οἳ την γ.) επι Νμ(οἲ)1, 989. Η1: αγπι 

ααίἩ (Η3: Ρ]απο οπ1)... ς μπ ΤΙ εν τη γή ΕΠΙ ΑΟΡΡΧΓΔΠ τηςῦ α] ΟΠΊΠ 
{ενα 1{Ρ]εΓ νρ (πι ἐεγταπι νοὶ πί ϱ-- πι ΘΠΙΠΙ πι έεγγα) αγναῖν Οτπί (πι 

ἐεγγαπι) | εκρυψεν (ά9’ ρτοῦ Βομα) εαπι ΝΑΠΟΡΤ, 5. ΕἰΡ αἲἩ ων, ς απε- 

κπρυψ. τη ΧΓΔΗ πιηςῦ αἱ Ρ]6Υ 

19. πολ. χρον. επι ΝΒΟΡΑ1, αἱ ΡΙ1510 1{ νρ αἲπι «ορ Οτ5/651 οπίδδ4..,ς 

χρον. πολ. (Ἡ πολλυν) ομπι ΑΧΓΔΠ πποῦ αἱ ρ]ον 5γτα αἱ { Λογ. µε. 

αυτων (ρτοῦ Βεμια οοη]αίο 18, 25) οππ ΝΒΟΡΤ, α]55 ἴοτο 16 (οχο ΠΤ ) 

νΡ 60Ρ ΙΠΙ ΔείΠ... ς µε. αυτ. λογ. εππι ΑΧΓΔΠ τιποῦ αἱ ϱΙ 1 ᾳ βγτας 
015.681 υ]ς 

20. και προσελθ. (εἰ. ΟΠΙ5/354): Α 6ορ πρ. δε / ταλαντα ΡΙ: Ἀ ΟΠΙ:86ς: 

Α Υ3ΟΥ5ΕΠΙ Ἡ ΑΥΥΝΕΕ θέ οι: απατε: ο (δ1ρρΙ3)1, Τε (εχο 4”) νο (οχο 

{ου α1) ΕΥτ5ΕΝ ααίῃ Ον Ιπί  58ΗΙΧί (1ο ΠΡ 14 θνη ζΟΙΗΙΗ) οπι / παρεδωκασ: 1. 

199. Ὁ 1: ᾳ ΑΥΥΣΕΗ αίΡ 1η αχΠΙ ποἴ] ΟµΙί δεδφκασ (άεαίείζ) | εκερδησα (81: 
ϱἳ: Απιῦ ζηογαίμς 8111: Ὦ ΤΠ επέκερδησα, ΠΡΙ νρ Ον]πί ἰκί ϱαγενζι- 

οπαέμβ 5ήπ) 5ο απ Ἱίαπα (άΡ᾽ ρτοῦ θεμα) οππι ΝΡ(Ρ)1, 98.1. 109. 194. 

191.181. Τἱ να «ορ αγπι ααίῃ Ον ΙπΙ ΙχέΑΠΙΡ.,,ς Τϊ αά επ αυτοισ ΕΙΙΠΗ 

ΑΟΧΓΑΠ αποῖ αἳ ρ]εν Αγτα ΟνΙΑΙ ΟΙΤΗ (ζηογαέις δΗπι δΗΡΕΥ εα), ἵ{ειι 

Ρα 1" 98. 258. αἱ ρ]ις-0 αάά εν αυτοισ 

21. εφη 6πΠΙ ΝΒΟΡΕΚΙΗΜΟΤ αἱ Ρ]βῦ0 ΠΡΙΕΙ νο ΑΥΥΣΕΝ αγπι ΟτΙΠί 884, ς 
αάά δὲ οπή ΑΕΘΗΘΥΧΑΠ αἱ ΡΙ «ορ 9Υ1Ρ ({ 1: αεί] εί αἲ) |. ευ (εί. ΟΥ 

3641614365 ος Ῥ]μ]]οσα]ΐα 191βΡτ8ε 123 ΟΥνΗν 58 ΑΙ 11100954 Βαφείμ”δο 
Οµ1, ίοιι Ἠοπιο): ΑἘνίά (564 Οοπρ εοπῖθεϊΙξ ευ συ) Ον2565 (ρονρῖί 

αγαῦδ. ὃ. κ. πι. ΡοδΙίο αγαθε απίο δουλ. οαπη Τμα, οκ απο δ{. ευγε Ίπθ- 

πΙΟΥΙ{6Υ αἀδιιηρβί5δδο νἰάείαν) Βαρεία (π ο. Ῥαν.) ευγε, οι ειφε 1 

(εί. ὁ) νε Πεπί "1ο Ονπί 2884 οιαπαΐον | επι ρν (αξ. ΟΥ12)5656Ε3"305 Πέοπο ηί 

3956 ϱ{ 000 Ἠιβρν ΟΥνΤΗΥ Ῥαρείμ 0Η): ϱ 1 νδ ατα Πἰπί Ον ἰπί 51884 οἱ 31301 
Ἰμοῖ{ αἱ επει (Ὁ επι) επ (φμΐα να] φιιοπίαπι 5Ἱρε) | ησ: Ὁκ αἱ εισ 

93. προσελῦ. και οσπι κ Ἡ 109. (11: εξ οιπι αοοεδδἰδδεί, οπὲ ασθεδδᾶ αἴζει 

εἰ; ΒΥΙδΕΙ οἑ αοσεδαῖέ) ... 5 Ἱπι Τί πρ. δε και (ὁ ὮὉ Η3' εορ οπι και) 

ΕΙΝ ΝΟΑΟΡΙΙΧΓΔΠ πποῦ αἱ Ρεν 19ΡΙ νο ΑγιΡ αἱ ΟΠ 5,584 | δυο ταλαυτ. 
ΕΠΙ ΑΒΟΙΙΔ(5εὰ 5ρα/1ο το]οίο)ῃ 1. 88. 69. 105. 194. αἰδ αγταίΣ,.,ς 

(409) αάά λαβων επι κυρα πποῦ αἱ Ρίο (5εὰ αἱ ραιο ειληφωσ) Ἱενρ 

6οΡ ΠΠ πα ΟνΙπί δν 984 Ε κυριε: Ν οπι.| Ὦ παρεδωκεσ | τδε: Ὁ ιδου | 

ταλαντα {οχί: νΥ 495. ΠΡΙ (πο ΕβΊ: 4) νΕ «ορ ΒΥΥΣΟΣ Ονἰπί οπι ] εκερ- 
Φήσα (Ὁ επεκερὸ., Ε 5ιρεγ]ογαίι δή) «ππά ΝΒΡΙ, 98, 109. 194. 191. 191, 



119 6,9. ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΔΙΟΝ 

’  Ὦ) Ι.Ν Ἰς ; να τ ” 
δύο τάλαντα ἐκέρδησα. 329 ἔφη αὐτῷ ὁ κύριοσ αὐτοῦ εὖ, δοῦλε 
ϱ) Ω.Ν Ν ’ αι κ λα ρ ο, [ή -.ν - 

αγαῦε καὶ πιστέ, επι ὀλίγα ἡσ πιστύσ, ἐπι πολλῶν σὲ χατα- 
, τι) 1 θε 2 ον σι ες ; 1 ! μμ) 

στησω᾽ εισελθε εἰσ τι χαρᾶν του κυρίου σου. 334 προσελθὼν 
η κό ο ; . λ α) κ ᾽ 

δὲ και ὁ τὸ ἓν τάλαντον ειληφὼσ εἶἰπεν' κύριε, ἔγνων σε ὅτι σκληρὺσ 
αγ. 1 ο .] ι 3 [ύ 

εἶ ἀνθρωποσ, Βερίζων ὅπου ουκ ἔσπειρασ, καὶ συγάγων ὅθεν οὐ 
ἃ / 2 -- Δ ; Δ 2 Ν ’ 
διεσκόρπισασ᾽ 25 καὶ φοβιθεὶσ ἀπελθὼν ἔκρυψα τὺ τάλαντόν 

3 - -ς ο, ” Λ / ολ. .] έ Ν Α. ἷς Γι .) ” 

σου εν τῃ ΥΠ δε ἔχεισ τὸ σον. 20 ἀποκριθεὶσ δὲ ὁ κύριοσ αὐτοῦ 
ο 2 - Ν -- 3 ”ς ᾳ .. κά 

εἶπεν αὐτῷ ' πονηρὲ δουλε και ΟΥ ρέ, {δεισ ὅτι Θερίζω ὅπου οὐ 
” ΔΝ ’ σα. ο ον ’ ο νι ο. φ, / .- 

ἑσπειρα, και συγάγω οὗ εν ου διεσχόρπισα: 3 ἔδει σὲ ουν βαλεῖν 
. . ’ ’ - .. Ν α . ’ Ἀ 

τὰ αργύριά µου τοῖσ τραπεζείταισ, και ἐλθὼν ἐγὼ ἑκομισάμιν ἂν 
Ν 2. Λ Δ / 9) 9) / δ] λῶθ λ ὃν. Δ / Ν / 

το εµον συν τόχῳ. 3 αρατὲ ουν ἅπ' αυτου τὸ τάλαντον και δύτε 

249. (ποἨ Ἰίεπι 1.) 1 νδ οορ ατπι ααιἩ Ονπί (. 1. Πρ]ες νο ΟνΙπί 

[ιογαΠι 81)... ς (409 ρτοῦ Βομι) ΤΙ αάᾶ επ αυτοισ Ο6ΝΠι ΑΟΧΓΔΠ 

αποῦ αἱ ρ]εν Αυτα: Πίαιῃ αἱ Ῥατιο εν αυτοισ 

98. ευ: Αἲνιά (6οεᾷ Οονγρ. αἱ ν. 21). ταγδας ευγε, Ἰίοιη ειιύε Ἱί (εί, ὃ) νρ 
Ονπί [επι Ρη: Ὁ Τε νο αντι ΟνΙΠί 5384 επει (0 επι) επ (φιία να] φαοπίαπι 

51μετ) | ησπιστοσ: Ἡ 109. (Πε Ἡ οἱ ν.25 οἱ ν.21) πιστ. ησ (εοἀεπι 

ογάίπο Πππί 510 ν. 913 ν. 95 Ποπ ΑΠΡ α1). Ύσαυρις 22. 25. ῥταείοαι- 

πε ἑππί α οἳ νροᾶ αρ 1η 

94. δεκαι: Ὀ 1.α Ὁ ο ϱ”" οπη και | εν: ϱ" ενα | ειληφωσ: Ἐ αἲ Ρραπο λα-- 

ων | εγνων (κ -γωσ, Ν -νω) σε: ϱ 46. ΟΗἨτυῖ5 (ΟΥ 555 ΠΡ) οπα σε, 1ἴ6πα 

ΠΡ]εν (εοπίτα ΕἩ {ο φηία είς, Π1: {6 -- εὔδε) νο ατπι Ονῖπί ΠΠ ΟΡ | σκλη- 

ροσ:Ν 1. 22. αὐστηροσ, Ιἴοπι Ὦ αιιδἐεγῖς (11ΕΙΙ νο γι) αἱ απΙᾶ σπα ἃ Ὦ 

αν δρ. αυστ. ει τ: αἱ ιο 19, 21 | εν ( αἱ Ῥαιο ΟΥτΣ55 ροδί ανθρ.): Ἑἲ 
οτι [ οὔεν: Ὁ 50. οπου (1. οὔ εν Ῥτο οπου), 1ξεπα (εί Ἡ. ν. εἰ ν. 26) δέ 

{νο 

2ὔ. απελθων: Ὁ 3259)"Υ]4 απηλθον και, Ἰἴοπι Τΐξ νο αεἰι ΟνΙπί | δε: Ὁ 
ειδου 

26. πονηρ. δουλ. (εί. Ο16πηθ1! Ον 365 οκ Ῥμί]ου οί 4585 ΟΥτή 901 Α]): Α 

1{ (56ἆ ο πε(µατι 86756 πιαΙε) νο ΓΑΠΙΡΧΣ 606 ΟτΙπ{ 3001 Τ,οἳ{ αἱ δου. πον. 

ΟΕ εἰ. Ἱπήα Ηοπιοὶ 
27. σε ουν 6ΝΠ ΝΒΟΙ, 90. 109. γδΕΥ ΕΙ ΥΥΡ... ς Ἰωπ ουν σε ΕΠΙ ΑΡΧΓΔΙΠ 

πποῦ αἱ Ρ]ον 1 νο ορ ΟνΙπίΦ 585 (ΠῬοννίπια οἰίαπίαρ οπι ουν Ο1οπιῦ1 Ον 

ἡαοῦΟγ γη δο, Ἱέοπα οπα ὅθ. αὖπι 0Η) τα αργυρια 6ΙΙΗ ΝΕ ΔΥΥΡ (11 το αρ- 
7ύ0ιον αρ Το ποπ Πιοί: τά εἴῖαιη αρίίᾳ5 4ο απο {α]επίο ἀῑσΙ νεα (αγ) 

εκ ς ντ ΤΙ το αργυριοΥ έππι ΝΟΑΟΡ πο τα]] αἱ οπιπὐΊᾶ 1 νο είς ΟΥ 

5395110 ϱ{ 54051 ΟΥτή 501 Α] Οσ]πί 5,896 οίαὈ1ᾳ (Ο]οπηδ1ῖ σο εμον) | τρα- 
πεζειταισ οΝΠΙ ΝΕ Ρ {:: ἀϊδμπχεταπί σγα παπα {1οἱ ΙΠί6Υ --ζειται οἱ -ἵνται, 

αί οἱ, ΙΠΒΟΥΙΡΙΙΟΠΟΒ -ζειται ποβίτο ΒεηΒι. ΟΕ ΒίαρΗ, Τ116β.) ... ωι Τϊ 

-ζιταισ επ ΑΗΞΟ οἱ το]ηπῖς | και ελθων εγω: Α Ἰεαηί δες β1. ϱ3'  Οτ 
995 ο(/π{”, τὸ ϱ{05 (6ο ἆ 5355 μἱ σεπίεπς γεεερίβθεπι) ΟΥ159Ι εἰες35 ΟἩτ 
Οαβεῖοά αἱ και εγω (Ογν Ον καγο) ελθ. :1 αἱ Το | αν: 1 απίθ εγω 
Ῥοῦ | δ συν τω τοπο 

28. ουν (5ΥΤΡ Ἰαβεί ο."): 0 αἱ ραιο 1" αεἰἩ οπι | δεκα: Ὦ πεντε 
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τῷ ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα. 99 τι " τῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ δοθήσε- 

ται καὶ περισσευθήσεται' τοῦ δὲ μὴ ἔχοντοσ, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται 
5 . .ω οπο 5 ας ὦ - ο εν . / 3 . / 
ἅπ᾿ αυτου. 90 "''""" καὶ τὺν ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλετε εἰσ τὸ σκὀτοσ 

- ο ο ΜΗ, ες η α ενο Ν ” σου 
τό εξωτερον εχεῖ ἔσται ο κλαυῦμοσ και ο βρυγμυσ τῶν οδύντω». 

91 πα Ὅσαν δὲ ἔλθῃ ὁ υὼσ του ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξ 

αὐτοῦ καὶ πάντεσ οἱ ἄγγελοι µετ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου 
δύξῃσ αυτοῦ' 5 καὶ συναχθήσονται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ 
” ο , 5 π ων [ - ε 3 . /.. 
εὔνη, και αφορίσει αὐτουσ ἄπ αλλ/λων, ὥσπερ ο ποιµήην αφορίζει 

99. παντι (Οτδ2Τ: 466: Τ61 ος 49314: 419 πρῖααα 1θθυα, πθς ῥραΐεί πίχαπῃ 6 Το 

ΑΠ Μί αβεταί): Ὦ α]δ ΥΥΣεΣ ΟΥ οπι (1 νο ΟνΙπ{ 5,555 οπυη] επί ]ιαδεπέί 

εταξ Το) (ο: οπηΕΗ1 ντ]έ Ῥομα εοπ]α {15 19, 19 εί Τις 19, 96)] περισσευῦ. 

(Χτ 4] περισευθ.): Ὦ περισσευσεται | του δε µη (68/0) οι ΝΕΡΣ, 1. 
98. 109. 194. Ἡ (οκε α Υϊοίίιῃ) νρ ΑΥΙΣΕΝ ορ (11εῦ νο εἶ αιέεπο φιι 
ποπ ]ιαδεί -- αιιεγεί; αὖὐ εο: Ἡ ΗΙΙ αἱ «η αμίεπι πιοη Πιαδεί -- αιι]εγείω 

αὖ εο: οοΡρ Λίο αιίεπι οι ποπ εδέ, Ίος φποᾷ εἴ διηπεπί αὖ εο) ... ς απο 

δετου µη «ΙΠΙ ΑΟΧΓΑΠ αποῦ αἱ Ρ]εχ ᾳ ΑΥΤΡ ΟἩν Ώαπηρᾶνόοό (Ον 5,Τ6ι 

οἱ 41 πιά 9) Ον πί 2 585 τς πέ Τιο | ο εχει (Ἡ εχη): ΤΔ 99. 69. αἱδ0 {ογα 

{ο1-5.] νο ΒΥΤΡ (56ἆ ναι σ6ἆ) 51 (05.161 ο 131) Ον ας 5,Β88 685 (αὲ ποπ 

356) (ΟΗτ0ῖ5 ο εχει ποτῖρεΙέ τί νιάείας, 5ο ναν {6βία6β) Απιῦ Ηῖοι (Του! 
{ας 11 Θ{οπῖνη ειή Ἰιαῦθεί ἀαὐίίων εἰ; αὖ ἐο αιίεηι «ιὶ τοπ ᾖαφεί, εἰίαπι 

«ος υἱαεέι: ιαδεγο αιιΓεγείι ΟΠΙΠΙΠΟ οδὲ Το 8, 18, πος Ἠπις ἱγαΠὶ 49 οί) 

αἱ ο δοχει εχειν (1: 6 Το 8, 18) | απ αυτου: οὔςλα ΗνπηΕ(ϱ1ο)γ” αἱ βαΐ 

πηιι (Ἱπρτ]πηϊ5 ονσ]βίαν) αάά ταυτα λεγων εφωνει (αἱ οπι τ. λ. εφ.) ο 

εχω» ὦτα ακουειν ακουετω, ααᾶετα 1 αἱ Ρ]ας50 ναυδι 90. ροδί οὐοντων 

πάά, πΙβῖ ᾳποά τ αἱ οπα τα. λε. εφ. 
80. εκβαλετε ΟΙ ΔΑΒΟΙΧΓΔΗ πποῦ οίο, Ιΐοπι Ὦ 61. βαλετε εξω (1ὲ [εχο { 

ο]: πες να] ῥγοίοίε ]ογαβ) ... ς(- αυ 52) εκβαλλετε ο Ἐά”(Σοπη 

ΥΕΙΡΙΠΙ)Η αἱ βαξ πα | Ἐ αἱ κλαόθμοσ. Ἀρεσίαί Ἠπο Ηοπις]θ!..ς και 
αυτοσ προσδοκατω ακουσαι" δουλε πονήρε και ΟΧΝΗΡΕ, εδει σε το 

ασγυριον µου προβαλειν επιτων τραπεζιτων, και εγω αν ελθων επραξα 

το εμον" εκβαλετε τον αχρειοΥ ὃὅουλον εισ το σκοτοσ το εξώτερο. 

Ίεπῃ Ὀ6δ --- να ευ δουλε αγαθε και πιστε αχουσησ οἵο. 
81. οταν δε: Ὦ ΡΥΑΕΠΑ ειπεν 0 κυριοσ, οσα αἱ ΟΠΙΙΡ5Ο δε | αγγελοι ο 

ΞΕΏΙΠ” αἱ ρ11515 16 (εχε ϐ) νρ «ορ ΒΥΥΗΕ αγΠΙ αθίι ατὶ αγὸ ΟΥ5)Τ15 οµἱπί 
38386 ἘμοΙπατὸ 190 α/γε]ῖᾳ 515 Ονταν βοτ Ῥς ΑΠ 445 ϱἨνραθ οἰεάᾶ 2 Ῥια(νί 

3ο. ος 33(5ες α11{οι”θ) Ογναει1δ α] ΟΥΡ αἲ...ς (-- 0 ρτοῦ Βεμι) Ργασιη 

αγιοι οι ΑΓΑΠΣ τιποῦ αἱ Ρρ]εν Εβγταα ϱ1 ΟΠγεᾶ αποβος (1: οΕ Ἰζασ] 

14, ὃ Ίξεν κυρ. ο Θε. μου και παντ. οι αγιοι μετ αυτου) | χαθισει (κῦ 

αἱ η καόθησει): τι καθειση, Ἡ' καθηση 

98. συναχόθησόνται 6πΠΙ ΝΒΡΑΚΙΤΠ αἱ ρ]αβῖ Ηἱρραυ 115 ήριαχό 190 
Τμάτίεισ 163... ς -σεται Επι ΑΒΕΗΜΒΥΓΔ αἱ ΡΙ Ειαβεᾳ 515 Ῥαρςε 146 
Τατ” ΟΥ { αφορισει εππι ΝΔ 1. 209. οσον Ογτην 555 Τά ν 1 
εἰσαχ 163... ς Τμ Τί αφοφιει ΟΙ ΝΕΑΏΡΡΠ τιποῦ αἱ ρ]εν Ἠϊρραπα Ένβ 
Ἱηαχο Ῥαςδε Τ]ιᾶν 1 101 ΟἨΥ απ: Ὦ απο | αφοριζει: Α -ρισει, αἱ -οιει 
εκ δτ. ΟΠ | εριφων: Ὦ -φιων 

18, 19 
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ν / ον -- .) ο) Δ / ἵ Ν ῃ Ρο 
τὰ πρόβατα ἀπὺ τῶ»ρ ἐρίφων, 9 καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ 
οτε ϱ] . Ν Αν Αμ Φ. Σο. 2 ’ Π / 3 ” Ν 

δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ερίφια εξ ευωνύμων. 94 τότε ερεῖ ὁ βασιλεὺσ 
ο. Ν - 2 ο - ς ὦ / - / 

τοῖσ ἐκ δεξιῶν αυτου δευτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρόσ µου, κληρο- 
’ Δ « ’ ε - ΄ 1 . ” ’ 

Ἰομήῃσατε την ἠτοιμασμενην υμῖν ῥασιλείαν ἀπὸ καταβολ]σ κόσμου. 
ω- π η κ η ΕΕ Ἡ 
90 ἐπείασα γὰρ και ἐδώκατέ µοι φαγεῖν, ἑδίψησα καὶ ἐποτίσατέ 

κι, ” Δ , ; Π λ Δ ο) 

µε, ξένοσ μην καὶ συγηγάγετε µε, 90 γυμνὸσ καὶ περιεβάλετέ µε, 

ἠσθένγσα καὶ ἐπεσχέψασθέ µε, ἐν φυλακῃ μην καὶ ήλθατε πρόσ Ισθένησα και ε ψι µε, ἐν φυλακῃ ΠμΥ και ηλῶατε πι 
” , 2 ’ ο μα η 3 ’ , 

µε. Ὁ { τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντεσ᾽ κύριε, πὀτε 
1, - Ν 3 ΄ υ] - ΙΤ) ’ 

σε ειδοµεν πεινώντα και εὔρέφαμεν; ἡ διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; 
ω2ῶ ’ ’ οῇ, σ ’ ΔΝ ’ ἊἎ Δ Ν 

ὢ5 ποτε δέ σε ειδοµεν ξέγον και συνηγάγοµεν; 1 γυμνόν και περι- 
/ ς / ο ”, » - σΝ -- Αα - 

εβάλομεν; ὃ9 πὀτε δέ σε ειδοµεν ἀσθ ενοῦντα ἡᾗ ἐν φυλακῇ καὶ ἡλ- 

55. µεν (αἱ. σ1:3: Η5: ᾳ νε εορ 5υτρ Ηἱρραπίϊ Ἐπβπηαχο 1909 Ογτπια] 56 Ώρρδε 

16): Ῥ ΗΡΙ ΑΥΥ5ΟΝ οαἱρ εοᾷ αγπι αοἰἩ οπι | αυτου επι ΒΡΙΙΓΔΙ ΤΟΝ αἱ 
Ρίο 1ὲ νς (εί. απι {0 οπηπα Πρ) 6ορ γταίῦ αἲ Πιρραπά Ειρπανὸ ΟΥρυί5 

αἱ... ΝΑ αἲδ [α εσἷα, Ίέοπα νροα 19) αθί] (Ο]επι1ῦ ο γαρ ιστασ τουσ 
μεν εκ δεξ. τουσ δε εξ ευω.) ΟγτΙΠα] Ῥαρδο Ονίπί 4632 ΟΥΡρΣεπΙ ΑνΙί οπι; 

5ο α (Ίἴοπι «ορ βυταίτ) αἆά αυτου Ρροδί ευω. 

94. ευλογήµενοι (αἱ. Ο1οιηῦῦ” εἲ δ0τ ἨΗιρραπ ὀ66μ 115 ΟΥ1113 91365 0οπ8ίῦ1 
Ειιβπιατὸ ϱ{65 αἱρ» ΟΥτΙΠΑ] 560 41): Α ἠυλογ. [ υμιν: κ αἲ ην 

85. εδιψησα (αἱ. Ο1επιδοῖ εἰδΙῦ 019113 οἱ 51315 Οομβίῦ1 ΕβΡ5 169 Ῥαρ”,ὔ0 
ο{210 Βα55ε 146 α] Τη 351): ΑΔ ΑΥΥδΕἨ οἱρ ο.” ΡΙΔΘΠΙ και: οἱ ν. 42. (06- 

{οταπα Πιο εοπιρατατ] Ροίΐοβί ΟΠΙ ἀῑσίιπι αρ ΟτδΡΊῦ: και τς γουν φησι 

δια τουσ ασθενουντασ ησθενουν και δια τουσ πεινωντασ επειγων και 

δια τουο διψωντασ εδιψων. Τεπα Ἱ]]ιά αριιά Ταδίῖς τι ὃιο και 0 ημετὲ- 
ροσ κυρ. 15 χὲ ειπεν εν οισ αν υμασ καταλαβω, ἓν τουτοισ και κρινω. 

Φπος Ἰάσπι αρ Ο]οπιῦήῖ (οί οκ ΝΙΙο αρ Απαφί. ΡΙΠ. αι. ὃ. οιον γαρ ευρω 

σε, τοιουτον σε χρυω, φῆσιν ο κυριοσ) Ἱερῖίαν: εφ οισ γαρ αν ευρω 
υμασ, φησιν, επι τούτοισ και κριγω. 

ὅθ. περιεβαλετε µε: Ἠαος (8ε4 -ῥαλατε) Δ ΡΥΙΠΙΗΠΙ (εχ ΕΙΤΟΥΕ) απίο συνη- 

γαγετε βο]ρδεταί | ηλθατε (ρτοῦ Βομια) ο ΝΑΒΡΕΕΑΙΑ 28. 95. 69. 

194. 15τ. αἱἰδ ἴετο ΟµΥΕΗ6.., ς ηλθετε ουσ ΚΜΡΒΌΥΓΠ αἱ ρ]εν (αάΙίαπη 

οἱ, ἵπ Οἶεπι Ον Οομβδί ΕΔΡΣ ας» ΟΥ) /νπρ.εμε 

τ, οἱ δίκαιοι: Δ ΟΠ | ειδοµεν (ΚΙΝ αἰ1ὸ ἴοτο Οομ»ί νὐ.) οππη ΝΑΗΣΡΕΕΑ 

ΚΙΝΜΡΌΝΓΔΠ αἱ οπιηΥ]ά... Τϊ ειδαµεν (α τὸ.) οι Ἡ 1 

98. δε: πα αἱ 84Ἡ ΟΥΡ οτι | ειδομεν (2 ΟΙοπι απίαο σε }ροη, Ἱεπη 124. 

ν.99.αρ Βομ): 1 1ιδαµεν, ΚωΠ αἱ Οομ5ί εδομεν [η γυµνου: Ὁ και γυµὴ. | 

περιεβαλομεν: Ὦ αἱ ραπο -αλλομεν 

99, ποτε δε (αἱ. Ογγρίει φιαπάο αωίεπι; Ἡ αἱ 1: ΒἨ Άσπη οι δε): Ὦ 1 

(οκο Π1") νρ οοΡρ (Ίία 6ορ οἱ. ν. 98.) ΟΙαιαῦῦ” (ΟΠ 90 110) ή} ποτε (αμί 
(παπᾶο) | ειδοκεν (-ομεν Ἡ. 1. οἱ. 1): κι α] Οομςί τδομ. | ασθενουντα 

οπτη Ἡῃρ 194, 9591. 959. ΟΙοπιβῦς ΟγρΣε6πι (ὑπήγπιαγί) ... 6 ασθεΡή (8 

ΡΡΑΤΗ 865 5611 γην, Ίἴοπι ῥ96Υ ν. 44) οππ ΝΑΤΗΓΔΠ ππςῦ αἱ Ρρ]εν ινα 

ιγπιιπι, ἵεα αἱ. ᾱ, οἱ. ΟΥρΙ5) Οοπβίώ1 α] :: αἱ νν. 96 οἱ 99 ἠσθενησα 
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λ Ν « Ν ο 2 ο ο 
Όομεν πρὀσ σε; 46) καὶ ἀποκριθείσ ὁ ῥασιλευσ ερεῖ αὐτοῖσ᾽ αμὴν 

ς / Ν / -- 2ο -- -- 

λέγω ὑμῖν, ἐφ ὅσον ἐποιήσατε ἔνι τούτων τῶν ἀδελφῶν µου τῶν 
3. , ” ΑΣ) / 4 / 3 - Δ - ὃς 2 { ο 

ἑλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιῄσατε. 41 τότε εἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων 
5 : τας : 

πορεύεσθε ἀπ᾿ εμοῦ κατηραμένοι εἰσ τὸ πυρ τὸ αιώνιον τὸ ἧτοι- 
/ α ω/ λ . 3 / 2 α 49 3 / Δ 

µασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖσ ἄγγέλοισ αυτου. ἐπείασα γὰρ 
Ν ΄ ” ν Ν 3 

καὶ οὐκ ἐδώκατέ µοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ οὐκ ἐποτίσατέ µε, 
2 α ῃ Δ ΙΡ 

45 Κένοσ μην καὶ οὐ συνηγάγετέ µε, γυμνὸσ και οὐ περιεβάλετέ 
μ ΔΝ Ἆ - Ν 3 3 / ; ; ’ 

µε, ἀσθενὴσ καὶ ἐν φυλακῇ καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ µε. 44 τύτε 

εί ασθενουντα, Ἱία νν. 45 οἱ 44 ασθενησ οἱ ασθενη 8101 τεβροπάεπέ | 

η εν: 1 48εν ΟΥΡίθτ και εν | ηλθοµεν: Ὁ ΡΡΔΤΗ 56Υ δεπῃ -αμιεν 

40. ο βασιλευσ (αἳ. Ο1επαῦῦῖ ΟΥΡίΕΧ): Ὁ Ρορί ερ. αὖὐτ. Ῥον, α 1" (’εβροπ- 

ἄεπς αιέεπι αἷω. Εις) Οοπβίῦ)1 οπη | ενι τουτων: 1 αάᾶ των µιχρων, τε]]- 

απῖδ πο πηπ{α (5 των αδελφ. µου ΟΠΠ ΝΑΒ”ΡΙΙΗΓΑΠ αη0ἳ α] οπιπΣΤά (5εἆ 
αἱ Ῥαπο ΙΤΑΠΒΡΟΙΙ) ΠΙΟΣ γρ βαἩ (οπῃ µου) «ορ βγταί αἱ Ο1οπιῦσ” (αἨί 
νν. 94-40 αΏετι) Ονπίδ δρα ( αἆ Ἱαδίος απἶᾶεπι ἁῑσΙε: --ᾖ αἰγίδις 
πιεῖς -- εὰ Ἱπ]πδίος απίεπα 5ἷς -- Ποη α.οΙ6η5 αγίδις πιεί, αποπιαᾶ- 

πἹοάππη «σπα ]οαιεγοί αἆ Ιπ5ίοβ. Ναπι οί) Οοπβίῦ] ΕΙΡΒΡΣ169 Ῥα5 

πιοπαςίδῦ5 α] Ογρίεν αἲ πα... ϱ. 11:35. ΟΙαπιθττοςΆθῖ (πίτος Ίος Ἰϊρετα: 

εφ οσον ὃε φησιν ει τουτώων εποιησατε των ελαχιστ. εµοι εποιήσατε. 

ο γαρ ενι τουτων των ελαχ. πεποιήκατε εµοι πεποιήκατε. Ποπαῦο" 
λεγων: εφ οσο” ἔποιήησατε τοισ µικφοισ τουτοισ εκον εποιησατε) (Ίΐεπι 
1ρεγο ΟνΙπί 5350 ἀοπιπιά ἄἰοεπέίς: Οπα πιά ἵα τπῖ οκ ταϊη]πιΙς 18415 Γδοῖδί]5, 

τη] ΕΙ ΓοοΙδ[ῖβ. ΒΙΡΡΣ305 υφ ων τρεφοµενοσ λεξω᾽ εφ οσον εποιησ. Σνι 

τουτ. τ. ελαχ. εµοι εποι.) Π15επιε! (αΗ1ρίδεπι αάᾷ) ΑπιῤἜαερ αἱ πια οπ1, 

Ἠϊπο Τμ [τ. αὐ. μ.] 

41. πορευεσθε: α ΗΙρραπί 55 (Τέοπη Τα5Τ6 οἳ Ἠοπις] 153: ν]άε ρο8ί) 

υπαγετε | κατηραμενοι εππι ΝΗ1, 98. 109. ΟΥΤΙΟΗΣΙ γω ς π ΤΙ ου 
κατηρ. ΕΙΠΑ ΑΡΓΔΙΠ απςῦ αἱ Ῥ]οτ Ον11156/ 3160 Η{ρραπ{ 55 0ος] Της 

Ρ5 674 (0αᾳος1ἳὸ ο{96 ΟΥτῖοβ δ40 Βαφείμ38Τ ϱ/4Η10 Ῥαρ»5ε 146 κα] | ειστοπ. τ. 
αιω. (403 εξωτερον): οἴ ΠαβίΥΤό οἱ Ἠοπις! 193 εισ το σκοτοσ το εξωτε- 

ϱον | το Πτοιμασμ. (ΕΝ -μενω) ϱΠΠΙ ΝΑΒΙΙΓΑΘΡΠ τιπέῦ αἱ Ρ]ετ{ρ ] α 

νυ βαἩ «ορ αυτα σο αἱ ΟΥ3365 οὐπί ὃν1 οἱ 15 Ἠιρραπί! 56 (864 Ροβέτο 

Πτοιμ. τω 1δα αὐτου αάά ο ἠτοιμασεν ο πατ. µου) Ἠαβεδ {ο οἱ Ρ5 614 
οίαΗῦ Οοπς{ῦ1 Ὀ1άπιαπ! 19 ΟγτΙοΙ Ρἱ5 Ῥαρείμ ο(α1ῦ Ώαβσο αἱ ΤΓογίδεπα Ααρίεν 

εν Ὀ 1999. Ὁ ο Η1:3: 1’ Ἡ Πεἰπέσήα οι τὸ οΕοτ Ογἰπέδρθο ο, 3111: 299 Ογρίου 
ΗΙίο Απιβ3Δ6Ρ αἱ ο Πτοιμασεν ο πατηρ µου (8), Ἱέαπι Ο16επιδὸ α1]αά 
ο ητ. ο κυριοσ (ΟΙειπῖο αρ Ττ]π1τό ἄειπι οπιπζροίεπέεπο - «αι ἔφπετι 

Φταεραγανετίέ αἰαβοίο εἰ απιφεζῖς εἴις πῖ] ρτοβαΐξ, ποιο πιαρῖς Τουί σπα 

«ἰαθοζμ αὐτετῖ π ἴφπεπι φπιοπι ΡΥαεραταυεγτέ ἀῑΙὲ ἄειι εἰ απιεἰί εἶιβ). 

Αεσεάιπέ νετο Παιδί Τὸ οἱ Ἠοπιε! 193 (ροβί το σκ. το εξωτ.) ο ητοι- 

µασεν ο πατηρ τω διαβολω (ἴἴα Ἠοπα; Ταβὲτω σατανα) κ. τοισ αγγ. αὖτ. 

43. εδιψησα (εί. ἘπαδρΣότά Οομβδ! Ῥαρείμ3βῖ ΈΒρδε 146): ἨΤ, ΑΥΥΣΟΝ αθ{ι 

Ρτ8επῃ και {:: οἱ πα ν. 95.) . 

45. γυµν. κ. ου περιεῷ. µε: κ’ (5αρρΙ9) 194 1213" οπι 



Μο 14, 1 
Το 5», 1 

958 

Μο 14. 18 
1ο 25.9 

1ο 11, 47 

1τ6 ϱϱ, 45. ΚΑΤΑ ΜΛΘΟΛΙΟΝ 

5 / Δ 3 ΔΝ . ’ / ον 

αποκριθησονται καὶ αὐτοι λέγοντεσ᾽ κύριε, πύτε σε εἴδομεν πει- 
- υ] κ - υ] υ) Λ ”Ν 2 --. Ἂ - Ν 3” 

γῶντα 1) διψῶντα ἡ ξένον ἡ γυμγὸν ἡ ἄσθενη ἡ ἐν φυλακῃ, καὶ οὐ 
ν ’ "τς ’ 2 ’ 3 -» . 2 Δ 

δµκον/σαµέν σοι; 39. τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖσ λέγων ἁμὴν 
.” [ο ον 3 [ιο 3 ἷς ΔΝ η » σολ 

λέγω ὑμῖν, ἐφ ὅσον οὐκ ἐποιῄσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἑλαχίστων, οὐδὲ 
3 Ἀ Φά ’ . Δ 3 / τς 2 ’ 4 

ἐμοί εποιῄσατε. 40 καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰσ κύλασιν αἰώνιον, 
ς ο) ’ » -- 3 »/ 

οἱ δε δίκαιοι εἰσ ζω) αιῶνιον. 

ΧΧΥΙ. 
ος ο τν α΄ ε ” ΄ Λ / 

1 πλ Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ιησοῦσ πάντασ τοὺσ λόγουσ 
, π . - 3 -ς 29. σ Δ / ς 

τουτουσ, εἶπεν τοῖσ µαθηταῖσ αυτου 3 οἴδατε ὅτι μετὰ δύο ἡμέρασ 
, Ν « - .) ’ ’ 3 Ν 

τὸ πάσχα γίνεται, καὶ ὁ υἱὸσ του ἀνθρώπου παραδίδύται εἰσ τὸ 

σταυρωθηναι. 
9τ5. 6 , εμας κ σι γρ ϱ) η 9 Τ τε συνηχύησαν οἱ αρχιερεῖσ και οἱ πρεσρύτεροι τοῦ 

- - . -. Ὁ ” - ο) Ν 

λάου εἰσ τὴν αὐλν τοῦ ἀρχιερέωσ τοῦ λεγοµένου Ναϊάφα, 4 καὶ 
- / σ ᾽ - ο) ’ «5 

συνεβουλεύσαντο ἵνα τὸν {ήσουν δύόλῳ κρατήσωσιν καὶ ἀπομτείνω- 

44. αποκριδησοντ. ΕΠΙ ΝΗΡΤΙΘΗ Ἱιπο 11 1159 [ογο ΠΡ] απ ΕΟΥ 84Π βαἩ 60Ρ 

ογγαῦῦ ΑΠ αεί ρο Οοηδίῦί ΟΥΡ αἱ... ς (- αὖὐ 9) αᾶ αυτω οἵιΏ1 

πΙπδο νῖκ τηα (1. Ροδί και αυτοι) [13 .νρεᾶ οἱ ραΐ ΠΠ ΘΠηΠΑ πο | 
και: κ’ (5αρΡ]6) εορᾶ” οἵὰ ᾗ ποτε: ἆ αἱ αἀά δε | ειδοµεν: ΑΚΙΙΘΗ αἱ 

πια εδομ. | Αἲ ου διακονήησαµεν, Ν ουκ ἠδιηκονήσαμεν 

40. απολριθησεται: Ὁ πάά και | τουτω» των: Ἡ 194. 1ὔτ. α119 ἔογο ΟΥ 

πΙοπΙΕ ο{βαθ αἀά αδελφων µου των (αἱ. Ἠ" ἵαπι δοτ]ρβεταξ αδελφ 5οὰ 

ἱπίογγαρ1{ δοπρίαγαπη): ΟἨχπιο ὃ οἱαἱ Ἰαβοεί τ. ελα. τουτ. των αδ. κου. 

Α: ο{ ΟνΙΙ 590 6πργα αἆ ν. 40, 4ποςπι οοΠπΒΕΜΕΙέ 56Πο] ναίις. 

ΧΧΥΙ. 1. οτε: Ὁ ωσ | ετελεσεν: Μ 9248. ΟἩν (εί απο ὅ πο Ποπιεᾶᾶ 2) συνε- 
τελεσεν | παντασ (πιρ]οΥ νΕδ δέΠΙΟΠΕΒ 1108 οπΙΠΕΒ. ᾳ 108 8εγπι. οἨ11.. : βοὰ 

ἆ οπυπιεΒ 8εγπα. ιο αἱ Ἡ οπωπία θεγθα Λαεο): Επ 194” 10Τ. 149 ἔοχο (νρεοᾶ 

αρ 0, βεᾷ ΠΟΠ απά Επ {ου ϱΠΛΠΗ 5.1 Ίπς α1) οτι. Οοπίτα ΟνΙπίῦ 0ο οί 
ν]ιάςο απία πο ἀῑκιί βΙπρ]1οῖίεν Ῥοβίφμαπι οὐηβΙΠΊΙΙΟ{ ΟΊΊΊι65 8ΕΥΤΙΟΠΕΒ, 

564 αάάῑά1έ Λο8 οπιπε», 14 οδί 4πος Ίαιπ Ιοσοπίας Γπογαί, ΠΟΠ 4195 αἆλιιο 

{αογαί Ἰοσπίανας. | αυτου: Ὁ 4Τεν οπι (958. οπιτ. µαθ. αυ.) 

3. οιδατε: Ὁ οπη | γινεται (4 18) οἱ παραδιδοται (0 ἐγααίμη): ένο Οτ 

Τ4Ι5/891 Πε οἱ (αξ. ἆ, 5οᾶᾷ οχςο Ὦ) ἐγαάσδιη 

ὃ, οι αρχιερ. (49) εππι ΝΑΗΡΙΘ9 α] ρ]ας515 α Ὦ 1:35: ϱ1: 1 νο βα]Ἡ σορ αθί]ι 

ΑΥΡ Ον 5591 Ίπουππα Απρ... ς αὖᾷ και οι (5Ν οπι) γθαµµατεισ εἴΙπὰ 

ΓΑΠ ΠΟ α] ρ]εχ ο (ρ” Ἶ σαί βγτα απ ΟΥ Ονἷπί 5581 απἰχές ο Μο 
οί Το | η" οπι του λαου | καιαφα (ία αἱ. ᾳ απι αἱ «ορ δίς): Ὦ 64. Ἱέ 

(εχς ἡ) νΡ (οχο απι) 84] χαΐφα 

4. συνεβουλευσαντο (ἱ νο οοπε[ήηπι Γεσεγί): Ὁ Οἶ (οκεᾶαᾶτ, βοᾷσιε 

-σαντο) --Λευοντο (ἆ σοπβΠίαβαπίηη) | δολω Ἠρατησ. ΟΠΠ ΝΑΒΡΙΓΔΠ 
πποῦ 4] Ίοησε μ] 1 νε »γνπ{Ἡ σπα αεί Οµς ΟνΙπέ νε ς (Ξ 68 Β4) κρατ. 



ΚΑΤΑ ΜΛΘΘΛΙΟΝ οσο ο μή 

2ῇ /. Ν 3 ο ς ο ος λα Ἡ / Ω / ὴ Β] 

σιν. Ὁ ἔλεγον δέ μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, ἵνα μὴ Ὀόρυβοσ γένηται ἐν 

τῷ λαςῷ. 
ἐ ης λ ς. 6--19 ϱ 3135:1 Του δὲ ᾿Ιησοῦ γενοµένου ὃν Ώηθανίᾳ ἐν οἰκίᾳ Σίµωνοσ ΝΜοτ,ῦ 9 

. τς - ο ” ο) , 1ο 12,1 --8 

τοῦ λεπροῦ, { προσῇλθεν αὐτῷ γυνὴ; ἔχουσα αλάβαστρον μύρου πυ- α:ς το 59 59) 
, Δ η [λα κν - ι . - 2 η Φ] σο / 

λυτίµου και κατέχεεν ἐπι τῇσ κεφαλῆσ αὐτου ἀνακειμένου. Ὁ δόν- 
Δ « ον] / / ο 3 ρε 3 / [τό 

τεσ δὲ οἱ µαθηται ἠγανάκτισαν λέγοντεσ᾽ εἰσ τί { ἀπωλεια αὐτη; 
- ” ” Π - ον 

ϱ) ἐδύνατο γὰρ τοῦτο πραθηναι πολλου καὶ δοθῆναι πτωχοῖο. 
ε -- π με ’ ” 

10 7νοὺσ δὲ ὁ ᾿Ιησοῦσ εἶπεν αὐτοῖσ᾽ τί κόπουσ παρέχετε τῇ γυναικί; 
Δ Ρ] / .] / Δ Ν 

ἔργον γὰρ καλὸν ἠργάσατυ εἰσ ἐμέ. 11 πάντοτε γὰρ τοὺσ πτωχοὺσ 
3 - Ν Δ ’ οππ. ΄ 4 

ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. 12 Ἔ''' βαλοῦσα γὰρ 

δολ. οππα ΙΠΙΠΙΙΡ6 βα1 60Ρ | καν αποκτεινωσιν (α119 {ενα απολεσωσι)): 

Η3 96. 40. 61. 2ὔ8. οπι 

δ. ύα µη: Τ, µήηποτε (α { 81. ϱ1:3: νρ πε ]οτίε) | γενηται: Ἐ αἱ ραιιο γι- 

γεται 

6. λεπρου (ὲ να [εργοδὺ: ϱ" λεπρωσου 

7. εχου. αλαβ. µυρ. (Ρτοῦ Ῥο]ι) ουπι ΝΡΡΙ/99 19. 98. 69. 103. 194. 499ν 

1 νρ δαΏ οορ βγταζξ ΑχΠὶ αεί Ομτεπο ΟσΙπίδ 83. ς ΤΙ αλαβαστρ. 
μυρ. εχ. Επ ΑΓΑΠ αποῦ αἱ Ρίο Ῥαβείι203 (Ομτεάά εμποςςς) | πολυτι- 
µου ΠΠ ΝΑΡΙΜΠ 99, 10Τ. α159 [ογο ΑΥΥΣΕἨ αίβ πΙΡ (ΒαἩν]ά οορν1ᾶ) Οµτ 

εαθ.,,.ς Τ βαρυτιμου επι ΒΓΔΘΕ αποξ αἱ Ίοπρο Ρ] Βαβείὰ (Ομγεᾶά 
οπο»ες) | επι τὴσ κεφαλησ ΕΠΙ ΝΒΡΜΘΕ 1. 19. 69. 106. αἰ15 ἔετο 
Ον (ε(.ξ16)... ς ΤΙ επ. τήν κεφαλήν οἵη ΑΤΙΓΔΠ αποῦ αἱ Ρ]ετ Βαδείμ | 

ανακειµενου (ευ. ἆ 1: 1.5 1νβ): ρεα νο {83 Ἡ ᾳπιπ ΑπΠΙΡ Οντἰπί 

3/85” αᾶἆ αυτου (6πργα οαριέ εις γεσιπιθεπίε ἴμεο [εο]) 

8. ον µαθητ. ουπι ΝΒΡΙΘΟ 98. 69. 109. 194. 48εΥ 1έ (οκοθ) νρ ρα] 
«ορ αππι ... σ (ἀ4Ρ00) αάά αυτου οΆπη ΑΡΑΠ πού α] ρ]εν ο {α βγταίς 

ααέ Ῥαφεία Ον Οµπί ῃ αυτη: 61. 68. τα. 15τ. α Ὦ ΑΥΤΗΣ αγ Βαβείῃ 
844 του µυρου (Ὁ [ποι α] αἲ Λιζμς απιφιιεέῦ) 

9. εδυνατο ΠΠ ΝΒΊΚΤΑΘΕΠ α119 ας Ῥ]ατίρ Απιῤηιιώὕἒἒα,, ς Τμπ δυνατο 

επι ΑΒΖΡΓ αποῦ αἱ Ρ]εχ ΟἩχξπο Βαβείμ Ῥαςδὲ | τουτο οπῃ ΝΑΒΡΕΤΤΙΑ 
Θεπ (π Ἐ Ίαπι 5οπρίαπι εγαῖ προ, 4πο 6Υ85Ο το µυρ. τεροβΙἔΙπ]) α1Ξο 

{γα 1ΐ (ακς2) νρ β4Ἡ «ορ βΥταἴΡ απ αθίῃ Ῥαφεί] 305 Ῥαββε 169 Ογῖπί 5,805 

εως (5 68 82) αἆά το µυρον οππη ἨΕΟΤΙΠ πΠςδ αἱ Ίοηρο ΡΙ ο α ΟΥ 
(οε.516) :: οἱ Με εἰ Το | πτωχοισ ουΙ ΝΒΕΘΙΜΤΘΘ 1. 98. 69. α] βαέ πι 

ΑπιρηιιώἍ” Βαβοία(Οµτεά)... 0 -- ὃᾳ Ίωῃ Τή ΡΤ8ΕΠΙ τοισ ΕΠΠῃ ΑΡΕΗΚΡΥ 
ΓΑΠ α]Τὸ {ογαο ΟΗΤΕάΘ απο 4 (ε() :: Μο τοισ, Ιο βίπο τοισ 

10. ο τς: Ὦ οπι ὁ | γαρ (αὔ. Ὦ {Η2:  α νρεᾶ σορ βγτρ Βαβείμ): νεα (κο οῦ 
τοβἑα1ϐ) 1. αἲ Ῥαις α ο 1’ 13" απι {α {ΟΥ 1πρ αἱ δα] οορ 17 ΦΥΥΦΟΕ αντ 

αοἲ (Οτπί 5,594) οπι | ηργασατο εππη ἉἨΡ χδοτ(:: ο6 αἆ 26, 16 Μο 14, ϐ) 

εκ ς πι ΤΕ ειργασ. ΟΠΠ ΝΟΑΒΙ, πποῖ” α] [ογο ΟΠΠ | εισεµε: Μ εν εµου 
11. παγτοτ. γαρ τ. πτωχ. ΕΝΤΙ ΝΑΠΡΑΚΤΙΒΌΥΑΠ αἱ ΡΙ 1{ νς βαἩ βγτἩ(ῦ αγΏ] 

Ομνεμο (ΟΠΗ δ1τ π]βΙ εδἰ ο Μο)... ΕΕΗΜΓ αἱ Ρ]ιιβό ορ αοἰ] ΑπρΗΙΙ 
453 Οητεᾶ αποῦ τουσ πτωχ. γαρ παντοτ. 

ΤΙΞΟΠΕΝΡΟΣΕ, Ν. Ἠ. ο, 8. . 19 



1τ5 26, 19. ΚΑΤΑ ΜΛΘΟΛΔΙΟΝ 

α΄ λ ῃ -- λ - η 
αύτη τὸ μύρο τουτο ἐπὶ του σώματύόσ µου πρὺσ τὸ ἐνταφιάσαι 

2 ” . Ν ’ { - σα ..] ” Δ 2 /’ 

µε ἐποίμσεν. 19 αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅπου ἑὰν κιρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον 
- 3416 ” , Γ ο , Ξ 

τοῦτο εν ὅλῳ τῷ κύσμῳ, λαληθήσεται καὶ ὃ ἐποίσεν αὗτι; εἰσ µνη- 
/ - 

µόσυνον αὐτῃσ. 
11 -- 10 4 918.09 / λ {η στό ον ον { 
σοι 14 "'" Τότε πορευθεὶσ εἶσ τῶν δώδεκα, ὁ λεγύμενοσ ᾿Ιούδασ 
1,ςο 25, 8---6 2 ; 2 - - ς -» 

(ἆπο] 1,19) ᾖσκαριώτησ, πρὺσ τοὺσ ἀρχιερεῖσ 19 εἶπεν τί θέλετέ µοι δοῦναι, 
Ν αμ. ην. ών / Ν ᾿ 2 ” ’ 

καὶ ἐγὼ ὑμῖν παραδώσω αὐτόν; οἱ δὲ ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα 
2 ’ ας} Δ 2 Ν / δ../ » ’ α΄ 2 λ ιά 

ἀργύρια. 16 καὶ ἀπὸ τότε εζητει εὐκαιρίαν (να αυτον παραδῳ. 

πο], ώ 1 1 Τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων προσΓγλθον οἱ µαθηταὶ τῷ 

παλι ᾿Ιησοῦ λέγοντεσ᾽ ποὺ Όελεισ ἐτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα; 
Ες Ν κ π « / .) Ν / Ν ν - Ν 4 . 

15 ὁ δὲ εἶπεν ὑπάγετε εἰσ τὴν πόλιν πρὺσ τὸν δεῖνα καὶ εἰπώτε 
ο ο με / , τε , ΄ , μα Δ ον 

αυτῷ ᾽ ο διδαάσκαλοσ λέγει ο Χαιρόσ µου ἐγγυσ εστιν, πρὺσ σὲ 

19. αµην: Ἠ:Δ ᾳ Απ α.ά δε (ΑΥΥΣΟΝ εἰ απιεπ) 1: ο Μο | εαν: 951, αἱ Ρας 
Οτ414 οα{οΧ αν 

14. ισκαριωτησ 6ΠΙΏ ΝΑΒΙ, απο” αἱ οπηπὐ]ά νροὰ ({οἱ ἑκοαγίοί]ι) 5.1 οοΡ 

βΥτρ ΟΥή555 Ἐιιδάθιη 408 ρς 119 ΟἨσ: Ὦ { {ου ΑΥΙΣΕἨ σκαριωτησ (-ίλμεν ϐ), 

ο ᾳ δοαγίοί]α (-ία 4), α υ 3 σ1:3' ἵπς πηπι ραέ δσαγτοί, Ἶν οαγτοί]ι, 81: 
απ ΟσΙηί 5354 βοαγζοί 

14. 15. πορευθεισ αἱ ειπεν: Ὁ πορ. αἳ και ειπεν, Ἱέ νο »ΥΙΣΕΝ ααί] Ον]πί 

αλίά (ἆ αθὈίβ) -- εἰ αἲξ (αἰᾳᾶ). Ῥταείετοα Ὁ Τί νς ορ ΒΥΙΣΕΝ ααἲ]ι Γα5άθπη 

305 6{ 419 ΟτΙη{ΣΙΣΡ4ϱ{ 3161 (ποἨ. Ἱίοπι ΟΥ3355 0Ἠτ) αἀά αυτοισ 

10. και εγω(69’) επι ΝΡΕΞΕΘΗΜΌΥΓΔ αἱ ϱ1 0οπβ136 0Ἠν5επι (αί.βᾳ6 ϱ/1Πο ϐ) 

κε. ς Ίμπ Τϊ καγω οππι ΑΒΕΚΠΡΣΙΠ αἱ ρπι Ο555 Ἐρδάθπι 0ἱ5 Α{ΊΙΡ5 851 
ΑπΙΡΗΙΙ335 ΟΗΥ5ετη (οἴ.ξ1θ αἰπιοϐ) / αυτω: Α αυτων | τριακοντα: κὈ λ] 
αργυρια ΟΙΙΠΙ ΝΒΙΓΔΠ πηςῦ αἱ ρ]εν ΟΥ Ε54Π1468 00η Απιρη] ΟΗ1, 

Πέθιη αγφεπίεος ο { 81.3. 1 να, Ἰἴο Α αργυρα... Ῥα Ὁ ᾳ Ειπδάδιη 

Απ ΟΜΠΙΣΙ58 στατηρασ (Μίαίεγεβ), 1. 2309. Ἡ στατηρασ αργυριου (δία. 
ατθεπίεοθ) :: Εξ ΣΧ: και εστησ. τον μισθ. µου τρια. αργυρουσ 

16. παραδω ΕΙΠΑ ΝΑΒΙΗΓΔΙ ποῦ αἱ οπαπνἷά 191 (οἱ. 4) να δα βγταίγ αοί]ι 
Οµς... Ὁ Ὦ ο Ἡ ᾳ 6οΡ ΑΥΤΗΣ αγπι Ἠιιδάεπη 465 ΟΓΙΗΙ 584 α4ἆ αυτοισ 

1Τ. ΜΙΠΡ αἱ ραπο προσηλθον αυτω οι µαθητ. αυτου λεγοντ. αυτω | λε- 

γοντεσ αΏβαπο αὐτω ΟΠΠ ΝΒΡΚΕΤΙΔΗ 1. (Λεχ. τω τὸ) 98. αἱ5ὸ ἔοχο Ἱ{ 

(οκεΣ) νο 88] ο0Ρ ΒΥ1Ρ ΑΠ ἨΙ] ... ς (4000 ρτοῦ Βόομα) Τί αὖά αυτω 
οσα ΑΓ αποῦ α] Ίοηρο Ρὶ Εᾳ ΑΥτΣΕΝ ασια Ονηί 5805 { ετοιμµασωμεν ΕΙΙΠῃ 
ΝΑΒΙΓΔΠ αποῖ α] ϱ] ΤΗΡΠΙΑΙεχ 640 ΟἨγ... Όκὸ 1. 09. αἱ ρ]αβδὸ Ον 5,506 
(αονία βίο Ώε]αγιε) ΟΗτζάἆ αΗά ετοιµασοµεν. Ἑροείαξ Ἠπο αιιοᾶ ΕΡρῖρ]ι 
8033 οκ ονρΙ Εὐοπίίαταπα αβθγί: εποιησαν -- οι εβιωναιοι - τουσ |α- 

Θητασ µεν λεγοντασ" που Όελεισ ετοιµασομεν σον το πασχα φαγεΗ;; 

και (οί Το 95, 105) αυτον δήθεν λεγοντα' µη επιθυµια επεθυµησα 

χρεασ τουτο το πασχα φαγειν μεθ υμων ; 

18. ο δε: ΤΙΝ 19. 98. 69. αἱ19 {ετο α Π1 61’ (ποη 1ΐοπη Ὦ ο {5 ϱ’ Ἡ 

ᾳ) νε αεί] Οτίπί σύ αάά {6 | ειπεν: ΚΜΓ αἲ ππα α Ὦ ο ἆ Β41 60Ρ ΒΥΗΣΕΣ 
ΑΥΤΑ αοί] αἀᾶᾷ αυτοισ | ν υπαγε | ο διὸ. λεγει: Α οι |εγγυσ (εί. ΝΑ): 

Ῥ εγγυσ | ποιω (1Ρ]Εἵ νρ /αεἴο): Ὦ ποιησω, ἆ ᾳ ΟχΙΝΙ 5398 Γαοίαπι 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 26, 25. 179 

- Ν / Δ ” ” ΝΑ ὦ / ς 

ποιῶ τὺ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν µου. 19 καὶ ἐποίισαν οἱ µα- 
.- ς ο. Ἅγ.. {ς 

Θηπαὶ ὧσ συγέταξεν αὐτοῖσ ὁ ᾿Ιησοῦσ, καὶ ἠτοίμασαν τὸ πάσχα. 
Δ 2 -- -- 

20 Ὀψίασ δὲ γενοµένησ ἀγέκειτο μετὰ τῶν. δώδεκα μαθητών. 
Απο ον ο... ο Φρροο εΕ κω μην οκ λος ιν 2ἱ καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν εἶπεν ἁμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷσ ἐξ 

1 - ο ΔΝ 2 

ὑμῶν παραδώσει µε. 22 ο . καὶ λυπούμενοι σφόδρα ἤρξαντο 
- Ό ’ / { ΔΝ 

λέγειν αὐτῷ εἶσ ἕκαστοσ' µήτι ἐγώ εἰμι, κύριε; 2ὸὐ ΙΙ" ὁ δὲ ἄπο- 
λ σ ον Μο μμ 5 στ Δ - 3 - Ω} 

κριθεισ εἶπεν ὁ ἐμβάψασ µετ ἐμου τὴν χεῖρα ἓν τῷ τρυῤλίῳ, 
5 / / « Ἀ {λ ” ν) / ς ΄ λ 

οὑτόσ µε παραδώσει. 24 ὁ μὲν υἱὺσ του ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼσ 
99 λ Δ - / 3 σ 

9 ουαι δὲ τῷ ἀνθρώπῳ εκεύφῳ δι οὗ )έγραπται περὶ αὐτοῦ. 
ὁ υἱὺσ του ἀνθρώπου παραδίδοται’ καλὸν ἦν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη 

ὁ ἄνθρωποσ ἐκεῖνοσ. 20 Πτι  ἀποκριθεὶσ δὲ ᾿Ιούδασ ὁ παραδι- 
Δ ον, πι στ 2 ; ο ο 5 ε ) ; δύσης να 

δουσ αὐτὸν εἰπεν᾽ µητι εγω εἰµι, ῥαβῥεί λέγει αυτῷ᾽ συ εἴπασ. 

19. συνεταξεν: Μπ α110 {εχο προσεταξ. | κ. ήτοι. το πασχα: α οπι. ΟἨ 
{ΟΠΠ ΝΘΥΒΙΠΙ ΡΥαθί6τ]{, 

90. δωδεκ. (Α5 ιβ) µαθητ. (106. α Ὦ α Ἱ νρ οχκο απι αθίῃ αάά αυτου) εππι 

ΝΑΙΜΑΠ 99. 101. α119 ἔεγε 1ένς «ορ ΒΥ1Ρ οἵἈτ αγπι αθί ΟΙΥ5ΕΤΑ (ΘΥΙΣΟΝ 
Οτπί 5,896 σήπι ἀδοίρ. σι 8ἶπο δωδ.) ... 6 οπι µαθητ. ἕαπι ΒΡΤ απο αἱ 

ΡΙει βαἩ ΟἨγ5επι (Ἐβδάεπι 41 «γεκειτο µετ. των δωδεκα, εσθιοντων τε 

αυτων ειπεν’ αμ. αμ. λεγω υμιν εἴο) :: Μο 14, 1Τ µετ. τ. δωδεκ. ΠΟἨ 
Βποί, πος α]1ίαι 1Ρ1 16 νς είο 

91. ειπεν: Ν λεγει | αμήν: Υ αά δε 

99. αυτω: Ὁ ϐ69. 1052. 194. αἱ ραιπο 1 νο σοΡρ (πΠοἩ Ἰίεπι 84Ἠ) αθίᾗ 

Ειδάσπι ἀΤὸ ΟχΙπί 5596 (Ον 56 και λυπ. σφο. ἠρξαντο λεγειν" μῆτι εγω 

ειµ. κυρ.) οπι | εισ εκαστ. (48Ρ’) οτι ΝΒΟΙΖ 98. 102. δαἩ αθί (1 νο 
Οτίπέ πρι), Ἰέεπα πἀάῑίο αυτων ΤΝ α110 ΑΥΥ5ΟΣ (ωπιιδ τυπιι) ΒΥΤΡ 118 

«οΡ (ἆ τὐπιβηιῖδφμε εογΊ) ... ς εχαστ. αυτων οπΊη ΑΓΑΠ αποῦ αἱ Ρ]αι 

ΑΥΠΙ ΒΥΤΡ ἴχί Βιςάθπα (ΟΗτεᾶᾶ οισᾶᾶ εκαστ. πο αυτων) 

98.0 εμβαψασ (αεί. Οχ140τ οί 143): Ὁ ο ενβαπτοµενοσ :: αἱ Με | µετ εµ. τ. 

χειρ. εν τω τρυῤλ. (Ον2401 εισ το τρυῤλ.) οπι ΝΑΡΒΙΖ αἱδ 16 να αείῃ 

(ανπι, βοᾷε4ά τ. χει. µ. εμ.) ΟΥ Οτἱπί5/50τ0ἱ5 1έοπι 5οᾷ την χει. µε. 
εµ. βγταί (εν τω τρυβλιω ΒΥΤΡ αἰΙαπητρΕ 6146ς) ΟΥ4 43: 1ΐοπι Ὦ 5α] 60Ρ 
τ. χει. µε. ἓµ. εισ το τρυβλ. ( τρυβαλιον, ἆ Ῥαγαγείᾶε) ... ς Τἱ µετ 

ἐμ. εν τ. τρυῤλ. τ. χειρ. οἳπι ΟΓΔΠ αποῦ αἱ Ρ]ος 

24, ο μεν 6ἨΠΙ ΝΑΒΟΤ, πποῖ” αἱ Ρρίεν Ι6 νρ εἰο (209. ο α βγταίς ΟτΙπΠί 5,881 
Ῥεπειη και) ... Ῥ αἰ” Ομγοᾶᾶδ αᾷᾷ ουν | Α περιεαυτου | καλον: Ὁ 
Ῥταεπι δια τουτο (ἆ Ργορίεν ]ιοο), Πεεπησῖᾶ α ῥγογέεγεα Όεγο | ει ουκ: ΑΔ 

81 ή ουκ | Α εγενη δη. Οοπιρατατί τς (οί αἆ 18, 654) Ροΐθδέ ΟΙ οπι1]- ο0Σ 48: 
κυήσθητε των λογων τὸ του κυρ. ημων. ειπεν γαρ" ουαι τω αν θρωπω 
εκευνω" παλον ην αυτο ει ουκ εγεγνηθη, 1 ενα των εκλεκτων µου σκαν- 
δαλισαι. 

20. ιουδασ: Ὁ αἱ ραπς ο ουδ, | ραῤβευ ΟΠ ΝΑΗΡΕΈΚΑ (αΠὈϊ οἱ. ΟΜΡΧΓΛ) 

ΡΡΔΙΊ 80 ΒΑΠἩ ... ς ΤΠ ῥαῤόν ΙΙ ΟΗΙΛΙΌ (Βν ο βΙ]επίῖο) αἱ ἔεχο 

ΟΠΙΠ 60Ρ | Λεγ. αυτω: Ἀ νδπί 5ου α ο ΕΗ3: Ἰ ᾳ ΟΥΙΠΙΞΙΦ8 α4ἆ ο 18 

193 

90- 59 
Μο 14, 11-55 
1μοθ», 14-98 
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2ὐ 55 ὃ 984, κ - - « -- 2 Δ ’ 

τουτιὼὸ 520 ο Ἠσθιόντων δὲ αὐτῶν λαβὼν ὁ ᾿Ιησοῦσ ἄρτον καὶ εὐλογή- 
) ὶ - ας . ) . - σασ ἔκλασεν καὶ δοὺσ τοῖσ μαθηταῖσ εἶπεν᾽ λάβετε φάγετε' τοῦτύ 

3 Δ ως ’ 9) 985.39 Ν Δ / Ν 2 ’ 

ἐστιν τὺ σώμά µου. 2τ και λαβῶὼν ποτήριον και εὐχαριστησασ 

ἔδωκεν αὐτοῖσ λέγων πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντεσ᾽ 28 τοῦτο γάρ ἐστι 
Ὡ ’ -- τν ” 3 / 3 ο 

τὸ αἷμά µου τῇσ διαθήκησ τὸ περὶ πολλῶν ἐπχυ)}όμενον εἰσ ἄφε- 

96. εσθι. δε αυτ. (ία οεἰ. ἕ 81 νο Οµπί 5999): Ὁ 69. α Ὁ ο 5 Ἡ αᾳ 
(61:53: 0) αγταίς αυτ. δε εσθι. | ο (Μ οι) τ6: Ὁ απίο λαθών, Α οΊΗ | αρτον 
οιΊη ΝΒΟΡΩΙΙΣ 1. 98. 109. 130 {εχο ΟἨχ)ῖδ.,. ς Τί τον αρτ. ΕΠΙ ΑΓΔΠ 

πηςὃ α] ρ]ον Βαφεί”έ | ευλογηήησασ ΕΙΠΑ ΝΒΟΡΑΙ7 98. αἱ νΙκ τα ἴτ νο 

βα] ϱ0Ρ ΑΥΥΣΕΊ οἱΡ ταξ αγΠΙ ααίἩ ... 0’ π ευχαριστησασ ΕΙ ΑΓ ΔΙ 

πποἳ 1, αἲ Ῥ]18159 Φγγρἰχί αγ αγὶ Βαρδοίι Οµν Ονσί5905 ῇ ὅουστοισ 
κα. ειπεν «ΙΠΙ Ἀ(5οᾷ ουσ οκ εδιδου 60ΥΣ, 8Ὁ ΝΑ 9)ΒΡ12 1. 15. 95. 6). 
118, 909. «ορ (ἆ αἱ ἄαπα -- απ) ... ς Τϊ εδιδου τ. µ. και εἰπ. ΟΙΤΗ 

ΑΟΓΔΠ πποῦ α] Ρ]ου (41 Ῥαις ΟΗΥ εδωκεν) Βαδοία, Ίίοπα εέ ἀεαίί (Ἡ Β1’ 
νρ ἄεοέφιιε) -- εἰ αἲξ 19ΡΙΕΣ (8εᾶ ο Ἡ Οτἷπί βα]ι αἱ [1 δαἩ οπι] ἀεαιὰ-- ἀἰσειις) 

νρ αγταίτ ΑγΠΙ οί | µαθηταισ: Ὁ 4] πια Τε νρ »ΥΙΣΕΝ ααίι Ονἰπί αάά 

αυτου 

2Τ. ποτήριον Τη ΝΒΕΕΕΙΖΑ 1. 28. 98. 109. α110 έργο (Σα «ορ) ΟΗΗ ... 
ς Ίμῃ το ποτη. ΟΠΠ ΑΟΡΗΚΝΡΒΌΥΓΗ αἱ] Ρ]6Υ |. και ευχαρ. ΟΠΠ ΝΑΒΡΓΙΗ 

πποῦ ] ρ]ος σορ ΟἩχ Ουτἷπί 5398 (ΡΙΟΥ νρ εί αοοἰρίεπα εαζίεεπι φγαξίαν 
εφᾶ εἰ εδ) ... Ίωπ οπ1 και ΟΠΠ ΟΗΔ 1. 98. 10Τ. 2023 ᾳ (αοοϊρίειιΒ 

οα]ία. «γαξίας αθ επ ἀεάᾶ) αππι | πιετε: Ὁ ϱ]” Ἡ «ορ ΑγΥ5Ο1 Ο16πα15ό 0 

Ον 5194118 (6ο ΟτΙπίΦΔ98 οπι λαρ.) ΟΥ 290 Απις ΕΡΡΙΕΔΠΗΟ λαβετε (ϱ 
ϱ1" Ἡ Απιῦ ΕΡΡΗ αεο[ρᾶε εἰ) πιετε | πιετ. εξ αυτ. παντ. (παντ. οτη Β, 
Ἰ{θιῃ ΡΕΥ 5ο ἀαβοΙέ ΠΙΕΠΙΡΥΑΠά): ο ΟΠΙ 

268. γαρ (εί. Ογνδθο ΟµΠΙδΙ598 ΟΥρ αἱ): οὗ 1. 22. αἱ ρ]ιδὸ (Ιπρεϊπιῖς 

ονρ]δίαχ) α ο ΒΥΙΞΕΝ αθί ΟΗΥ ΤΠ πίδύ5 οσα (ΟΥ9)194ΠΌ τουτο µου εστ. 
το αιμ. το υπ. υμ. εκ. εισ αφ. αμ.) | µου τησ οππι ΝΕΡΙ 99. (102914) 

σοΡ ΥΣ Ογτή56θ,.. ς µου το τησ ΕΝΤΙ ΑΟΓΔΗ απεῦ α] Γογς ΟΠΗ ΑΥΣΡ 
Οἳς (Ιἱ νρ Ππί καπφιῖς πιει που ἐεδίαπιεπέζ, 5εά ϱ1. ΟΥΡ ΟτΙπί Ππϊχί 

οίσοπι οπ1 πεις) | τησ διαθηκ. 61η ΝΒΙ7 δὺ. 109. (58Η, ν]ᾶο Ρ]8ΐ α 
. ν.) Ογτή569,,, ς Ἰωι τ. καινησ διαΘ. 6ΗΠΙ ΑΟΡΓΔΗ πποῦ α] {ους ΟΠ1Π 
ἵέ (0 πουὲ εἰ αεἰεγπέ ἐεδί.) νΡ «ορ 5ΥΤΗ ΑΓΙ ααίἩ Πππίσον 015998 ΟΥΡ 

α], ΐοπα Ομγίχί (βοάεοπι ΗὈ το αιμ. μου το εκχ. εισ αφ. αμαρτ.) | περι 

(εἰ. Ο1οπ1”ϐ): Ὦ ΟΥ9)194 (ν]ᾶο απο) ΟΥχΜδὺ ΟΝΥ υπερ | εκχυννοµενον 
ΕΠΙ ΝΑΠΟΡΙΖΔΙΗ” 1. 98. αἱ (29, 95 οἱ. α) ... ς εκχυνοµ. ΕΠΙ ΕΕάΗΚΜΒ 

Ὅνγξ α] ρ]εν. ΟΓ αἆ νν. 2 οἱ 28 ΡΙβί: ελαβον το ποτηριον του οὔψου, 

εὔὐχαριστησα αυτο, εδωκα αυτο υμιγ, οτι τουτο εστω’ το αιμα τησ 

διαΦηκησ, ο εΣχυθησεται περι υμων εισαφ. αμ. ὑμων. 

96-28. Ἠπό αἱ αᾱ 1]. ΡΡ. βρεοίαί ΠιβίΑΡ 166: ον αποστολοι εν τοισ γενο- 
Μενοισ υπ αυτων απομγημµμονευμασι», α παλειται ευαγγέλια, ουτωασ 

παρεδωκαν εντεταλθαι αυτοισ τον 1, λαβοντα αρτον ευχαριστήσαντα 
ειπειγ΄ τουτο ποιειτε εισ την α’αμνησι µου, τουτεστι το σωμα µου" 
και το ποτηθιον οµοιωσ λαῤοντα χαι εἰχαριστησαντα ειπειν' τουτο 
εστιν αιμα µου, Και ΠΟΥ0ισ αὐτοισ µεταδουναι. Πεπι Τὸ: οτι µεν ουν 
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ε ο 9) / ος -- » ΔΝ / ῴ » ο . ’ -- 

σι ἁμαρτιῶν. 29 λέγω δὲ υμῖν, ου µη πίω απ᾿ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ 
-- 2 -- { [στά ει) Ν 

γενήματοσ τσ ἀμπέλου ἕωσ τησ ἡμέρασ ἐκεύησ ὅταν αὐτο πίνω 
- Δ - ’ - / 

μεῦ’ ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ βασιλεία τοῦ πατρύσ µου. 
”- .] [4 ” 3 ΔΝ υ) .. ὄν-ό 

90 3ΞΣδ Καὶ ὑμνήσαντεσ ἐξηλθον εἰσ τὸ ὄροσ τῶν ἑλαιῶν. ή ῄ 
2 οσο « κ ρς ’ « ιο / 

οἱ Ἔπιὰ τότε λέγει αὐτοῖσ ὁ Ιησουσ᾽ πάντεσ υμεῖσ σκανδαλισθή- 
. δν ντ ο Ν / 988. 6 / δα τα 

σεσθε εν ἕἔμοι ἕν τ] υχτι ταυτ]). }7έγραπται αρ παταςω 

Δ ΄ ’ -- 

τὸν ποιμένα, καὶ διασκορπισθ/σονται τὰ πρόβατα τῇσ ποίµνησ. 
3 - , ει» ε) 

95 μετὰ δὲ τὸ ἐγερθήῆναί µε προάξω ὑμᾶσ εισ τὴν ΙΓαλιλαίαν. 
9 Δ κο ος π να [ 

δὸ Ἠπ Ἱ ἀποκριθεὶσ δὲ ὁ Πέτροσ εἶπεν αὐτῷ εἰ πάντεσ σκανδα- 

και εν ταυτή τη προφήτεια περι του αρτου, ον παρεδώκεν ημιν ο 

Ίμστερ. χε ποιει’ εισ ανομησι του τὲ σωματοποιησασῦδαι αὐτο}’ 

δια τουσ πιστευοντασ εισ αυτον, ὃν ουσ και παθητοσ ΥΕεΥΟΝΕΝΥ, και 

περι του ποτΊριου, ο εισ αγαμγ]/συ) του σικατοσ ουτου παρεδωκεν 

ευχαριστου)τασ ποιειν. Τρίάστη 11: 1 τησ σεμιδαλεωσ δε προσφορα 

τυποσ ην του αρτου τησ ευχαριστιασ, ον εισ αναμ}ήσιν του παδθουσ 
ου επαθεν - τς χξ ο κυρ. ημων παρεδωκε ποιευ.. 

99. ου µη επι ΝΡΣ 1. 98. 69. 102. 116. 909. 9413 θρέα ο δρ] Ἡα 
νο αἲπι αεί (Οἶεπι 136 πρ. τ. µαθητ. λεγων' ου µηή πιω οαἴς, Ιΐθπι 

Έπςες 454 ΕΡρΙρΗ΄ΟΙ λεγοντοσ᾽ ου µη πιω) Οµ5194 ΟΥ δὁ Ον Πήπί 
365 ΟΥΡρ α]...ς οτι ου κ ΟΙ ΑΒΟΙΓΑΠ πποῦ αἱ ρ]εν {435 ϱ” ραί παπι 

οοΡρ γταί; ΕρΙρΙΟ55 (λεγοντοσ οτι ου µη πιω) ΟΣΑ ν: παπί Μο | 
τουτου του: ἈΤΟΙ, ΟΠ1 του, ΔΑ αἱ αΥΠΙ ΟΠΙ τουτ. | γενηματοσ «Τη ΝΑΒΟ 

ΡΕΕΗΙΜΌΥΓΔΗ αἱ Ρ]... ς γεννηµ. επ ἄκΚΡ5Ι α] δα ηχα (γεννηκκα 8ΥΤΡ 

τρ ϱτ) (Π1: 1-5. νρ Ἐπε]λοι φεπϊπείπε, Ε Πήπί ΟνΙπί φεπεγαξοπε, αΏο 

Η5: Ὦ ᾳ ΟΥΡ ογεαίιγα) | πινω (αι. ΟΥτ 366): ϱ οὔ. Ομν5επΠ (5εἆ 5ετη ε6, 

πιω) πιω (01ετη]δότ. αμπελ. ταυτησ µεχρισ αν πιω αυτο µεθ'υμ. εν είς 
015194 απο του νυν εωσ αυτο πιω μεθ υμ. καιν. ἘΠβὲΣ 454 ελεγεν" ου 

µην πιω αυτον [τ. οινον] εωσ αν πιω αυτον καιν. µε. υμ., Ἱνεπη 15 

ειπων εωσ αν πιω αυτο καιν. μὲ. υμ. ΕρΙρΗΟδ εἰ 105) { μεθ υμ. καιν. 
οππῃ ΝΑΒΡΓΑΠ αποῦ αἱ ρ]ον ΠΡΙ νο «ορ αυτα αἱ ΟΥ5154 (ν]ᾷο απ) 

ο πί 599 ϱ[5αερ Τεϊπί 555 1... ο 1. 98. 5δ. 909. αἱ55ον αθἰᾗ Έαδες 
είΡΣ (ν]άε απίθ) ΟΥ 9496 Ἐριρμόδὸ ΟἨν καιν. (ᾳ Οἶεπι οπι) μεθ υμ. (ο 
οπι µ. υ.) 

91. εν ἐµοι: Ἡ ἐν μοὶ | διασκορπισθησονται ΟΙΠι ΝΑΒΟΚΗ ΗΝ α1”0 ἔεγο 
Ονή45δ,,. ς -σεται οιπῃ ΡΕΕΗΞΚΡΌΥΓΔΗΠ αἱ ΡΙ Ον313 Βιιδες] 190 (ο ευαγ- 

γελιστησ το" παταξον Πία εἰ. Ταβίῖτ δὃ Ίέρτη τχα εκ Αα: Επςβ"παταξο] 

τον ποιµ. µ. διασκ. τα πρ. τησ ποι.) οί )Σ 955 0Η. ΟΕ Βανηῦ λεγει γαρ ο 
Ψεοσ - οταν παταξωσι» τον ποιµ. εαυτων (ία Ἂ: 64 οτ. παταξω τ. 

ποι.) τοτε απολειπεται (ία κἩ, Ἱέεπη κ” τοτ. σκορπισθησεται και απο- 
λειται, 5οᾷεᾶ τοτε σκορπισθησεται) τα πρ. τησ που. 

92, Ο{ Ῥπο Ὑα]επίί αρ ΤΠάοίδτή και προαξω υµασ, λεγει, τη τοριτη των 
Ίμερων εισ την γαλιλ. 

δ., ει (Αν οπι: βοχϊρίτπι Γαἳρβο βαδρίσογ 1ΠΙ, απᾶο [ασ 1] Ίπιο } οχοῖς1ε) οπηη 

90 55 

Μο 14. 26-51 
Ίιο 29, 99 
Ζα5Ἠ 19, Τ 
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Γεω λισθήσονται ἐν σοί, ἐγὼ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι. 94 ἔφη 

αὐτῷ ὁ ἸΙησοῦσ' ἁμὴν λέγω σοι ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν ἀλέκ- 

τορά φωνῆσαι τρὶσ ἀπαρνίσῃ µε. 90 λέγει αὐτῷ ὁ ΠΠέτροσ᾽ 

κῶν δέῃ µε σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, οὐ µή σὲ ἀπαργήσομαι. ὁμοίωσ 
Δ ’ « πες 

χαι πάντεσ οἱ µαθηται εἰπον. 
96 --41 μ σι] / ” ος πζο « -- » 
Μαη  9θ ο Τότε ἔρχεται µετ αὐτῶν ὁ ἸΙησοῦς εἰσ χωρίον λεγύ- 
Ίιο 952, 40 --46 

111 µενον Γεῦσημανεί ο καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖσ᾽ καθίσατε αὐτοῦ 
ἕωσ οὗ ἀπελθὼν ἐκεῖ προσεύξωµαι. ὃτ καὶ παραλαβὼν τὺν Πέ- 
τρον καὶ τοὺσ δύο υἱοὺσ Ζεβεδαίου ἤρξατο λυπεῖσθαι καὶ ἆδημο- 

ΑΒΟΡΕΘΗΙΙΙΜΒΌΥΓΔ αἱ Ρ]8100 Ἱέοπι εὗ α ὮὉ ο 43 ᾳ βαἩ «ορ ΟτδΡοΟΡ15.,, 
ς(- αὖ 82) ει και (εἰ εἳ { 1. ο1 5" Ἡ να) εππι πέτκπ αἱ δαΐ πιπν]ᾶ 15 
να βγταίῦ αγπη αθίὮ ΟΥ312 6/45 Ῥας»1σὸ (οἱ 311 Τέοπι ΟΗ15εΙΠ και ει) 
Ον Ονπί 5900 56π1 (οί ϱϐ) τ: πί Μο | εγω σοπι ΔΑΒΟ"ΡΙΤΙΡΥΑΠ αἱ ϱ] Πγ]εν 

να Αννας ΟΥγ4415 ος” Ποπηῖπὲ,,, 68 -- αἀά δε ειπα ΟΡΕΕΟΗΚΝΤΟΓ αἱ 
Ρ]α510 Ὦ βαἩ 60 αΥΠΙ αθίἩ Ῥαβεία 541 (1{οπιῇ)159 οἱ ΟἩσ αλλ εγω) | σκαν- 
ῥαλισθησομαι: Ἐ αἆᾷ εν σου 

94. εν (εἰ. { 81 ϱ1. νο Οµπί ΕΙ: ρα δο ΕΠ Ἡ ᾳ {α Ον οπι | πρ. 

αλεχτ. φώνησαι: 1, 1. 209. α Ον) 1ΟΙ πριν (α, πρ. η, ΟΥ προ) αλεκτορο- 
Φωώνιασ, απίε (αἰίὶ εαπέµπι | τρισ: Α Ῥοδί απαρ». µε, Ἰἴεπι 64 «οΡρ | 
απαρνήση ΕΙΙΙΏ ΝΑΡΙΙΓΑΠ τποῦ αἱ ρ]οΥ... Β0 α)1ὸ [οτε ΟΔ{ΟΧΟΠ --γησει | 

µε: κ ροβίρον) 95. 101. 1 νρ ΟνΙΠίδ/9005ᾳ {ου Ἠ1] απίο απαρν. 
96. ο πετροσ: Ρ οπ1 ὁ | απαργησοµαι (Ἡ αρν.) ΕΙΠΑ ΝΗΟΡΕΗΤΙΜΒΓΑ 3] ΡΙ 

Οµνυΐδ,,, Β΄ -σωμαι εππι ΑΕΑΚΌΥΠ α1Τὸ [ογο | οµοιωσ και 6ΠΠῃ ΝΒΟΡ 
1Υ1ά1,6 αἱ πιισΊά 1 (εκο α: α οὐπιζζίέεν εἐίαπι εἰ) νΡ »γταῖἳ αντ ΟνΙπί 5,900 

εως ἳ (5εᾶ --- δε) Βᾳ οµοι. δε και 6Η ΑΕΕΟΗΚΜΌΥΓΔΠ αἱ ρ]118150 βα] 
εοΡρ αεί] | ειπον: 98. 69. ειπαν 

96. µε. αυτ. ο τς (ορ οπα ο 18) Ἱία δ{.{ Ἡ Οτἷπί 5/5Ο1Η 1: ρα Ὁ ο 1.3. 1. ᾳ 

ΑΥΤΩ ο τς µ. αυτ. | γεθση- ο. ΝΑΒΟΕΚΙΜΤΡΌΓΠ αἱ Ρἱ βαἰι «ορ ϐΥτΡ Ρατ, 

Ίέθτη Ὦ ΥΠ γεθσα-, ΜΣ εορζᾶ γη ση-, κγηόσση- ... Ἐαἳ εί Ἠνδ 126. 

οἱίο γεσση--. Γ6πι ϱεί]ιδε- 1: 1: Σ: να (ε{. δα ἵπρ αἱ), φεί]κδα- 4” { ραΐ πιπη, 

φείδα- ἆ3Π3:, φεᾶξα- α Ὁ : Φε886-- 4, Φέδέ- απ Τι, Φέβδα- ϱἩ | -μανει(αν’ 52) 
ο. ΑΒΟΡΕΕΩΞΙΚΒΥΑ αἱ] Ίοησα ΡΙ δα, Ι{επῃ ΝΗΌΤΠ αἱ πα «ορ Ιένρ ΒΥΤΡ 318 
-μανι... ς -μανη ο. ἆ ΗΝ αἱ βαΐ τη. Αάάο ααἰῃ ϱεί]αδεπιαη, ΦΥΥΣΕΙ 
φεζκήποπ | τ. µαθητ. εστι ΒΙΣΙΙΓΔΙ απςῦ αἲ 1οηρθ Ρ] δα ΟΝΥΝ.,, ωπ 
τ. µαῦδ. αυτου (:: απ Μο) ουπι ΝΑΟΣ 1. 191. 209. α]5δ [οχο 1ΐ να «ορ 

αγταίν αεί ΠΠ ... 69. 194. 900. αἱ ραπο απΠΙ αυτοι | Ὦηῦ α] πι 
καόθησατε | αυτου (εί. ΦΥ1Ρ 1ης ΕΗ; 98. ὦδε, αἲ” εκει): κο” 61. 900. οπη | 
εωσ ου ο ΒΕΕΘΗΙΡΌΥΙΓ αἱ] Ίοηρο Ρ]: Ιί6ΙΠ Α εωσου αν (α Ἰωπ) ... 

ΡΕΙΜΣΓΑ α]15 ΟΕτΙΣί «ΒΙΟΧΟΏ εωσ αν... ΝΟΝΜ3 99. 28. 95, α1ά Ο]γέοπὴ 
έωσ (11 Ίνα Με) | εκει προσευξ. οσα ΔΒΡΙ, 98. 69. 102. 151. α Ὁ 

ο { 83: Ἡ ᾳ βαἩ ο0Ρ ααί Ονίπί 505 ΠΠ] (ἴδια 1. 1.3" νο εἶζιο οἱ ΟΥ επι) 

ες ΤΙ πο. εκει 6ΝΠΙ ΑΟΙΓΑΠ αποῦ αἱ ρ]ος 5Υ1Ρ (6ΥΥΣΟΝ ΑΥΤΗ 011 εκει) 

Ο)σ | προσευξωµαι ΕΠΙ ΝΑΒΟΤΙΙΔΠ πηςῖ αἱ ΡΙ.... ΡΕΗΓ 22. 28. 263. 3 

α159 [οτο ΟἨβεπιθ] οίβετα ϱχ «445 οαίοχοἩπ -ἔομαι 
81. τ ζεβεδδαιου, πέ βο]εί 
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- ΩΩ 998,4 ῃ ; 2 να ο /, , 2 « ’ ΄ 
νεῖν. 95 τοτε λέγει αυτοῖσ᾽ περιλυπθσ εστιν { ψυχή µου ἕωσ 
ς / ὁ / κα λ α 3, 3 - 994, 1 Ν 
Φανάτου' µείατε ὧδε καὶ γριγορεῖτε µὲτ ἐμοῦ. 99 καὶ 

Ν . Ν - ον 

προσελῦ ὧν μικρὺν ἔπεσεν ἐπὶ πρύσωπον αὐτοῦ προσευχόµενοσ καὶ 
/ 3 / » / ας Α -- 

λέγων πάτερ, εἰ δυνατόν ἐστιν, παρελθ άτω ἂπ᾿ ἐμοῦ τὸ ποτήριον 
29 τ-, Β 5. Ν ς « 990. . 

τοῦτο" νι πλὴν οὐγ ὧσ ἐγὼ θέλω ἀλλ ὧσ σύ. 40" " καὶ ἔρχε- 
Δ Ν ς λ Δ 

ται πρὺσ τοὺσ μαθητὰσ και εὑρίσκει αυτοὺσ καθεύδοντασ, καὶ 
ο / Ὠ τά 3 .) / . ’ ο ως 2 

λέγει τῷ Πέτρῳ' οὕτωσ οὐκ ἰσχύσατε µίαν ὥραν γρηγορῆσαι µετ 

9δ. αυτοισ 8ΐπο αἀαἰαη οΊπι ΝΑΒΟ”Ρ11, 1. 59. 69. αἱ νὶκ πα Ὦ ο 113: 

6.2. 1ᾳ νο βγΙΣΕἨ ρα] «ορ ασ αείἩ ΟµΣ.., α) -- μτ ΤΙ αάά ο τ οππι 
οὔγδπ πποῦ 22. 191. 15Μ. 208. 969. α1130 {ετο α ΕἩ ΒΥΤΡ β] 

9. προσελθ. (Ν΄ Βα Ρτοῦ Βομα «οπ]α(1ς 91.98. 28, 9. 9. 18. οἱ προερχ. 

ὑπαιιαζέωπι αρ ί ἀῑσΙ) οππη ΝΑΟΡΙΙΓΔΗΣ απο 1. 95. 69. α1100 βογο ΒΥΤΡ 

(4 αοοεζεπς) Ομτεᾶὰ Ρ]6ς,., ς Ίωῃ ΤΙ προε)Θ. ου ΕΜΠ” α1 δαΐξ πηιι, Ἰΐθπι 
γοφγεβσις 1 νο ΟτΙπί ΠΠ] αἱ, Ἱίεπι τὸ ναίν βαἩ σορ αἱ | πατερ «πα ΤΔ 

1. 209. 19 α απ ΤΗ5{4Υ59 (ήυχετο λεγων' πατερ, ει δυ. εστι, παρ. το 

πο. του. απ ἐµ. Και μετα τουτο ευχομεγοσ λεγει' μή ωσ εγω ῥουλομ. 

αλλ ωσσυ Θελεισ) Υαἱεπίί αρ Ι5ἳ (εν τω ειπειν’ πατερ, ει δυνατον, πα- 

ρελθετω απ εμ.το ποτ.) ΟΥ 391 6ἱ 3 Ρῖδ(οµεν ματ. ανεγραψελεγοντα 
το» κυριον, αἀάῑΙβ οα{. Τωσαε εί Μεϊ Ιοε1β) Ἰέεπι 1195 (Ρίάεπι Οεἷ5 ο 

πατερ, ει δυνγαται το ποτη. τουτο παρελΘειν) 1194 {6η 2335 οἱ 315 πες 
ποπῖπί 590564 οἱ 955 ΕιβάΕπι 234 ϱ{65 544 ϱἱ)/5 05: 00 5ο 655 Α{11456- τοῦ ϱ/Ρ5 81 

Ῥ5- ΑΙ 500 ΤΙ 1231 (το εν µατθ. εμφεροµενον) Ογτ ή 591 Ῥας 1, 39ο ου 
ας δτά Βαβ2ε 11055 απαίετ Ον ΟΥΡΡΙ5 ΗΙ]υ15 (ας. ο Ρ5. 41 αρ 6α]]απά 
5, 91) Πίεν (Εοἆ ποπ αἱ Ἡ. 1.) Λαραα (5εᾷ ποπ 6ΟΠ5 5110) α] :: {απ πηῖτα, 

ραΐτιπα απποίογ]έαβ αοσθ1{΄ αἆ οταν ]Ἱαίεπι οο1οῖςδ τ,, απ {οβῖες βο]αβ 

να] [6χο ΒΟ115 Ν οί Ὦ εοπῄτπιαέξ...ς Τη αάᾶ µου οππι ΝΑΒΟΡΙΓΠ τπςὸ αἱ 

Ρ]6ν 1{ (οχο α) νο (οχο απ; ῥταθίετεα σἱ-5: νρεά αἰσᾶᾶ ΡΙΕΥ πιῦ ραίεν, 

οοπίτα ν. 43. 1 νο }αίεγ πι ναι πιεµ ποπ Βποί) ΡβαἩ σορ βΥταῦ ΑΓΠῃ 

ααἲἩ ΗΠ]το Αιηῤῥιοτιπια Ἠίον (αἆ Ἡ. 1.) ΑιισζοἈ5 (ἰ: οὔ ἵηπβα ν. 42.) | 

εστιν (εἰ. Τιδῦ ΟΥ 01561419): γα]οπίί αρ Ιτὸδ ΟΥ11305 αἱ τὸά ϱ{ 3335: 445 

Ἐπιβάέπα οίε5 εἰαπαίεχ ϱ5 ΑῑεΣ Ῥε-Αίι ῬίάσΙ ΟΥ Βαραιαίεν Ῥαρσο 
απαίον ΟΥ οἵι | παρελθατω 6η ΝΑΟΡΕΕΑΙΙΔ 28. 98ὺ. 194. ΡΡἩ δος..,, 
ς -Θετω ουἵ ΒΗΙΚΜΒΌΥΓΗ αἱ ρίον (1άθπι ο Ἱέαπα 1π Ταδί Τν ΟΥ Έπς εἰς) | 

αλλ ωσσυ: Ῥο5δί Ἠαθο ἵπ ενρ]σίατῃ5 αἀάππίαν Το 232, 48 5ᾳ ὠφθη ὃοε 

αυτω αγγελοσ εἰς, βΙπη]Πέεν αἀαῑία Ἱαῦεπί οὔ σης 69. 194. αἱ ραιο να] 

ἰκί γεΙΟΡΒ (ΝΕ υπαγε εισ λουκ. κεφ. σπγ ωφθη δε αυτω) 

40. και: ΟΠΕΝΙΠΕΡ 69. αἱ πα (Ππρτπηϊς ονρ]5ίατ) πἀά αναστασ απο τησ 

προσευχησ (.τε Ίο 39, 40) | µαθητασ: ϱ6οσἩ αἱ 1ὲ (οχο αἲ') νρ (58 

ΠΟΠ ΠΠ 841 Ίηπρ” ΕΠΙ α]) «ορ (πο. 1ΐεπι 54) ΑΥΥ568 ααίἩ Οτἰπέ 5,908 

ἨΠ] αἀά αυτου, Ρ ΟἨν αυτουσ Ῥτο τουσ µαθ. | αὐτουσ: 1, Ρο5δί 
καθευδ. | τω πετρω: ἘΚΝΠ 69. 248. αἱ ρ]Πβ810 ϱΥ1Ρ ΤΠΕ αυτοισ (1: αἲ 
Τιϱ) | ουτωσ: Α 1. οι | νσχυσατε (αἱ. Ογιδ 3584 Ονπέδ,905 ϱ{ 905): Αα β'3' 
63” σαΐ αγπιοάᾶ ΑΥΥΡ 1ηΡ ΟἨΥ Ίπνοαπο νσχυσασ 
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ἐμοῦ; 41 οηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε ὕνα μὶ εἰσέλθ σ πει- μου; 10ος πο χεσυε να µη εισἑλύητὲ ἐισ πει 
998, 4 ’ Ν Ν α- / « Ν Ν .. 2 / 

ράσμον. το μὲν πνευμα πρὀῦυμον, Ἠ δὲ σαοξ ασθενησ. 

Μο ιε,οό ο 12 πάλυ ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν προσιγύξατο λέγων' πάτερ µου, 
εἰ οὗ δύναται τοῦτο παρελθεῖν ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω, γενηθήτω τὺ 

Θέλημά σου. 45 καὶ ἐλθὼν πάλιν εὗρεν αὐτοὺσ καθεύδοντασ᾽ 
τ ν ο μον ς ὁ Ν . , μα ας 
ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφῦαλμοὶ βεβαρημένοι. 44 καὶ ἄφεισ αυτοὺσ 

’ η] υπ /α 3 ’ λ »ς ; αι, 

πάλιν ἀπελθῶν προσγύξατο ἐκ τρίτου, τὸν αὐτὸν λόγον ειπὼν 

πάλιν. 40 Ὅ' τότε ἔρχεται πρὺσ τοὺσ μαθητὰσ καὶ λέγει αὐτοῖσ' 
’ Ν Ν κ. 3 ’ 3 Ν ”/ ς τό δι 8 

καθ εύδετε τὸ λοιπον και ἀναπαυισῦθε. ιδου γγικεν ἡ ὦρα και 9 

45. προσηυξατο: Ν8 νε]ῦ (γπγ818 οχα51{ς) 1, 1. 69. 194. αἱ ραπο ΑΓΠΗ 

αάά ο τς | λεγων: Β 109. ϱ1” οπι | µου (αι. ΟΥ1310 οεἶπί 5904 09 Ἠ{]δεπα 
εἰς): 48εν α ο ΕΙΡΒΡΣ ὔδοςί 55 ΟἩν ἨΠ9Ι5δ οπη | πατερ µου: τ πατ. ἵπ 
της βπρρ]αίιπι Ἠαθεί | δυναται: Ελνιά Φυνατον (Ίίεπι Επδεδ 544 Ί{απι 

δυν. εστιν ἆθτα 334. 864Ρ5 Ρ15 Φυναται) | τουτο ΟΝΠΙ ΝΑΒΟΙΙ/Δ (5εᾷ το ποτ. 
απίαο εαν [αἱ εἰ. 157.) Ἰιαρεῖ, βοᾶ ἀε]οίιπι) π" 1. 95. 109. αἰ1ο ρ μἳ.α4 

βαἩ ΑΥΤΡ΄ αείὮ ΟΥ 1305 α{ 110 ο Ιπίδδὺ4 ἘπδρΣ 550 οἱ 553 (ίοπη 5εἆ αυτο 
Ῥχο τουτο Ἐιβάεπι 334 ο{65 543) Οµν Απιὂ., ς (4000) αἀᾷ το ποτηριον 

οππη ἘΕΟΗΚΝΕΌΥΓΠΣ (ν αἱ” οπι τουτο) αἱ Ρ]ον 1ΡΙ νρ οοΡ ΑΥΤΕΣ ΑΥΠΙ 
Ἠ!]δεπι: Ἰΐοπι αάᾶ αλμία τουτο Ὁ ϐ9. 258. 948. οσο 1 {αι Ηί]δοπι | 
παρελθειν (Ἡ αἱ Ραπς απελθ.) βἶπο α ἁἴαπα οσα ΝΕΡΙ, 1. ὁδνιά 59. 09. 
102. 909. Πέ (εχο Ε 3" ᾳ) νς 5α1ι «ορ ΑΥΣΣΟΒ ααί] ΟΥ1305 ος ”10 Ἐπδάεπι 
234 605 550: 505 ἨΠ] ος ΑπιΡ,.,ς (4908) οἱ Ίωῃ [ ] αἆά απ εµου οππι ΑΟΙ 
ΓΑΠ πποῦ α] Ρρ]ες { 3’ ᾳ ΦΥΤΡ αὖπι ΟΥ Οτ]πί ὔδ0ἱ Ἠ ]λεπα | πᾶ αἱ γεννη- 

Όήητω 

4. παλι» Ἡ. ]. (ά8’) ουπι ΝΒΟΡΙΙΙΗ 1. 98.124. 10τ. 909. αἱ ραϊιο 1έ (οχς») 
να 5ΥΙΣΕΝ ϱ{ΡΤ1Ρ ΑΥΠΙ βαἩ (παλ. ε)Θ.) «ορ (αάᾶ αἲ ἀἰβοίρι[ος 81108) ε.οἲ]ι 

ενω ς Ἀπίο καθευὸ. ΟΠΠ ΑΔΠ πηςῦ αἱ] Ρ]εΥ α α ΒΥΤΡ ἴΣί | ευρεν (αΡ’’) ευπι 
ΝΑΒΟΡΙΚΤΠ α]δ0 [ετε ΟἨ,..ς ευρισκει επ ΕΕ(ΗΜΡΌΥΓ αἱ Ρ] :: ο[ν. 40 

44. παλιν Ἡ. 1. (ρτοῦ Ῥομα) οππι ΝΒΟΡΠΙ, 28. 98. 109. αἱ5 Ὦ ο 11.3: σ1:3" 

1νρ 5αἩ (αφ. παλ. αυτ.) οοΡ ... ΑΚΑΠ α]19 [ογτο ᾳ ΒΥΤΡ (ΑΥΠΙ Ρροβί εκ 

τρι.) Ῥο5δί πφοσηυξατο (ΓΑ αἱ Ραπο προσευξ.)Σ Ίξεπα ς Ῥοδί απελθ. οπα 

ΕΕΑΗΝΜΒΌΟΠΙΕΥ αἱ] Ίοηρο Ρ] { ΑΥΙΣΕΕ αεί]... οἶσί 1. 69. 118. 124. αἲ” 
α Γ0Υ δαἩ Ρ]απο οτη [ εκ (Ε" οτι) τριτ. (Ν" ροβίτον αυτον, ΝΟ απίθ ροη) 

οΠΙ ΝΒΟΙΙ/ΓΑ ης» αἱ ρ]οχ 1έ (οχς”) νΡρ 541 «ορ βΥτΗΙ ΑΥΠΙ αεἰἩ.... ΑΏ 

Επ 1. 151. ΥΣ 415 α Ὦ οπι, Ἠῖπο 90 οί Ίω [] | ειπ. παλιν οΙΠΙ ΝΕ, 
194. α]” α ϱορ.... ς Ίμι Τὶ οη1 παλ. οππη ΑΟΡΙΡΙά απο τε]] αἱ ρ]ου ἹέΡΙες 

νρ 58αἩ δυταίγ α] 

46. µαθητασ 6ΠΠΙ ΝΑΒΟΚΙΙΜΑΠ αἱ] ᾳ 58 ΒΥΤΡ ΑΠ... ς αἆά αυτου ε1ὰ 

ΡΕ πποῖ α] Ρ]6Υ Τέ (εχο]) να οορ ΑΥΙΣΟΝ ααίὮ ΟτΙπίὔδ0 { το λοιπον 
ουπι ΝΑΡΓΑΠ Ἱποῦ αἱ ρ]ον Αί355 εἰὔ65 οα{9Χος.... ΒΟ1, α16 Ον οἵη το | 
Ῥομι αγαπαυεσθε; Ἱπίοτριπρςί νι]έ οί ἵπ Μί οἱ Μο (εοπβνπιαί Ἡ. 1. τσ 

θείο περ , 66ο Ποπ ποίανῖ) | τδου (οί, Οσ]πί 5,905): ΤΕ α]ά ΒΑ ΑΥΤΗ 
ΑΟΙ5 αάά γαρ (ΐεπι 1. 209. Ροβί. γγι. οπι88ο ου) | και ο υι. τ. 
ανθρ. παραδιδ.: Ἡ του υιου τ. ανθρ. και παραὸ. 
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[ὰ] - 2 Ω. ’ /. αλ -- ς -” 40 2 ” 

υἱὼσ του ἀνθρωπου παραδίδοται εισ χεῖρασ αμαρτωλῶών. ἐγεί- 
2) σι ο] Ἁρίρο « 

ρεσθε, ἄγωμεν' ἰδοὺ γγικεν ὁ παραδιδούσ µε. 
κ. 3 -- - 3. κος - 

41 ἨνιἹ Καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντοσ, ἰδοὺ Ιούδασ εἷσ τῶν δώδεκα 
ζλο : . ον .] 3 ” ” 1, 1) 3 - ΄ Δ Ἐγλ Ἡ 

ᾖλθεν, καὶ μετ αυτοῦ ὄχλοσ πολὺσ μετὰ μαχαιρῶν και ξύλω) 
ων ος Μι / Ν / - -ν 4 801.9 ες) 
ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ. 458 ὁ δὲ πα- 

4 ον ., πήρε - / ο 33 / 
ραδιδουσ αυτον ἔδωκεν αυτοῖσ σημεῖον λέγων ον εαν φιλήσω, 

3 - ’ ΄ Ν -” 

αὐτόσ ἐστι κρατήσατε αὐτόν. 49) καὶ εὐθέωσ προσελθὼν τῷ 
στ « 5 Δ ” 

᾿Ιησοῦ εἶπεν' χαῖρε ῥαββεί, καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 90 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦσ 
στ 3 ος . 5 π / 
εἶπεν αὐτῷ. ἑταῖρε, ἐφ᾽ ὃ πάρει; τότε προσελθὀντεσ ἐπέβαλον τὰσ 

-- ο λΑ Δ 2 ωὰ 3 ον Β ο ο 809. 1 νεα 
χεῖρασ ἐπὶ τὺν ησοῦν καὶ ἐκράτησαν αὐτόν. 5ἱ καὶ ιδοὺ 

σ ” 2 - 5 / ο 
εἶσ τῶν μετὰ Ιησου ἐπτείνασ τὴν χεῖρα αἀπέσπασεν τὴν μάχαιραν ᾖ ή αν 

ώ .. Δ ’ Δ .. - 3 , 2 τ] - Δ 

αὐτοῦ, καὶ πατάξασ τὺν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέωσ αφεῖλεν αὐτοῦ τὸ 
ος - «ε ες ’ 

ωτίον. Ὁδ Ὁ τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦσ᾽ ἀπόστρεψον τὴν µά- 
ο ῃ ώς , 

χαιράν σου εἰσ τὸν τόπον αὐτῃσ πάντεσ γὰρ οἱ λαβόντεσ µάχαιραν 
” / » οἱ Ἂ 1ο 2 / / 
δλ) μαχαιο] απολοῦνται. ϱ0 1 δοχκεῖσ οτι ου δύναµαι παρακαλέσαι 

46. αγωµεν: α αἱ ΡΙα5ὸ α ατπι ΟἩσ αἆά εντευθεν (-θε α) | παραδιδουσ 
(ο. κο; ἵπ Μο ποη Πιο): κ” --διδων 

4Τ. και ετι (6. ἔα Οππί 5906 Ἠ1]): Ὦ ετι δε, 38. ΠΡΙΟΙ νρ (εχο {05) Τμοῖ[ 

η] π]βὶ ετι | πρεσβυτερων: Δ αΙ Ραιο των πρ. 

48. ον εαν ΟΠΠΙ ΝΑΓΔΑΠ πποῖ αἱ] ρ]α5”ὸ ΟΥ1405 (ία Ἰαπι εᾱ, Ῥρεπο. οἱ 1) 
Ἐπβδάειιαῖδ..,ς ΤΠ ον αν οππι ΒΟΡΙΙΠ α] αΐ πια ΟΥ1905 ΟΥ 

49. ειπεν: 6 «ορ αθῖ]ι Ειιδάσπι {τό πάὰ αυτω | ϱαββει ουπι ΔΑΒΡΕΕΗΚΜΑ 

69. χδοΓ 641... ς ΤΠ ραββι οππῃ 6ΑΕΌΓΠ (8Υ 9) αἱ Ρ]ει «ορ. Οἱ εἴ. αἆ 

γ. 95. 

50. ο δε 15 (ΝΔ 756ἵ οπι) ευ. αυτ. (Ίέα εί. α {ου { «ορ βγταί αἱ Ἐπδάστη 415 
Οµίπ{ 5906): Ῥ. 1{ (οχο ᾳ) νρ (εχο {οτ) αθἰἩ Τιοῖ{ ειπεν δε (άῑατέ αιιέεηι, 

ἀἰωίέφιε, ἀῑαίε; οιἁ ἀἰωί αυτω ο τ | εταιρε (1. 1. εἴ. Οππί Εαδάσπι): 

Ῥ Αα 6 ΕΑΥΙΣΟΝ Τ,6]Γ Ροβί παρευ | εφ ο (αἰ. 0 Βσ) οπἵη ΝΑΒΟΡΙΙΔΙ πΠςδ 
8160 {ογο ΕρίρΗΣ85...ς (αρ΄)εφω ς, στ αἱ ΡΙ Ἐπδάετη ΟἨ (αἳ.οᾶἆ Ρ195) 

51. µετα (1, αἱ ραιο αἀά του) τὸ: Β µετ αυτου | παταξασ -- αφειλεν (εί. 

Π1. νρ Οτῖπί 5501): ϱ επαταξεν - και (και αἳ. τ) αφειλ., Ἰζεπι 18Ρ16Υ ϱΥτ 

πίν Τιοἳς 
69. τοτε: Μ ΟΠΙ (ΒαδείἩ λεγει δε) | τ. µαχ. σου οππι ΝΒΡΙ, 1. 69. 102. 118. 

909. αἱδ (1ἱ νο εἰς) ΟΥ 195 ΟΥτΕΙΑΡΗ 107 ϱ(4ομ 1019 Βαβείμῦα..,, ς Τί 

σου τ. µαχαιρ. 6πΠῃ ΑΟΓΑ τιποῖ α] Ρ]ετ .... κΌπ αἰ5ὸ {εγο οοΡ 5ΥΣΣΕΣ ΟἨΥ 

ΟΠ σου | μαχαιρή ουπη ΝΑΗΟ(ΣΣ2)1, 98. 194. ... ς -ρα οππι ΒΤΡΓΔΠ 
απςῦ α] ρ]ετ (Ον οίς) | απολουνται 6ΗΠ1 ΝΑΒΟΡΕΑΙΠ 1. 98. 194. α] πηιι 

Οτ15905 (ο{655) ΟΥγτή» 1919 ϱίΡΒΙΑΡΗ Ῥαβεί]μ οίσεβΏχδοο Ομτααίε. Ίνοπι ρετί- 

διυπέ 1ὲ νο «ορ (54Ἡ εαζεπέ) ΟτΙπίδθο.,, ΕΗΠΚΜΒΟΥΓΑ αἱ ρ]118159 ογτα 
αθἰἩ Ονζεοᾶ ΈῬαβεΡΡ 556 εἰχες ϱτ΄ οχσοᾶά 3 0Ἠ1δεπι Απσαπαίεῦ αἱ αποθα- 
νουνταυ (Ίέ 0’) 

59. ὀοκεισ: ο νά 1. α15 γρ της Ον 1 595 ῥοκει σοι | η” ὀννομαι 

41---66 
Μο 14, 49-50 
Το 59, 41-- 58 

1ο 18, 9 

51 8 
Το 18, 19 8 



οτ5 
Μο 14598 

1ο 23, 5458 

1860 26, 54. ΚΑΤΑ ΜΛΘΘΛΙΟΝ 

Ν ; Δ ’ ” ; ιν ; 
τον πατέρα µου, και παραστησει µοι αρτι πλείω δώδεκα λεγιῶ- 

] κ.“ -- κ. - η ο) [44 ω 

πο) ἀγγέλων: Ὦ 4 πῶσ οὖν πλρωθῶσιω αἱ γραφαι, οτι ουτωσ δεῖ 
[ ΕΕ 804. 1 ος ον 5 « . - : γενέσθαι; ο πο ἐν ἐκείῃ τῇ ὥρᾳ εἶπεν ὁ ᾿Γησοῦσ τοῖς ὄχλοισ 

ε Λ Ν ας. / - . - 5 

ὥσ επι λῃστὴν εξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν µε 
ως ’ . «με ὁ ας «κ. / « / Ν 2 3 / 

καθ ἡμέραν ἐν τῷ ἑερῳ ἑκαθεζύμην διδάσκων, καὶ οὐκ ἐκρατή- 
, -ν 5.6 - ντο - - Ν 

σατέµε. 00 Ὁ "τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πλιρωθῶσιν αἱ γραφαὶ 
- . ’ ε Ν ’ Ρ] .] ᾿ 

τῶν προφητων. τύτε οἱ µαθηται πάντεσ ἀφέντεσ αυτὺν ἔφυγον. 
Ε - β. 1 -- ᾽ ’ -- .) / Ν τς 

Ὁ τς πλ Οἱ δὲ πρατήσαντεσ τὺν Πησοῦν ἀπίγαγον πρὺὸσ Μαἲ- 
’ Δ ϱ) ᾳ ν΄ Δ 

άφαν τὺν ἀρχιερέα, ὅπου οἱ γραμματεῖσ καὶ οἱ πρεσβύτεροι συν- 

69. αρτι Ρο8ί παραστ. μοι ο. κ (5οᾷ ν” «ΟΡ ωδε αρτι, 6θΡ9 ΒαβθιἩὔτὸ ᾠδε 
(απίππα, 1. ΟΥέοᾶ Ἡ.]. ὧδε δεᾷ αρτι απίο παρακ.)είεΡΙ, 95.81.61: νο 84] 
εορ ΑΥΙΦΕ ΑΤΠ ΟΥ 1011 Ομτῇ δεπ (18 «δε) Ἠϊον ... ς Ίωπ Τϊ απίε πα- 
ῥακαλεσαι ΕΝΠΙ ΑΟΡΓΔΠ αποῦ αἱ Ίοηρο Ρ]ογ α Ὁ Η3 ρ”' Ἡ ᾳ (ο ρορί τ. 
πατερ. μ.) 8ΥΥΡ Οσ1)595 ο1πί 907 0108... 269. α] Ῥαιο {1 ααίἩ 0Ἠγδοπι 

Ον1{ 5905 οπι | πλειω επι ΝΕΕΣ (ἵἱ νο Ρἴμβ)... ς πλειουσ ΟΠΠ ΔΕΑΟΙΓ 

ΔΙ ποῦ αἱ οπιπὖΙὰ Ον Ῥα5 Ον | ὀωδεκα επι ΝΒΡΙ, (Ἠ ἆ γῖμς ἀποκεσύπι, 
γε]] Ρἷμςδ φπαπι ἄμο.) ... ς η δωδ. οππι ΑΟΓΑΠ αποῦ αἱ οπηνίά Ον Ῥα8 

ος Τωι [η] δωδ. | λεγιωνων (-ι- οππη ΑΤΒΤΡΙ,: ς Τμ ΤΙ --ε-- οππι ΕΑΗΞ0 
γ6]] πο οἱ παῖπαδος ΑΔ -ΥΣεοΥ-, Ἰΐεπι ΑΥΤΡ ΤΕ ΕΥ) ουσ κ ΑΟΚΤΙΔΙ” ὁδ. 

90049. το. 114... ς Τμ Τϊ -νασ (ϱ” λεγειωνησ, ϱὰ --ειονασ, Νὲ --αιω- 

νασ) οι Ν«ΡΡΕΕΑΗΝΡΌΥΓΗΣ αἱ ρ]ον ΟΥ Ῥα5 Οἱ (Ογν δω. λεγεωνασ 

αγγελων οπι]βΣῖδ πλειω) | αγγελων ο Να ΙΕΒΡΚΓΔΗΣ απςἳ 99, α] ρ]ου 
Οἱ Βα5 Οµτ ... ἁιλοιιπ" 959 αἱ5 αγγελουσ 

64. πληρωθωσιν (εί. Ον 11590): Ὁ πληρωθησονται, Ίο ὑπρίεδπίιν 
(οοπιρζ. ἆ 0198) 1ὲ νδ ΟΥο8 | δει: ο 1. 28. αἲδ 81 Ονλαεί εδει 

0. ειπεν ο τξ: Ὦ α ο 1ς ειπ. | εξηλθατε ΟΠΠ ΝΑΒΟΕΕΘΙΙΔ 28, 95. 609. 124. 
ϱ90ν ΡΗΤΗ 5ΕΣ ϱ κ γδοΥ αἱ ραπς, Πἴεπι Ὦ ἠλθατε (ἴοιι υεπἰκέί α Ὦ ο 

Π3: σἳ' Ἡ ᾳ σαΐ) ... ς εξηλθετε επ ΗΚΜΒΌΥΤΠ αἱ ρ]εγ (εάΙίαπι ού. 

Εις 4επα 416 ΟΥΥ1 1011 ϱ{ 195 α1) ῃ. καθ ηµεραν Βἶπε αἀα Παπ οππα ΝΗ1. 99, 
109. 5] «ορ ΟΥτΙ5 ο] (ροβίεαὈῖ5 Πθενα μεθ υμον μην) (Ον πέ 6ΟΠΙΤΗ 

«ιοπίαπα «Γιιοίζζΐε 8εζετβ πι ζοσο δαπιοξί (επιρίί -- πιαπ{/εδίαθαπι εἰς) ... ς 

(6009) Των αάὰ προσ υμασ ΟΙ ΟΡΓΔΗ αποῦ αἱ Ρίου 1 νο ΒΥΤΑΙΙ ΑΥΤΗ 

Εδάετη ΟτΙπί 5,906 ϱ{ 908 Ἱΐέοιη Α αθίἩ ρο5ί εκαθεζ. (:: ο Μο) | εντ. ιε. 
εκαθ., διδασκ. οιἵΏ ΝΒ1, 99. 109, 194, 10τ. 5ΥΙΣΟΣ ατπι ΟΥ (αδ1 ασσιι- 

γαέο οἵ (πε) ΟΥΥή1011 ομεδί 195 Ον] δθ0δ 1{οπα ΟΠΠΙΒΡΟ ὀιδασ-. (99) 1. 

209... Ἰωπ εκαθεζοµ. (0 εκαθηµην) εν τ. νε. δι. επ ΟΡΚΠ αἰ16 {οχο 

α ν ο 3: ϱἳ' Ἡ α αγπιζ4ᾶ (641 «ορ εκαῦ. κα ηµε. εν οἵο) Εβάοα Ογη 
19δ ως εκαθεζοµ. διδασκ. εν τω ,ερω ου ΑΓΑ αποῦ αἱ ϱΙ { η; 

ϱ!. νο ϱΥτΡ 

66. οι µαῦ.. (ΟτΙπ{ 5905 οπι). οπΙ ΝΑΟΡΙ, ππς15 αἱ Ρ]εν Πρ]ει νρ ογναίν αἱ 

ο Ἡ αἱ ἔογο α Ἡ Ἡ ραῖ ΙΙΙ βαἩ ααἴ]ι ΟΠ αάά αυτου, Ἠἶπο Ίωπ [αυτ.] 

ὅτ. εφυγον' ὅτοι δε κρατηήσαντεσ: Ἰαςες Ἡ ΡΕΓΡΕΥΑΠΙ τερεΒ{, Βεὰ α1{ενο 

Ίοεο αποῖς ἵπέίιδα δαπί | απηγαγον (εἰ. ΟΥή93): ο απιγον | καΐαφαν 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΟΘΛΙΟΝ 26, 61. 157 

« Ν 3 / - Α ό 

ἠχθησαν. ϱδ Ὅ  ὁ δὲ ΙΠέτροσ ἠκολούθει αὐτῷ µακρόθεν ἕωσ 
- -- -- Ν 3 . Ν ο 

τῇσ αὐλῆσ τοῦ ἀρχιερέωσ, καὶ εἰσελθὼν ἔσω ἐκάθητο μετὰ τῶν 
[4 ο 2. - λ 

ὑπηρετῶν (δεῖ τὸ τέλοσ. 
0 Ν ο Ν ’ 

ο 5 5 Οἱ δὲ ἀρχιερεῖσ καὶ τὸ συνεδριον ὅλον ἐζήτουν ευδο- 
, Ν - 21. ” ΄ .Ἄ [ 00 λ 

µαρτυρίαν κατὰ τοῦ [ησοῦ, ὅπωσ αυτὸν Θανατώσουσι, καὶ 
09.6 (σί ο / σα Δ 

οὐχ εὗρον πολλῶν προσελθόντων ψευδομαρτύρων. ύστερον δὲ 
, σ ο στ ῃ - ο Δ 

προσελθύόντεσ δύο 61 εἶπον' οὗτος ἔφη δύναµαι καταλΏῦσαι τὸν 

(οί. ᾳ απι 60Ρ, 1ΐεπι 6ο τρ 5αρετθδί; Ἡ α] -ϕα, Ὁ τον χα.): Ὦ καειφαγ, 

πγδοΥ καϊφαν, ΠΡΙΕΙ νο (οχο απ) σαΐρ]ιαπι (-.]απι, --Ά]ιαπο), Ἰέεπα βαἩ 

ὔθ. µακροίθεν ΟΗΠΙ ΝΟΕΙΔΠ” 1. 98. α139 ἔετο ΙΤ ... ς Ἰπ ΤΙ Ῥταθιη απο 

επ ΑΏΡΝΠΣ απ6ῦ α] Ίοπρο ΡΙ (:: αἱ Μο; ο{ εἰ. αἆ Τιο) 

ὅ9. οι δε αρχιερεισ (εί. Ο14556 εδηί 5909 Έιβρς 5 ΟΥΥ 568): α η (αίεγαιε 
γὔισερδ Όεο) 841. οορπΊ οἰσοᾶ ΟΥ19515 οἱ 959 εοὰ ο δε αρχιερευσ | αρ- 
χιερ. 8116 Ἠ. οἱ πρεσβθυτ. οππι ΝΒΡΙ, 69. 1032. 161. Τξ (οχε {ᾳ)γς8α] 

«ΟΡ ΑΠ ΟΥ 151564 9956 ΈδΡ5 ΟΥΥ ΑιβζοηἨ5 (αἀαῑξ , δΙσαί Μι ἀῑοῖι')... 
ς (6009) ΤΙ αάᾶ και οι πρεσβυτεροι (:: απἲ ΡΙΕΓΙΤΠΑ «ΠΠ αρχιερ. 60ΙΙ- 

{βδίαν τί 26.41. 21, 1. ὃ. 19. 90) οπή Αονγδοθίπ αἱ Ρ]οεν {α βγταίῦ αοἰ] 

ΟµΙπί 5909 ῃ ολον (98εν ΟτΌΙ5 οπι): νΝ α]15 ἔοτο 1 (πο 4) νρ αἱ Οτ]πί 

απ{ο το συνεδρ. (:: πί Μο) | αυτ. Θανατ. εππη ππορετικοῖ 1. 95. 69. 
194. αἱ παυσ]ᾶ 1ξ (πον 4) νο Ογτώδοῦ Οπή 909, αρ” 8 (ρινοῦ Ῥέμα) 

Θανατ. αὖτ. 61ΠΙ ΑΓΑΠ πποῦ αἱ ρ]186ὀ ἆ αὖπι ΟτὺΙ5 ΈάδΡΣ { θανατω- 
σουσιν ουπι ΑΟ())ρηκαπΠινλθ/Π” αἱ ρ]αβδ12... ς-σωσι 6ΝΠΙ ΝΗΚΜΡΌ 

νγΠ2 αἱ ρ]ον (εξ. ο Ἱέατα ἵπ Ον Έτς Ογτ) 

60. καν ουχ (Ν οὐ», Ἰξεπη ν]άο Ρο5ἱ) ευρο» (Ν ηυρον, Ίΐεπι ν]άε Ρορί; 124. 

ευρισκογ) πολλ.προσε. ψευδοµ. (4ᾳ οναπι νανβογαπι ογάπα νἷάο ροβέ; 

60 πο. ψευ. προσε.) οππῃ (οί. 49) ππο” τιν” 1. 61. 109. 118. 194. 209. 

25ου” Ῥ Β1:. 1:31 η νΡ Β4Ἡ 60Ρ ΥΠ Ρ6ΙΑΥ ΟΥ1/915 οἱ 3 8δ ΟΥ μ0δ, Πίστα 
(ᾳποᾶ οκρ]ῃσαΠ ΙΒ πιαςῖ5 απαπῃ νογἑαπ{ῖ5 6889 νά οίτιγ) και απίο πολλων 

αάάίο 5ΥΥ5ΕΝ εἰδΙ αγγ Ροί58 ... Ν- αἰ” ο και πολλ. ψευὸ. προσε. ουκ 
(-χ) ηυρον (ευρ.) ... ς και ουχ (Α αἱ ουκ) ευρον (ΡΕ αἱ η υρ.)) και (α ΟΠ) 

πολλ. Ψευ. προσε. (κ αἱ ελθ., ἆς οτὰ. Ἠου. γοτΏ. ν]ᾷθ ροβί) ουχ ευρον 

(Εᾳ αἱ Πυρ.: α Υετο αἀά επτέηπι γεἶ, { οπῖραπι) 6η ΛΟΕΕΘΗΚΜΒΌΥΓΑΘΙΗ 

| Ρ]ες α {α ΜΥΥΡ ααίι Ον 09, ο Π' Ὦ και ουκ ευρον το εξησ (ἆ 

δεφμεπίία, 3: επί, Ὦ επτίιπι γεῖ)' και πολλοι προσηλθον ψευδοµαρ- 

τυρεσ και ουχ ευρον το εξῃησ (ἆ γεῖ δεφιιοπέία., 413: φιιίσφιιάπι ἵπ εο, Τι ἔτι 

επι φωΐσφιιαπι) ... Ἰωπ (ο εοπὶἰοσίιτα; {απιεἨ Πα [ογθ α, ν]άο απίθ) και 

ουχ]ευρ. πολλ. προσε. ψευὸ. [ουχ ευρ.]. Ἠεδίαί αἱ ἆθ ογάἵπα ναγβογαπι 

πολλ. πρ. ψευὸ. ἀϊσαππηιδ: Ἠπιο ογάΐπεπι ἀθάίπιας οἴιπῃ πΑΒΙ/Θ{ 99. 102. 
194. 901. 0151564 4056 ΟΥν 505: απ ϱ: 1. 118. 909. βαἩ οορ (ΒΥ15ΟΝ 
οί) αοίᾖ) προσε. πο. Ψψευδ.... σ πο. ψευὸ, προσε. 6ππ ΟΝΓΑΠ πηςἳ αἱ 

Ῥ]6υ 16 νο ΑΥΤΡ ΤΠ... ϱαάθπι νετρα Ῥ]απθ οπι 243 96. 99. 180. 198. 

256Υ3 αἱ Ῥαπςο (400 ρτορ Βο]) | προσελθοντεσ (ρ561 ελθ.) - ειπον (α 
Οτίπέ αοσεζεπίες -- ἀἰπεγιπέ): Ὁ Ἱξ (οχο 4) νο ἠλθον (οεπεγιέ) -- και 
ειπ. (εἰ ἀἰωενιπί), ΟΜΣΙΟ ελΘοντεσ δε ψευδομαρτυρεσ ελεγον | δυο (8 ϱ) 

50---θ6 
Μο 14, 50---64 
1,ο 92, θ60--τι 

ο, 40 
1ο 2,19 



198 26, 9. ΝΑΤΑ ΜΛΘΟΛΔΙΟΝ 

η κ ος ” λ λ ” « ο. ον . ὃν .. ς λ 

}αὸν του ὣεου και διὰ τριών ἡμερῶν αὐτὸν οἰκοδομῆσαι. 63 καὶ 
» Ν ε Ν ο Ν τ 
ἀναστὰσ ὁ ἀρχιερεὺσ εἶπεν αὐτῷ οὐδὲν ἀποκρίη τί οὗτοί σου 

- πω ὃς 9 -- 5 ; αν τ. αλ ε 
καταμαρτυρουσιν; 05 ὁ δὲ /ήσουσ ἐσιώπα. καὶ ἀποκριθεὶσ ὁ 

} Δ πχ! ) ολ .. -- -- - - 

ἄρχιερευσ εἶπεν αὐτῷ' ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντοσ, 
α΄ { -” ” .Ἰ . ε π. 3 { . - 

ἵνα ἡμῖν εἴπῃσ εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστὸσ ὁ υἱὼσ τοῦ Όεου. 64 ὅ1' 1 λέγει 
» - ε}) -” ο λ στ ο λ ’ ς - 2 2 ” ” ΔΝ 

αὐτῷ ὁ ]ησουσ᾽ σὺ εἶπασ' πλὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ ἄρτι ὄψεσθε τὸν 
ά ώ 9 ’ ῤ 3 - ” Ν / 

υἱὸν του ἀνθρώπου καθήµενον ἐκ δεξιῶν τσ δυνάµεωσ καὶ ἐρχό- 
ς Ν 

τότε ὁ ἀρχιερεὺσ 
. 919.32 

. ” - -- 2 ” καν ατα µενονΥ ἔπι τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανου. θὗ 

διέορήξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ λέγων ἑβλασφίμήσεν τί ἔτι χρείαν ορς ὴ ῥλασφημή χρει 
ο ορ δρ ος ὃν Αλασφζώά ων θτ... ἔχομεν μαρτύρων; ἴδε νυν ἠκούσατε τὴν βλασφημίαν. τί υμῖν 

οππη ΝΕ, 1. 102. 118. 124. 2909. βαἩ οορ ΒΥΥΣΕΝ ε{ἩΣ ααίἩ Αγ Ρθ6ςΒΡ 

Ον2915 (οἵταί 59.689 εσιωπα) .... ς Ἱμ αᾶᾶ ψευδοµαρτυρεσ οπΙ Α3ΟΡΥ 

ΔΘ{Π αποῦ α] Ρ]ου Πέ νρ ΒΥΥΡ ΑΡΑ ΡοςβΥ Οχ4956 (59.66 οἶίαί) ο(ἶπί 5,909 

(ωπο. αγβίχοχϊς Μαἰίμασιπα ἆπος Ἠος {θβίος δἶποα ο81δα {41505 ἀῑχίβρο, 

οππη νενα ν]άετεηπίαχ 6856 {οβ{ΙπιοΠΙΑ ΦΟΣΠΠΗ οχ ϱο0 αιιοᾷ οχροπῖ{ Το]Α1Ι- 

πεῬ ΟἨτ]5ίιπι ἀῑκίρρα''); Ποια κ 15Τ. αἱ Ρραπό τινεσ ψευδοµαρτ., Ἱζεπη 

ΑγΙᾶ µαρτυρεσ (1: αρ Μο τινεσ - εψευδομαρτυρουν) 

61. ειπον: ἃ -παν | ουτοσ εφη (αί. α ΒΊ: ϱ1:3. ᾳ να Οτ)515 6Η 594: 4300 ϱ{ 386 
Ποπηϊη{ 505): Ὦ τουτον ἠκουσαμεν λεγοντα, Ὁ ο Ε 5. Ἡ αιμα ὑνίπιιις πιο 

(1 πηπο αι.) ἀἰπίδδε | τ. να. του θε. (» ο 3. Ἡ ἐεπιρῖ. Ίιου ἄεί): οὗ τ. να. 

τουτον | αυτον οικοδοµησαι (α Γρ. Η1 απι 8αΏ {ΟΥ αεάἠῄσαγε, Ὁ ο 

Π3: πα νρεᾶ ἵηπρ ραί απ Ονπί γεαεά(Γ., τητΏ γεβιδοίίαγε, Οτ1584 ανα- 

στησαι, 5εἀξοᾶ οικοὺ. αυτ.) εππα ποιο 99. Ὦ Ἡ α (Ίέοπι ο αἰθιᾶ γεαεῖ.) 
Οµ1300 απίδδύ9,,, ς Τμ οικοδ, αυτον ΕΠΙ ΑΡΝΓΔΠ αποῦ αἱ ρ]οτ α { 

μη. ἳ ρ1.. νο βγτοίτ Οσίπί ὄθδαςςς 600 ΤΙ οπη αυτον ουπι Ἡ 1. 69. 109. 
909. ατπῃ αθίὮ Οτ1515 οἱ 1256 (1έατη 19994 ν]ὰςο απίθ) 

62. αποκρινη: Ἡ αἱ ῥραις -γει | σου: Α” αἲ” σοι | κα” αΏ ειπε’ αυτω αἆ 
ειπεν αυτω ν. 5ᾳ (ταπβίί (5πρρΙ6) Γς αποκρινη; τι 

05. εξ: ΕΕ αἱ] Ρας (ΟἩχ ο δε εσιγα) οπι :: πί Μο | και αποχρι. (0 αποκρ. 

ου», Ὁ αποκρ. δε) οππι ΑΟ(Ρ)ΕΕΗΚΜΝΑ(Ό)νγδοθίΠ αἱ ῬΡ]ετα Ὁ ο Ε{ 3: 

Ἡ ᾳ βαἩ βγτοί αγπι ... Νο(ἀο” ν]άο αἆ ν. 62)8α1ή 1. 19. 9δ. 69. 
102. 81: ϱ1:3: 1 νρ «ορ αεί ΟΥή 59 οι ϊπί 5,10 ΟΥγΥΔοί 45 οι αποκριθ. | 
ἐξορκιζω (αἱ. Οχ9956 Ογτε5 452): 1, α113 Ογταςί48 ορκιζω | εἰ: οἳ 126. 
110 {ετο ΟΥ9586 οἱη | του Θεου 8ος (αἱ. ΟΥ αἶπί 0795153): ναοί αἱ 6 
{οτο Π’ δα] ορ ΒΥΤΡ ΟΗΥ αάᾶ του ζωντος 

ϐ4. ειπασ: Αα 998ν αάάᾶ οτι εγω ειµι πλην: δ” (5Υ1561) αἀά δε | λεγ. υμι: 

Ὦ αἱ ραπο ΒΥΥΣΕΝ αἆἆ οτι | τησ δυναµ. (υζγ(ς): νρεᾶ πάά ἄεί, Ἱπν 1 
ΑΠΙ ΕΙ ΘΙΗΊΙΗ {ογ ἵπρ Ίας Β8Π ΤΊΠΙ αἱ (5εᾷ εάἁά δα αρ Τμ ο Ίρβαῖη οὐ) 

Πι(9) 

06. ὁ: 1η Ν βπρρ]ᾶ | οἳ διερηξεν | λεγων (8. ΒΥΙΣΕΗ και λέγει, Ιάεπι οί 
αθί] ΡετβΡ αάά νδε) Βἶπο οτι οππι ΝέΒΟΣΡΗήθί 98. 102. Πε νρ ΑΥτΠΙΕ ΑΥΠΙ 

βθίἩ ΟΥ/956 οιπίδ,θ Ογγοδ 155 ΟΗγ ... ς (499) αἀά οτι 61Πι ΑΟ" ΓΔΠ 
πηοῦ α] Γετο ΟΙΠΗ | ΗΓ αἱ εχωµεν | µαρτυρων: μαρτύρων (:: Μο µαρ- 
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δοκεῖ; οἱ δὲ ἀποκριθέντεσ εἶπον' ἔνοχοσ Θανάτου ἐστί. 01 151 
/ -- 

Τότε ἐνέπτυσαν εἰσ τὸ πρύσωπον αὐτοῦ καὶ ἐκολάφισαν αὐτόν, 
ον οι, ) : ) ο / ος) 

οἱ δὲ ἐράπισαν 65 λέγοντεσ' προφήτευσον ἡμῖν, Χριστέ, τίσ ἐστιν 
ε 

ὁ παίσασ σε; 
« Δ / ῇ ω σας λ 

ϐ) 5 Ὁ δὲ Πέτροσ ἐκάθητο ἔξω ἐν τῇ αὐλῇ' καὶ προσ- 
ο) ο ἓν / / / ο Ν Ν τ΄ Ν 2 - - 

Πλθεν αὐτῷ µία παιδίσκι λέγουσα᾽ και σὺ ἠσθα μετὰ Πησου τοῦ 
« ΔΝ . Γαλιλαίου. το ὁ δὲ ἠρνῄσατο ἔμπροσθεν πάντων» λέγων οὐκ οἶδα αἡ ͵ 

Δ 3 ” ςλ 

τίλέγεισ. ϱἱ 5" ἐξελθόντα δὲ αὐτὸν εἰσ τὺν πυλῶνα, εἶδεν αὐτὸν 
2” Ν , ν ὃς τ π πο » - τν ον. / 
ἄλλι και λέγει τοῖς ἔκεῖ οὗτοσ Ίν μετα {σου του Λαζωραίου. 

τυρων, Το μµαρτυριασ) | την ῥλασφημιαν (6ἳ 153. ΟΙ τησ -ιασ) ουπι 

ΝΗΡΙ,Ζ 102. α ο Π1:. ο]: Ἡ 1 να (αἱ, απ {π {0Υ Πρ απ {οἱ 81) Εν 881 «ΟΡ 

Οµς ..ν ς αἀᾶ αυτου, ΤΠ [α.] οππη ΑΟΓΑΘΓΠ πποῦ αἱ ΟΠΠ {εγα Ὦ { 3" 

ο”. ᾳ 6ᾳί ΠιΠΙ ΘΠΙΠΗ 5ακ 50 Αγ αΡΙΗ ααί ΟΥ9956 οηί 5,911 

66. αποκριθεντεσ (αι. { 11.3: [γεεροπάεγιπέ εἰ] 15. ᾳ νο Οτ9956): Ὅ α Ὦ 

ο Ὦ ϱαΐ απεκριθησαν παντεσ και | ειπον (6ἱ. νϐ): ν" ὅδ. -παν 

61. οι δε (Ίέρ]ος νο Οπαί αἴξ αιίεπι, 6 εἰ; α Ὁ 3 οπι οι δε εραπ.): Ὁ 
(δ8Ἡ. 60) αλλοι δε | εραπισαν «πι ΝΑΠΟΡΙΓΑΘΙ αἳ τηὰ.... ς ερραπ. 

6τ 8 
Μο 14, 65 
Ί,ο 92,098Ε 

6ϱ-- το 
ο 14, θ0- το 
1,935, 55 -- θ0 
Ίο 18, 16 58 

εππι ΕΕΑΗΚΜΡΌΥΠ αἱ ΡΙ. Ῥταείεγοα Ρα 1. ΒΥΥΗ πάά αυὐτον (ο Ἡ νρεὰ 
{α σαΐ πιπΙ ραΐπιας πι Γαοΐεπι εἴιν ἀεαεγιωπέ, Ε ϱ1. ΕΤ" ᾳ απι {ου βαη. Οτ]πί 

99αα. η Γαο. εἰ --, ο -- νι Γαοῖεπι --) 

69. εκαδ. εξω οπἵη ΝΗΡΙΖΘΕ 1. 98. 109. 194. 10Τ. Ιένα β5α1 «ορ ΒΥΥΔΕΙ 

οί αγ αι ΟτΙπίδ912.,, ς Τϊ εξω εκαθι «ἨΊη ΑΟΧΓΑΟΟΤΙΠ (43 εξ. εν 

τ. αυ. εκ.) αἱ Ρ]6Υ ΦΥΥΡ σο (ΟἨΥ οχζαἆ ΡΙ6Γ εκ, εν τ. αυ. εξω)| γαλιλαιου: 
ϱ 258. 2593 ΑΥΙΣΟΝ Ρ6ΥΒΡ ναζωραιου (:: ο 116) 

Τ0. παντων 6ΝΠῃ ΝΒΟΡΕΚΙ/ΖΘΙ 99. 69. αἱ νὶκ πιιν]ἆ 1{ νρ 5α1 «ορ ΒΥ2Υ αἱ 
ΟµπίΦ, 91301500... αὐ δα ΤΙ αυτων παντων «ΙΙ ΑΟ ΕΗΜΡΌΥΣΓΑ 1, 92. 

108. 124. 209. αἱ ρ]1β150 ρο β16' ει» ΟµΥ... κΠ αἱ Ρ]α810 αυτω» | τι 

λεγεισ: Ὦδ(ὸδ ποη νανῖ()οί 1. 209. α Ὦ Ἡ ΠΙΠΙ ριεἰεοί ϱγτΏῖ α4ᾷ ουδε 

(4 ουτε) επισταµαι (πεο που νε] πεφιε ὑπίε[ίεφο). ΟΗ Βεραρί , επι 

πηπ]1ΘΥ ει] οοπ{αγγ]{πις ἀῑσεταί;: Λεβοῖο «ία ἀίσας, πεφγιεπιουὶ ἐθ.' (:: ο Μο) 

Τ1. εξελθοντα ὃε αυτον 6ΝΠΙ ΑΟΧΓΑΠ πποῦ αἱ ρ]εν Ὦ (επειπέεηι αιιέεπι 

ἔἶζεωπι ἱαπμαπι υζαέ ζιππ) Ρο ΥΠΑ: Ιΐ6πη Ὦ 1Τ6Υ εξελθοντοσ δε αυτοι", 

1ζοπα 5δαἩ «ΟΡ Ίέεπι ο { 1.3: 51. Ἡ ᾳ ΟΙπί 913 οωεωπἰε αιέεπι ἐ1ίο {ἰα- 
παπα οἷάέ επι (ᾳ Ον Ιπί ἠζιπ): οοπίτα ἃ Ἡ ἐφγέδδιις αμίεπι αἲ ἑαπιαπε, 

υζῶεέ ὀἴζπι ... ΝΒΙ/7 αἲ! ΟΙ Δ44 εξελΦοντα δε οπηΐδεο αυτον (1. 909. αἱ 

οπι αυτον 5ας), Ἠϊπό Ἰωπ [αυτ.] | ειδεν οι ΝΕΡΕΕΘΗΜΌΖΓΑΠΣ αἳ ΡΙ... 
ΑΟΚΙΙΧΠ" αἱ νὶκ πλ δε [ αλλη: Ὁ α Ὦ ο 5 Ἡ πα νς (5οὰ ΠΟΠ ΑΠΙ ΓΟΥ 
84η) ΥΠ Οσ]Πί α4ἆ παιδισκη | τοισ εκει 6ΙΠΙ ΝΒΡΕΖΑΚΡΙΠ” αἱ πιστά, 
Ἰέατη Ἱθρινρ 09 (813: εἶφ) φιιέ εγανιέ δὲ, α Ἡ ἐῑΙίς φιί {δέ εγαπέ (6ο αἆ ]ιοβ 

ἠῑίο αρ. ἄαβε]. οἱ Τ,οδὺ.)... ὢᾳπ αΡ’ Τί αυτοισ (5σ Β΄ αυτοισ" πέ ορ” 
ΕΗΜΤὉΠΣ αἱ ΡΙ, πο Πίθιη ΑΙ, α1) εκει ΟΠΠ ΑΟΕ"ΕΗΙΜΟΥΣΖΓΑΠΞ 1.89. α1150 

{εγο α (εἰς -- {2} Ον]πί εἰ (9) {δὲ | ουτοσ ουπι ΝΕΟ βα]ι (5Υτ 0)... ς Τμ 
ΤΙ καν ουτοσ {(:: οἱ Το 29, 69) οππι ΑΟΤΓΔΠ ππςοῦ αἱ οπιπνΊᾶ 1 νρ «ορ 

ΒΥΥΡ αἱ Ονῖπί Ον 



Μο 15, 1 

Τις 2589, 
1ο 18, 

1 
28 

190 96,19. ΚΑΤΑ. ΜΑΘΘΛΙΟΝ 

πο Λ ’ 2 ) ς πο σ 2 το Δ ” 
(Φ και πάλιν ἠργήσατο μετὰ ὀρκου οτι οὐκ οἶδα τον ανθρωπον. 
τς Δ Ν - : ας. ο 

( μετὰ μικρὸν δὲ προσελθόντεσ οἱ ἑστῶτεσ εἶπον τῷ ΙΠέτρῳ 
” .« - Δ Γ 2 ᾧ - ασ, Ν υ { ’ .. ’ -- 

αλ;θῶσ και σὺ εξ αὐτῶν εἰ και γαρ η λαλιά σου δΓλόν σε ποιξῖ. 
ό / ἡ ὮἩ ΄.. απ ο / σ 2 στ Ν 3 

(4 τότε γρξατο καταθεµατίζει» καὶ ὀμνύειν ὅτι ουκ οἶδα τον ἄν- 
. Δ / .2 

ὕρωπον᾽ καὶ εὐθέωσ ἁλέκτωρ ἐφώνῃσεν. τὸ 1 ὃ καὶ ἐμν ήσθη ὁ 
ο 2 - υ / σ ο 

ΠΙέτροσ τοῦ ῥήματοσ ᾿Ιησοῦ εἰρικύτοσ ὅτι πρὶν ἀλέκτορα φώρησαι 
Ν } ’ . Ν 25 Ν να 2 ος 

τρισ ἀπαργησῃ µε᾽ και ἐξελθων έξω ἔκλαυσεν πικρῶσ. 

ΧΧΝΠ. 
Μα 4 ΔΝ ( » . ’ 

1. τ Πρωΐασ δὲ γενομένησ συμβούλιον ἔλαβον πώντεσ οἱ 
᾽ - Ν ; » - Ν 93 -- 
ἀρχιερεῖσ καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ 1ησου, ὥστε ὃα- 

- η, 918. 1 Ν / Εν ο η) Ν 
γατῶσαι αὐτόν. 3 καὶ δήσαντεσ αὐτὸν απ{γαγον και παρ- 
[ ΄ η ὦ Ἔ ’ 

ἔδωκαν ΠΠειλάατῳ τῷ ἠγεμονι. 

Τὸ. µετα οππι ΝΑΒΟΚΙΙΑΠ” αἱ ραπςο...ς κεΘ' εππῃ ΡΧΓΠΣ απο αἱ ρ]οχ | οτι 

(οί. β1. σι πα να; ΕΙ ἀῑσεπο φ ία): κ 96. 40. αἱ” οτη, Πἴεπι δεᾷ βαβεί]- 

Οπίο λεγων Ὁ Ὁ ο 7: 

Τὸ. και συ (ία Ε813: 1:35. να; Ἰΐαοπι α Ἡ Όέγε εω ἐρδῖς ε5 εἰ ἔι): Ὁ 1. ΟΠΗ; 

Πίο Ὁ ο Ἡ 1 πΣ α ραο]εσί ΟτΙαί, Πα ῦ επί αηΊπη φεγε εα τλζί (Π3 ἐρεί) εδ 

έπ | και γαρ (οἳ ΑΥΙΡ 9." αάά γαλιλαιοσ ει και :: οἱ Μς9) η λα. σ. δηλ. 

σεποι. (0 οµοιαζει, α Ὁ ο 3. Ἡ α ριοἰθοί οὐπιώζίς εδ): 1, 99εν οἨι 

Τ4. καταθεµατ. ΟΠΠ ΝΑΒΟΡΙΣΓΑΠ αποῦ α]1Τ0 [οταο ΟµΥ... ς(Ξ αὖ Β2) 

κχαταναθεµατ. οππη ΙΠΙΠΊΦΟ υἷκ πι | ευθεωσ ΕΠΙ ΝΑΟΡΧΓΔΗ αποῦ αἱ 

οπιησίά,,, 1 ευθυσ. Ἠνσ]. δες. Ἠεῦν. (το ιουδαϊκογ) δίο: και ηρνη- 

σατο και ὦώμοσεν και κατηρασατο (γ]άε Νοίίαπα ππθαπι εά11οπβ εοά[ς. 

Φ]παΙί. Ρ. 0δ.) 

το. τὸ (4)”) οπιή ΝΑΒΟΣΡΕΕΘΗΧΓΑΠΣ α]θὺ [στο ... ς του τυ οππι ο κιμςβῦ 
να” 1. αἲ ϱ1 Βακείμ55σ Ον Γαπιῤα δτὃ [ειρηκοτοσ (Ν΄ ρτοῦ Βαν). 6υπ 
ΚΒΡΙ, 98. ὅτ. 61. 109. ο 4113: ϱἳ” 1 νο 88Η αἲπι ΟµΥ...ςαἀὰ αυτο, 

Ίωπ [α.] οππη ΔΟΧΓΑΙΠ πποῦ αἱ Ρ]οι Ὦ {α εορ αγταῦ ααἰ] Βαδοι5ὅ Ώαπι 
ψαν Ονἰπέδ12 (1 Μο οἱ Τε ὧσ ειπεν αυτο) | οτι (οί. ᾳ {ον Οππί): ο 61. 

Τον Ἱέ (οχο 4) να (οκο {ογ) αθίἩ οπι | πριν: Α 358. Βαδεία πριν η | 

απαρ)ήση: ο 69. αἱ Ραιιε ϱ8{9Σ9Ἠ -σει 

ΧΧΥΠΙ. 1. ελαβον (ϱ 3: Ἡ ᾳ Ον]πί αοσερεγιηέ, αι. 61:35: νο ὑπιεγιπό): Ὁ 8 

ο 6 εποιησαν (7εοεγιί) |. ὡστε (5 οπωσ) Φανατωσαι (69116 τωσου- 

σι): Ὁ να θανατωσουσιν 

2. παρεδωκαν βἶπο αυτον οππι Νπο” κ], 95. 241. 919Υ ΔΟΣ ΥΣΣ 1Η (ει. 4) νο 

ΑΥΤΗ (ΥΥΡ αυτον ο. οΏε]ο Ἠαῦ αι) Ον 155 οἶπέ Σ/514 (οἱ οὐποέηπι επι αάάια. 

οἱ ἡγααίᾶε». Ῥο. Ρί)... ς Τϊ αἀά αυτον ΕΠΙ ΑΟΞΧΓΔΙ αποῦ αἱ ρ]αΥ Ρα] 

σοΡ ΒΥΣ5ΕΝ (είρ ο. ου.) πο Ονἰπίδ4ῦ (αβοτί (απίαπα οὐ ἐγαάζάεν. επι 
Ῥο. Ρί:) Ρεινὸ |. πειλατω (-ει- αὐῖαπο ἐπείαν Β, Ἰοπι βαδρίββΊηε Ὁ, 
«αθρο δἵαπη Α οἱ ΠΠ Μο ἀεοῖος 1. ϱ. αθίαπε] κ Ῥραββίη αοοεάππί ΟΠς: 

Ἱ, ο, ΝΑΒΟΡΙΗ: Ἠ. 1. απαβ Ε [ϱ Μα], ΝΑ το]] ΟΙΠΗ ----) ΔΏ84 πο»τ. (ΡΥΟΡ 
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ς 19, 10 / ὃς, 2 / ο ς ος. ς)ΚΝ σ η 

Ὁ σα Τότε ιδὼν [ούδασ ὁ παραδιδοὺσ αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη;, 
Ν ᾿ ’ 2 .. 3 ο. 

μεταμεληθεὶσ. ἔστρεψεν τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῖσ ἀρχιερεῦσιν 
Λ ΄ ο 9 Ὁ- - Δ 

καὶ πρεσβυτέοοισ 4 λέγων ἥμαρτον παραδοὺσ αἷμα ἀθφον. οἱ δὲ 
τ σ Δ ς - 3/ λ ς 2 / 2 

εἶπον τί πρὺσ ἡμᾶς; σὺ ὄψῃ. Ὁ καὶ ῥίψασ τὰ ἀργύρια εἰσ τὸν 
λ 3 /΄ ο : λ 2 Ω..ὶ 3 / ς 6 ς λ 3 Β -- 

γαον αγεχώρῃσεν, και απελύωῶν απήγξατο. 0 οἱ δὲ αρχιερεῖσ λα- 

Φο]) οἵἼπι ΝΗ1, 99. 109, δα] «ορ 5ΥΙ5ΟΝ Ρ6Γ5Ρ αὖρ ΟΥ9455 Ρεϊνοῦδ,,,ς 
Ίωῃ Τϊ ποντιω πιλατω οΠΙ ΛΟΧΓΑΠ τιπ6ῦ αἱ {ογα οτΏΠ Ἱέ (αξ. 4) νο ΑΥτΡ 

ΑΊΠΙ αθἰἩ ϱο αἱ Ον 2914 (παείαί Ίπ 1ρδο 6οπΙΠΙ: μμπέταπα απίσπη αἴἵατῃα 

ποπηίπα αίχαααθ ῬργασδΙά1]5 Παβοαπέ ααπαπα ταίΙοπθεΙη εοπνεηΙοη{σπα 

4ιβροπηβα{]οπΙ ἆοπη]πῖ βα]ναίοτΙβδ, ΠΟΠ {αοῖ]ο οβί 5ομ{επ{]α]1{ε τεβροή- 

ἀσγα. Ῥοΐίεταπέ οΠἵπῃ αΙ4Π6ΠΙ Ίπογετο ῥρι]ποῖρα]α εκ ααἴριαςδ Ἠαεο νο- 

οαβρα]α ἀεάποιπίαν, Ῥοπίας οί ΡΙ]αἴας/) εί αάππαἁθ ΠΟΠΠΕΙ Τις ὃ, 1. 

Αοὶ 4, 21. 1 Τ]πι 6, 19. ἵπ οοε]εδῖα πάάπι(αθ σοπΙαποίπα Ἰπνα]έ, τς 

Ίσπ Τνα]] 9, Μαρ 11, Ῥπιγτη 1: Ἱίεπι αρ Παιδί Ρ]εγάπηααθ, ΑΡ ΤοΡερΡΗ 

απῖας 18,9 5644 ΡΙοταππ πιλατοσ, ΡΙΊπιο Ίος ποΏτιοσ πιλατοσ. | τω: 

Δ οπι (Ρείχ οἵη τ. ηγεμ.) 

«ουδασ: 1. Οχὴ996 ϱ νουδ. | ο παραδιδουσ «ΠΠ ΝΔΟΧΓΔΠ πποῦ αἱ ρ]οχ 
Ον 1906 Έις 11450 ΟἩγ..., Ἰπ ο παραδουσ επι 81, 99. 259. (Ίέοπι φαξ 

επι ἐγααιαιέ 18 νρ 841 «ορ ΒΥΤΡ [5Υ156Ν ρήοᾶίον] αἱ Ον 5914) 1. µετα- 
µεληθεισ (9): νἘ µετεμελήΘη και | εστρεψ. (Ρτοβ Ῥεμα) οππη ΝΕ, 102. 

γδοτ 5επι 011996 ϱ{ 43059 (οἱ495 ο εστρεφε) ... σ 11ι απεστρεψ. Επ ΑΟΣ 

ΤΑΠ απού α] ἴθγο ΟΠΊΠ Ἠτδάσπα ΟἩγ οαίοχοἩ..., ἆ πιαέ (18 νς τειζύς) | 
τριακοντα: Αλ | και πρεσβ. επι ΝΕΟΙ, 98. 109. αἰ15 {ἔεγα Οτίος Ἐδάειη 
κ.κ ς ΤΙ Σ. τοισ πο. ΟΠΠ ΑΣΧΓΑΠ τιποῦ α] ρ]εν ΟΥ 

.αθωον ΕΙΠΙ ΝΑΒΤΟΧΓΔΠ πποῦ α] οπιπΥ]ά βγταῖς (οἱ.ρ της ϱχ) ᾳο ΟΥ1Σ9θεοᾶ 
δέ 5395 Ἐκ άθπῃ 450 ΟΥτησ169 0Η... ΕΡ (ρτοῦ Ῥε]μ) δικαινον οππι Η2ΠΛΕΙ, 
Ρα1.οοΡ ΒΥΥΗΣ ατπα (αθί] αίγαπιαιϱ). Οµ1996 ος οἱ 3396 οἱ 435. Ίέοπι ἠιδέιτι 
1ὲ (ο{. 4) νο Ον]πί δδ14 οἱ 3664 ΟΥρἰοδπα 14 (4ος 1ρ5ο βἵέ Ἰπβίαις 4πεπα 

Ταάαεῖ οσσἴδισ] 6ββοπ{ξ””, α]]α {15 ναν11ς 1οοίς }Ν. Έ. αάάῑί ,Πέεπα ἵπ ενρ]1ο: 

Ἱιάας ρουμ] ἑεπίία ἀῑιοίας ---- πάσης δαηραίη. {αβέαπη/ ) Τιοῖ{ αἱ [ ειπον 

έππΙ ΝΑΒΟ απο τε]] α] ἴοταο οπή ΟΥ1096.... ΤΙ ειπαν οππῃ 1, 9δ. Εβδ 
ἆθιι ϱἨχεαο [οψη (αΡ΄΄ ΒΑ) οπη ΝΑΒΟΙΧΔΠ πΠςξ α159 {ογο ΥΤΡ πας εν 
Οτ 05 Οµτξίς,,, ς οψει (ρτοῦ Βο]μα) επι Ὅτ 1. αἱ Ίοηρο ϱΡἱ ΟΥ1956 
Ἐπεάσπα 

«τα: κ 1992. 0μτεαο α4ᾷ λ, τριακοντα | εισ τον ναον Έπτη νΗ1, 98. 69. 
194. Ον1596 Ἐπβάεπι 4δορ{ 481 Ον (ε(.16), 1ΐοπι ϱο αθίἩ ... ς µη Τ εν 

τω γαω ΟΠΠΙ ΔΟΧΓΔΠ αποῦ αἱ Ρ]ες 1 νο δγιν Οτεοὰ ΟΥΤΗΙ155 [ ανεχωφρη- 
σεν: ϱαπεχ. | απηγξατο: εκ Ραρῖα ΤΠΡΗΥΙ (αά Ἡ.Ι.) οἱ Οεο (1η αοἲ ο. 9.) 

1{6πῃ οα{ΟΧΟΠ (αἆ Π. 1.) 4ο οκῖία ΤἸαάαε τε[εταπ{. Βετιρδῖέ οπῖπι (115. 4. 

εξηγησ. λογι. κυριακ.): µεγα ασεβειασ υποδειγµα εν τουτω τω κοσκω 

περιεπατησεν τουδασ. πρησθεισ γαρ επι τοσουτον την σαρκα, ὠὦστε 
µη δυνασθαι διελθειν αµμαξησ ραδιωσ διερχοµενήσ, υπο τησ αμαξησ 
επιεσθη, ὦὧστε τα εγκατα αυτου εκκενωθηναι. Οπ1 δβΕΙΠΙΟΠΙΟ 1Π οαἴεηα 

οἳ 1π ΒΟΠΟΠΙ5 (α αοία αρ Μαἰλασίαπα ρ. 904) ργαεροπ]ίαν ΑΡροϊ]ιατ]5 

(1ποᾶἸσσπ1) ποπιεπ απο {π Ιπούππα: απολιναριου" ιστεον οτι οιουδασ 

Ας 1, 18 



Ὄει 25, 19 

Αοἲ 1, 19 

192 ον, ος ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΛΙΟΝ 

/ νε ο) / σ . ο λε - ο λὰ 3 ) 
βύντεσ τὰ ἄργύρια εἰπαν᾽ οὐκ ἔξεστιν ῥαλεῖν αὐτα εισ τον κορ- 

- . ΄ 

βανᾶν, ἐπεὶ τιμὴ αἷματόσ ἐστιν. Ἱ συμβούλιον δὲ λαβόντεσ ἠγό- 
3 2 ν -- ο 

ρασαν ἐξ αὐτῶν τὺν ἀγρὸν τοῦ κεραµέωσ εἰσ ταφὶμ' τοῖς ξένοισ. 
ο ον / αν - . - 

8 διὸ ἐκλ/δι ὁ ἀγρὸσ ἐκεῖνοσ ἀγρὸσ αἵματοσ ἕωσ τῆς σήμερον. 

ϱ) τότε ἐπληρώθη τὸ ῥγδὲν διὰ Ἱερεμί ῦ προφήτου λέγοντοσ᾽ τότε ἐπλιρώθη τὸ ῥηδὲν διὰ ἹἹερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντοσ 

ουκ εναπεθανε τὴ αγχονή αλλ επεβιωκε, κατενεχΏεισ προ του απο- 

πνιγηναι - - τουτο δε σαφεστερον νστορει παπιασ -- λέγων µεγα εἰο 

6. ειπαν εππα Η1, 98. Επβάεπαήδος,, ς -ον 6η ΝΑΟ Ἱπο1ὸ αἱ ἔεγο οηπΣ14 
Ον (αί.Ε18) | κορβαναν ΟΠ ΝΑΒ ΟΙ ΓΔΠ πηςῦ αἱ Ρ] ΒΥΥΡ (αίρ της ΕΥ) αγπι 

Ἠβάεπι ΟἨχβας 1{6Ι οογδαπαπ ΑΠ [ι {οΥ ἵπς απηπη ΗΙ], --τιαπι 1" ΠΤΙ 

εως ΕΚΝ 8] πηα νρεᾶ ραί Ομτεά Ογτὴς 189 Ον]πέ 5,914 Αιαρέοπ 5/35 χορβοναν 
(Ογτ -ῥω-), οογὔοπαπι; κ 107. αοἰβἩ νεα (ΑΥΤΟΙ οίμτ) .βανα, 84Ἡ οοΡ 
Ρο σογῥαποπ ... Ἡ. κορβαν, Ἰίοπι οσα { ϱἳ" ᾳ ααἰ], οογθαπι κα. ἆ Ἱ () 

ο ΕΠ: [οσιζι) : 

τ. συμρῤ. δε: ΗΝ αἱ αοἲρΏ ΥΕΝ συµβ. τε, ΟἨτ (αεἰ.519) και συμῤ. 

δ. αγροσ εκεινοσ: Ἱξ (εχο ϐ) να ΟνΙΠΙΣΙ514 αάά αολείζεπιαο]ι (Ὁ ο ϱ1. 5’ 83 Ἡ 

1 απι 6πηπα Ίπς ΟτΙπί, ἆ εο]εάεπιασὴ, α αο]είάαπιας, 1. αε]ιείζαπιασῃε, 

υμθᾷ αοεἰάαππαο;  αοεἰἄεπια, 81 αο]ιείάεπια, {ον αείἄεπιαε [--πιας Ὦ]) φιιοᾶ 

εδέ (ία Ἱερ]ετ Οτ]πί α ἆ 1: νρ Ίου ἐδί; Τη 881 {α ΟΠ) 1: οχ αεί 1.19 | 
έωσ τησ: α αἱ» (αρ Βετῖν) εωσ την 

9. τοτε (κε): νἩ και, ΑΠ εἱ ἐμπο | ιερεµιου (Αο”Πὲ [7 νπερεμ.] αἱ Οητεαε 
(ήρεμ.) ΕΠΙ ΝΑΒΟΙΧΓΔΙ πποῦ α] {ογα ΟΠΊΠ 18Ρ]6Υ (αἱ, ᾱ Ἰήπο πας α Πίου 

Ῥ Παβαϊςθο οοπο]πάςπάππι) νρ 584Ἡ «ορ βγτρίσί ο()ΙεΡ αγπι αθί] ϱο 
Ἐι5 4 επι 481 (ν]ᾷο ρο58) ΟΕ (ποπ ἐπασίαί 1η 6ΟΠΙΠι) ααἰρἩ Υεν Οπή δ,θ14 

(νιάς ρο58) Λας (ν]άε ρο8ί) Ἠϊεν (ν]ἀάα ροβ6) ... 98. 10τΤ. α Ὦ εἆἆ αρ 
ΑΛις οοὰ αρ 1μπεῦταβ ΑΥΥΣΕΝ ῬογβΡ οπηΣ Ιΐθπι 99. ΔΥΤΡΊΗΡ αχζοᾷ ζαχα- 

οιου, 1 εξαίαπι. ΟΕ ΟΠ 916: Ίπίον ος 4παα βοπ]ρία βαπέ ποπ ἹπναπΙξιν 

Ίος Τογοιηῖας α]]σαΡΙ ῥρτορ]μείαδδο ἵπ Π0στίςδ βαἵ5, ααὶ νο] ἵπ ασς]θαβῖῖΒ 

Ἰεσαπίιχ νε] αριά Τπάαθοβ τα[εταπίας; 8ἳ απδ απίεπα Ροίορδί βοῖτο, 

οβίοπᾶαί αὈΙ βίέ βοπρίαπη: ΒΙ5ΡΙΕΟΥ απιί ΘΥΓΟΤΥΕΠΙ 9956 βογΙρίγαθ οἱ ρτο 

ΖαεΠατία Ρροβ]ίππα Τ6ΓΘΙΗΙΠΗ, απιί 68986 α]Ι4παπη 5αογείατη Τεγαεπηίαο βοΓ]- 

ρίπγαπα 1π απα βοπ]ρῖίαν, Τα] οδί απ{ειη {εχίας αριιά ΖασματΙαπη ΡΥ0- 

Ρἠείαπη ---- Ῥϊ απέαπῃ παςς 4ἴσαπς αφ ιι5 οχ]εεάπιαί 5ο οβεπἀςχο, ν]άοαί 

ης α]]οιὮὶ 1π 8αογαίῖ5 Πεγεπηῖαο Ἰος ῬτορΠοείαίτχ, 86Ί6Π5 4ΙΠοΠΙΑΙΗ οἱ 

αροβίο]ας δοπ]ρίατγαδ απαδάαπη Βοσγα{ογΙπΙ Ῥχοίετί, βἷοιί ἀῑσΙί αΠοιδ]: 

Φποᾶ οσπ]άβ ποπ ν]α1{ πθος αιιπῖς αι ν]ές ἵπ ππ]]ο οπ]πι γαρα]ατ] χο 

Ἀος Ροβίίαπα Ἱπναπ]ίατ η]δὶ 1π 8ούΥΘΙ15 Τ]αο ρτορ]µείαςα. Τίοπα αιος αἲί: 

Βϊοιί ΤΑΠΙΠ6Ρ οἱ ΜΑΠΙΡΥΟΡ τοβίσγαπί ΜΟογβ!, ποπ Ἰπγ απ] {αχ 1π Ριβ]1οἵΒ 

βογ]ρίαγ]ς βεᾶ ἵπ ἨῬτο 5αοτείο, απ] βαρταβογ{ Ρέα: ΤάΠΙΠΟΡ εἰ ΜαΠΙΡΥΘΒ 

Ρον. Ὀπάο απδί βαπ{ απ]άαπῃ οφ. αά Έτη. τεροε]]οτα, απαβδί μα ὐοπίθπι 

1π Αθ {οχίπτη α]σπῖας βοσταί1, 5οἆ ποἩ Ῥοίπεταπ{. ΕΤΙΠΙΑΙΑ απ{οτη ορ. 

αἆ Οον. Ῥτορίαγ Ἠου ας τα[πίαβδο απαδῖ αἀπ]{οτίπαπα, αἆ 4168 

πηθας ΠΠΠ( ΤΑ Ῥεγνοπ]έ., Τέοπα Ειιβά 6 451 επιστησεισ, επει µη ταυτα 

φέρεται εν τή του ιερεµιου προφήτεια, ειτε χρή υπογοειν περιηρησθαι 

αυτα εξ αυτησ κατα τινα ϱραδιουργιαν, ή και σφαλµμα γραφικον γεγο- 
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καὶ ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια, τὴν τιμὴν τοῦ τετιμημένου ὃν 

γεναι των αμιελεστερον τα των) ιερών ευαγγελιων αγτιγθαφα πεπουιη- 

µενων σφαλεντοσ τινοσ και αντι μεν του ζαχαριου ιερεµιαν τεθεικο- 

τοσ. Ίέετα ΑαρΕοΠ5 5139: 9] ᾳαἵ5 απίαπι ππονθαίασ, ᾳποά που {6βίΙπΠο- 

πΙππα πο. πνοη]ίαν ἴπ βοπϊρίατα Τεγοπιῖας Ρτορ]είαε, εἰ Ιά6ο ραίαί 

Π4οἳ ονρ]]δίαο α]ῑαιῖά ἀετοσαπάππα, ΡΥΙΠΠΟ πονεχ]έ ΠΟΠ ΟΠΗΠΕΣ 6061668 

οναηρε]οτιπι Ἠαροχο ᾳποᾶ Ρα Τοτεπιίαπι ἀῑσίππα 818, 5εά ἑαπίππιπιοάο 

Ρον Ρτορ]θίαπι. ῬΟΒΒΘΠΙΙΙΒ 16ο ἀῑσθτο Ἠΐ5 Ροίΐας οοάἵεῖραβ 6556 6γ6- 

ἀεπάππα, απ Πεχοπι]αθ ἨΟΠΙΘἨ ἨΟΠ Ἱαβθοεπί: ἀῑσίαπι οδί επΊπῃ Ἠος ρ6εγ 

ΡτορΠείαπη, 5οἆ Ζαολματίαπα: πάς Ῥηαίαν οοᾶἶσθβ 6556 ΠΙΕΠάΟ5Ο5 απῖ 

Ἠαβοπέ Ποπιοη Ιοχεπιῖπα, απία νο] ΖαοΠατῖας Ίαβοτε ἀεριεγαπί, ΥεΙ 

παλ] έα5, δἷοιῖ απἱάαπη, 5οᾱ {απίππη Ρροχ ΡτορΠοίαπι ἀῑσσηίσπη, αί πζ]ᾳπο 

Ἱπ{ε]Ηρ]ίαν Ζασμανίας. 8εᾶ πἰαίαν Ιδία ἀα[επβίοπο οπῖ Ρ]αςεί: παΙΒΙ 

απίεπα οπχ ΟΠ ρ]ασθαί, Ἠαθς «α11β5α οδέ, απἷα εἰ ρ]αχθς οοἆίσαν Πα βεπί 

Ἰογοπιίπε ΠόΙΠΘΏ, δἱ απ ἀἱΠΙροπέίις ἵπ ἄγαθοῖ5 εκκ. οΥνρΗ τη οοπδίἀε- 

τανογαπέ, ἵη απᾳπής ἄταθείς Ιία 5ο ρετμῖρεπί Ιπνοπίφβο: εί πα]]α {1 

οα11δδα ο αἀἀσγοίαχ Ίος ποπΊθἩ, πὲ πιθπάοδίίαβ Πετοῖ; ουν απίεπι 4ο 

ποηπ]]15 οἆα. {ο]]ογείατ, Επί πῆαο οα5δα αἱ Ίος απάαχ ἱπιροτ]δ]α 

{αοσγαῖ, οππ ἐαχῬαγείαχ απαθβίίοπθ ᾳποά Ίου {εβπποπίππῃ αΡ. ΤΕΓΕΤΗ. 

ΏΟΠ Ἰηνοαπ]τδίατ. Οπῖά ειδο Ἱπίε]Ηρεπάππα α5ί, π]βΙ Ἠος αοἴππι ε88α 

βεοχαίῖογο οοπβΙ]1ο ρνον]άεηπίέῖαα ἀθῖ ᾳπα πιεπίες ενυρ]δίαταπ βαπ{ ϱι- 

Ῥοχπαίας» Ῥοΐπῖί ομῖπα Πουῖ αἱ απΙπιο Μαἰίμασαϊ ουσ ππι οοηβοτΙβεπ{18 

Ρχο Ζαοματία Τετοπιῖας οεσιγτογεί, πέ Ποτῖ δο]εί, ᾳποά {απιεπ 8ἴπθ τ]]α 

ἀαΡίίαῆοπθ οπποηάατ6ξ, 5α]ίοπι αἳ α115 αἀπποπ]ίας αι 1ρ5ο αά Πας 1 

68ΊΠ6 ν]νεπίο Ἠος Ίασεγο Ροίπεταη{, π]δῖ οορ]ίαταί τεοοτάαθ]οπί 81468; 

απαε 8. 5Ρ. τασθραίαν, ποη {γαδίτα οσσοιχῖ5ξεο α]]πᾶ Ῥτο 41ο ΠΟΠΙΕΗ 

Ῥτορβείαα, πϊδί απία ία ἀοπιίπαβ Ίος 5οτΙΡῖ οοπβαέ. Οαγ απίοτη 1{α 

οοπβαπονῖς ἀοπαίπΆς, Ρτῖπια 1]]α οβαβδα αάΠΙβδίπια ἀεροαί {ποῖ]πιο ϱ0- 

ρ]ίανῖ, α]απη 8ἱο 6956 πβίππαίατη, Ἱΐα ΟΠΠΠΘΒ ΒαΠΟἴΟΡ ΡτοΡΠεί85 ππο 

βΡρϊτίέα 1οσμ{οβ πηγα 1] Ππίθυ 5ο οοηβθπηρῖοπο οοηβίατο - - Οππι 1ρ]ίατ 

οἳ απας ἀῑεία 5απῖ Ρεν Τ6γεπῃ. {απι δ1πί Τετεπιῖαα απαπι Ζαοματίας, εἲ 

ᾳπαθ ἀῑεία 5απί Ρον Ζαοματίαπι ἴαπι 5ἷπί Τεγοπηῖας οπαπα Ζαεματίας, 

απῖά οριβ εταί πί επιεπάατεί Μί, οππη α]]πᾶ Ῥτο α]ο 8191 πΟΠΙΘΏ ο6- 

6ΊΤΕΠ5 α 56 δετ]ρέαπα τε]εσ]5δεί ----δ'' Γέεπι Ἠίει αἆ Π. 1.,, Που {εβίϊ- 

ΠΙΟΡΙΙΤΩ 1η Τατεπι]α ΠΟΠ ΙηγαπΙίατ; ἵπ ΖαοΠατία νεγο, απ] ρασπθ απ] ΙπηΙ5 

οβί ἀποάςοῖπι ρτορµοίαταπα, απαθᾶαπι βΙπηϊ]]ιάο Εετίταχ, οὐ παπι Πατη 

ΒΘΗΡΙΙ5 ΠοΏ πηπ]{απι ἀἰδεταροεί, {αππ6Π δἱ οτάο εἰ γετρα ἀϊνειρα Β1Π{. 

Τ,ορῖ παροχ ἵπ αποάαπι Ηερταίσο γο]απιῖπα, ἡιιοᾷ Ναζατεπαο βεσίαο πα]Η] 

ἩἨορταειτς ου {]1{, Τεγοπ]]ας αΡΟΕΤΥΡΗΙ1Η, ἵπ ᾳπο Ἠαθο αἆ γετραπ] βοτ]ρία 

γαροχΙ. θεα {απ16Π ΙΙΙ νἱιάείαν πιαρίς 4ο Ζαοματῖα βαπηίατω {6β{ΙπΙΟ- 

ΠΙππα ουρ]βίαγαπῃ οἱ αροβίο]οταπῃ ππογα γα]σαΐο, ααῖ γετροταπα ογάἶπο 

Ρταθίαγπηί5βο 86ΏΡΙΙ5 ἑαπίαπη ἆο Υ. Έ, Ρτο[εταπέ η οχοπηρ]απη.. Βάσββ 

Ἰη Ὀτον]ατίο ἵπ Ρ5. ΤΤ ἰταείαίο Ίοοο Μ{. 15, 95 Ῥοβί Υοετρα »,ἆππι ΕΙΥΟΥΕΠΙ 

απιοπάαταῖ, {ασογαί αγτογοπα΄ (ν]άα βαρτα Ρ. 15) Ρανς] Ἱἴα: »,Ὦ ἱσαπιάβ8 
αΠαι]ᾶ βΙπιῖ]α οἱ 1π α]ο Ίοςο ἵπ 6γυ. 89ο. Μί, απαπάο Ταάαβ τοία]1{ 

Ερ]ηία αχαθη{εοδ΄΄ --- ίοαί βοπ]ρίαπα ο5ί, Ἱπαπίέ, ἵπ Τογοτηῖα ΡΥο- 

Ῥηεία. Ἠοου ἵπ Μι δοπϊρέαπι αδί, Ἠεφαϊβνῖπιαςδ ἵπ Τογαπιῖα ρτορ]εία, 

ΤΙΡΟΒΗΕΝΡΟΕΕ, Ν. Έ. 6. 8. : 19 

ΖᾳαοἩ 11, 19 
(1ες 18, 1) 

ο 



194 2τ, 10. ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΛΑΙΟΝ 

3 / 2 Ν ς” } / του ο Α 5] Ν 2 Δ 

ἐτιμήσαντο ἀπὺ υἱῶν Ισραήλ, 10 καὶ ἔδωκαν αυτὰ εἰσ τὸν ἄγρὸν 
ο ΄ 

. τοῦ κεραµέωσ, καθ ὰ συνέταξέν µοι κύριοσ. 
πω 9520.1 « 9 - 2 ,. ” ος / µ ν λες 10.9 6 1η. Ο δὲ ᾿Ιησοῦς ἑστάθη ἔμπρυοσῦθεν του ἡγεμόνοσ᾽ και 

1918, 848 ὁ ͵ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεμὼν λέγων σὺ εἶ ὁ βασιλεὺσ τῶν Ιου- 

δαίων; ὁ δὲ Ἰησοῦσ ἔφι' σὺ λέγεισ. 12 ἵ'''' καὶ ἐν τῷ κατηγορεῖ- 

σθαι αὐτὸν ὑπὺ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων οὐδὲν ἀπεκρίνατο. 

19 τότε λέγει αὐτῷ ὁ ΠΠειλἄᾶτοσ᾽ οὐκ ἀκούεισ πύσα σου καταµαρ- 

τυροῦσω; 14 καὶ οὐκ ἀπεκρίθῃ αὐτῷ πρὺσ οὐδὲ ἓν ῥημα, ὥστε 
ΜοΙζ ο-15 θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν. 15 ''""" Κατὰ δὲ ἑορτὴν εἰώθει ὁ 
“Το 10, 90ο ----------------- 

εί Ίος ροπ]ίας Ιπναπίτο ποπ Ροία πας, 5ο Ἱπναπίπιαςδ Πας Ἱπ Ζασ]α- 

τία, Υἱάσί] εχρο απῖα οί Ἠ]ο εγχοΥ ΠΗ{ 51ου 1δ]. Ττασίαί 1οσππα οἵαπι 

ΟΥτΆΣ 18594 οἱ ππ]ίας οδὲ ἵπ ἀαπποηδίταπάα Ῥτορμείίαο οἱ οναηρε]Ι] 

ΟΟΠΦΘΠΔΙΟΠ6Θ, ΟΟΠΙΡΟΠΕΠΡ Ζαελματίααο Ἰοσυπά εππῃ Μαίίμασο, 5εᾷ πες 

αἀθετῖρΙξ Ρτορ]οίαθ ΠΟΠΙ6Π πθς {αηρς1{, Τἀσπα 1η Περήρβαπ{απα”ς” αμα τας: 
χαι απεστρεψε τα αργυρ., παπί, καθωσ ην περι αυτου γεγραμμµ. εν 

τοισ προφηταισ’ και απεστρεψε τουσ τριακ. αργυρουσ οἵο. και παλι» 
εν αλλω προφητη’ ει δικαιον εστιν ὑμιν, ὃὅοτε τον µισθ. µου η απει- 

πασθε. και παλιν εν αλλω προφητη ' και εὐωκαν το αρ}. εἰς. Ώεπῖᾳιπα 
πηγα ΤΗΡΗΥΙ ({οξία Ὑα]]αχβ. αἆ Ηϊεν ΟΠΠ): ὕΌπαχουε το χαϊ,χαι αγαγι- 

}ωσμε' δια ιερεµ. και του προφητου, ηγουν ζαχαριου οἴο. | τριακοντα: 

κ | ισραηλ: κ οτη (εχειηίο ν6γβι) 

10. εδωκαν (εί. Ειβᾶετη 451 εἆ 95. βοἆ Ἱπνίίο πίχοςπο εοᾷῖσαε αἴδ[οχαϊ - 
Ον πίδ/14): Αλνϊᾶ εδωκεν ..« Ν 199. 948ν 916ν ματ! 5όγ αγγ οἱΏὲ Ρ6ΓΒΡ 
Ὦδᾶεπα ΡΙ8 οκ ο4 4ραχ οίοχοη εὖωκα, 69. εβαλο» 

11. εσταθη επι ΝΒΟΙ, 1. ὃδ. Ον) οοᾶ,,. ς Τϊ εστη (Εκ αἱ εστι) ειπα 

ΑΧΓΔΠ πποῦ αἱ ρ]οτ Οχ9156ὰ ΟἩς | ο δε τει 1, αἲδ οπι {6 | εφη οΙΠ ΝΙ, 
α]4 α ἆ (οοπδεη»ῖδ8ε ϱ ρτοῦαβῖ]6) 5αἩ «ορ ΦΥΥΗΣ αγά ΟΗΥ (9{μπο 6 ο{Ρ18) 

ς Ίιη ΤΙ αἀά αυτω ΕΙ ΑΗΧΓΔΠ ιποῦ αἱ Ρεν ΠΡΙΕΙ νς »γταῖτ αἱ 

ΟΥ1915 οπί 5916 | λεγεισ (άἰοῖε 1ὲ νρ): ἆ ἀἰωίκέί (1έεπι ΟἨχέοπα [οι.βπε] 
τι ουν ο χξ; συ ειπασ). Αἱ ΟτΙπί 5916: αἆ απαπῃ Ιπέογτοραάοπεπι αιοά 

Ῥιίαν]ί εβξο οοπάεσεπΒ ταβροπα1ΐ, ἀϊσοπς: Τι ἀίσί. Εί α ρτῖπεῖρο α]- 

4επι βαεσγάοίαπι αἰπταίας α{ ἀϊσεγοί 5 1ρ8ο οδί 05, ΠΙ. 4εΙ, ΥΘΒΡΟΠ- 

αἴι: Τμ ἀἰσίοίί; α Ῥ]]πίο απίοπα Ἱπίογγοραίας: Τμ εδ γε «μάαεογωπι ἓ 

ταβροπαά1{: 1 ἄῑσίφ. Ὑϊάσ'' ---- 

12. και πρεσβυτ. Επ ΝΕ Ἡκε 1. 69. α]5ὀ {οτο ΟΥ1/315 οἱ 4,356 Ον (εί 616) 

εως Ίμῃ Τί κ. των πρεσβ. οτι ΑΗΔΙ οὗ αἱ Ρ]ες | απεκφινατο (εί. 

Οµ1/915 6, 1ΐοπι ΠΡΙ ἆ νρ τεβροπᾶϐ): 98 Οσ1915 9ο οἱ 9556 απεκρινετο 
( --ει-), Ἱίοπα Ὁ 3: Ἡ α Ον ΣΙ γεβροπᾶεδαί 

18. ποσα: Ῥ” τοσα, Β" οσα | σου καταμαρτ. (1. 209. κατηγορ.): Ώ κατα. 

σου | πειλατοσ εἰ ς Ἰωπ Τϊ πιλ. νἷάο αἲ 11,2 

14, προσ ουδε ε’ (1, αἳ απο ΟΥ1915 ουδεν): Ὦ (οπιϊρεῖς πρ. ουδε) εν 

(ωπωπι), Ἰέοπι η] πὶςὶ ζω Ἱέ (ποηὮ Ίέεπι να) ραῖ {οἱ βα] (αἲπι αἱ ϐ) | 

τ. ηγεμονα: ΑΥΥΣΕΝ οπι 

16. εορτην: Ὁ την εορτ. | ενα τω οχλ. δεσµ. Επι ΝΑΒΙ/ΓΔΠ πποῦ αἱ ΡΙε. 
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ἠγεμὼν ἀπολύειν ἕνα τῷ ὄχλῳ δέσµιον ὃν ᾖθελον. 16 33" εἶχον δὲ 
/ / δρ. / ο / Σ 

τότε δέσµιον ἐπίσημον, λεγόμενου Βαραβῥαν. 1 { συνηγµένων οὖν 
Δες. ο 2 -- ς - ν / /’ 3 / ς 

αὐτῶν εἶπεν αυτοῖσ ο ΠΠειλᾶτοσ᾽ τίνα Ὀέλετε απολύσω υμῖν, ᾖα- 
” Ὀ] - - ” [ 

ραββᾶν ἢ Ιησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν: 18 [δει γὰρ ὅτι διὰ 

βαἩ αεἰἩ 5ο... Ὦ 696Υ ο0ορ ΒΥΙ5ΕΝ (5εᾷ δε. εν.) οἱΡ ενα δεσµ. τω οχλ., 

Ν αἱ”5 {ογα Ἱΐ απι ἴηρ ραΐ αἱ (νρεᾶ Ῥορμῖο ἀὐπιδείεγε τών. οὗποί.) ΑΥΤΗΣ ΟΥ 
Τί 5911 τω οχλ. εν. δεσµ. | ον ηθελον (εἰ. κ): νἲ ον παρητουντο:: 

πό Μο 

16. ειχον: 49εν γδοτ 8επι 1: οἳ- νο ΟνΙπΙ 5915 ειχεν | λεγομενον (6ο οπι): 
9 τον Λεγ. | βαραββαν (ῑῖα οἳ. ΙΡΙ9Ι νρ εἰ 5ΥΥΡ ΠΕ ΕΥ, 948. αἱ ραας ραῦ 

Θ8/ΗΠ1 ῥαραβαν [βίο 1, αἱ ν. 20], 69. ϱ3’ βαρραβαν Πία οἳ. αο(ρἩ  «οὔπιοπ]. 
1έοπῃ ΑΥΤΗΤ ῥαρραῤῥαν Ἱ. ϱ. 1. Πἑαῦὂαπ) Οππῃ ΝΑΒΡΙ ΓΑΠ αποῦ α] Ίοηρ6 

ΡΙεΥ 1ΐ{ νο 841 «ορ 5ΥτπίΣ αείἩ 5ο Ονπί 5,918 {ορτίο εἷο ἵη ἐαχί, οκ- 

ΒΟΤΙΟεηΡ.νν. 16. 1Τ. 18)... 13 118. 9093 94133 99933 ΑΥΤΗΣ αγπι ΡΥ8ΕΠΙ 
τησουν. ΟΜ αἆ νετβαπ 5ᾳ 

1Τ. ουν (αἱ. {1 νο Οπή; 2949. ΑΥΠΙ ΟΠ1): Ὦ 189. 69. οδΟ ΠέΡ]εὈ {ο ϱο δε | 
απολ. υμιν (0 υμ. απολ., Ε" οπι τιν. θε. απ. υμ.): Δ Τὸ. 901. 4Τ6ν 56π1 

Τὅεν γδοΥ α (υοδίς ἄε ἄιιοῦ. ποέαπι) ΒΥΤΗΣ αγπι 8164 ΟΥ19916 ο 1Πί2)345 (πο 
Ί{απι 5915) ΟΥΥΖ8ΕΣ Τὸ ρχαθΊη των δυο (π{Δ ΟΥ) νε] απο των δυο(π{ Τὸ εἰς, 

Οντ εκτ. δ.)11. 118. 909” αά των δυο |βαραββαν (ΕΒ ΟΥ11δτον βαραβῥ., 

56ᾷ αΏβαποα (ήσουν): 13 118. 2093 94133 99933 ογτΏχ (οἱ. Βα]οπιο Βαβ8ο- 
τοηβῖςᾳος. 19 {ορίκίαν ΒαγταῦῬατη ΠΠ Πάπη αρρο[]αίαπι βἴπια] αἳςβο ΓοβίΙΠΗ : 

νίάε Αάῑετ Ρ. 119) αὖπι ΟΙ 5918 8οΠοΙ οοξ]οῖς 8 αΠογππιαπθ (ήσουν 

τον βαρ. ΈΘπαπι η τεπι ΟχΙΠΙ (ρταεροβῖ{ξο ἐοχέα νεγβαη 16. 1Τ. 18) 

βίο: ἵῃ πια]{185 εχκ. ΠΟΠ οοπ{]πείαγ ααοά Βαταβρβρας είϊίαπι Ί6ρας ἀῑσθ- 

Ῥαΐας, αἳ {οχβΙίαπ τοοία, πι πο ΠΟΠΙΕΠ Ίθ6βδι εοπυοθπ]α! α]ἰοαΙ ΙπΙᾳπο- 

ΤΗΠΙ. Τη {απία οπίτῃ πα Π(αᾶῖπο 5ογΙρ{ΙταΥΗΤΩ ΠΘΙΠΗΙΠΘΠΙ 801ΠΊ1Ι5 Ι68ΗΠΙ 

Ῥεεσαίοτεπῃι, ει! 1π αῖ5 ποπ θας Ιπνδη ης Ἱπβίοταπα, αὲ οἱαβδάθτα 

ποΙΠΙΠΙ5 Ιπνοπίαπίαχ 6956 αίῖαπα Ἱπ]α αν ---- ποπ απίοπα οοπνοπ]οῦαί 

68869 {α]ο α]ϊαπ]ά οἱ ἵπ ποπ]]πο 651. Τί ριαίο αποᾷ ἵπ Παετθβῖρις {α]ο 

αφ πῖά 5αρεγα ἁ ἁῑίαπα οδί πί Παβεαπ{ αΠαπα εοπγεπ]θη/{]α ἀϊσαθγοα {αυ α]1ς 

βπ]5 ἆα βΙπη (πα 1η ο πΠοπΙΙΠΙΒ Τορβα οἱ Ῥαταββραςα. Ἐκίβεπιο αηΊτη ἵπ 18418 

νοταπα α]]αποά πιγβεοτίαπα ἀθιποηβίτατί, --- Βομο]ῖοι εοᾶϊοῖν 5 οἱ 

αΙογαπῃ 3ο {6γθ, αποά Ρ]εγαππᾳαο Απαδίαβιϊ ορῖδο. Απίϊοςμ. ἁἀῑσίέαν, 

αΏ1ΡΙ ΟµΥγβοβίοπαί (αἲ 15 πμ] αἴτπβπιοά] ἵπ 6ΟΙΑΠΙ. αᾱ Ἡ. 1.), βίο ΠαὈοί 

1η 1Ρ5ο εοάϊεο 5: αναστασιου επισ. αιτιοχ. ΠΠαλαιοισ πανυ αντι- 

γθαφοισ εντυχω» ευρον χαι αυτον τον βαραββαν (ήσουν λεγομενον. 

ουτωσ γουγ ειχεν η του πιλατου πευσισ εχει" τινα Όελετε απο των 

Φυο απολυσω υμιν, τ/σουν τον βαραῤβαν η νησουν τον λεγομενον χφι- 
στο»; ωσ γαρ εοιεν πατρωνυµια του ληστου ην ο βαραῤβασ, οπερ 

ερμήνευεται διδασκαλου υιοσ. Ἠ]ϊεν αἆ Ι. 1. ,Ίδίο ἵη ονρ]ίο ᾳαοᾶ βοτῖ- 
Ρΐΐαν Ιαπχία Ἠεβταςος ζζμς πιαφἰθγέ εογπίπι Ἱηογρτοίαίατ.'' Ὦκ ας ποία 

εοπο]αβαπη εδί εργορῖα, ἵπ 11ο ουρ]1ο ποπΙΘη Τ6δα Ῥγαθοθββίβ8ο Ποπηϊηϊ 

Ῥατταβθα βἶνο Βατταββοπ. Θπος βἱ ορί,-πΙΒ1] οδέ νοτοβῖπι]ἶα5 4 παπι 

Ἰπᾷς ἵπ οοᾷ]ςες Μαί(μαεῖ Ἱπνοαςσίππη 685ο, Ῥοΐεταί αίίατα, τί ἴαπι Τταρ, 

αἀποίαν1ξ, βεπ]ρίατα οοπ ήπια πποία15 αᾱ ἹπνοπΙθηάττη (πιαρῖ5 νοχο αἆ 

193 



1960 οτ, 1». ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 

’ ’ ο] - μι] -- 

φθόνον παρέδωκαν αὐτόν. 19 '"' ') καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ 
’ 2 2 ς . - Δ 

βήµατοσ ἀπέστειλεν πρὸσ αὐτὸν ᾗ γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα᾽ μηδὲν σοὶ 

καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείῳ' πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ ὄναρ δι. 
ης 905. 1 κ δν -- λ « Ω/ ” ΔΝ 

αὐτόν. 20 οἱ δὲ ἀρχιερεῖσ καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺσ 
νὰ [ολ ο οβ. Ν -- Δ νὰ] -- 3 τλῃ 

ὄχλουσ ἵνα αἰτήσωνται τὸν Βαραβῥα», τὸν δὲ Πησοῦν απολέσωσι». 
ς 2 9 9 ος Ν π η] - ὁ / / αν - 
2] ἀποκριθεὶσ δὲ ὃ ἡγεμὼν εἶπεν αὐτοῖσ᾽ τίνα ὤέλετε ἀπὸ τῶν 
ον / .) ος ο ο Ωω” . ᾠμο. δύο ἀπολύσω ὑμῖν; οἱ δὲ εἶπαν' τὸν Βαραῤβᾶν. 232 Ὅ 1 λέγει 

3 οφ « - ὁ ρ κα Π 2 -- π / ; 

αυτοῖσ ὁ Πειλάτοσ᾽ τί οὖν ποιήσω [ήσουν τὸν λεγόμενον Χριστόν; 
͵ αλα, ο ηίθοιὁ δλ ζώων εἰ νὺ να, λέγουσιν παντεσ᾽ σταυρωύθητω. 359 ο δὲ εφ᾽ τί γαρ κακον εποι- 

λ - 2 .- . / . . 

σεν; οἱ δὲ περισσῶσ ἔκραζον λέγοντεσ᾽ σταυρωθήτω. 24 ὃν 
” « ο. . » 5 5 

ἰδὼν δὲ ὁ ΠΠειλάτοσ ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβοσ γώεται, 

λαβὼν ὕδωρ ἀπεγίψατο τὰσ χεῖρασ ἀπέναντι τοῦ ὄχλου λέγων ̓  

οπιἑ{επά ατα) α]ίογαπῃ ΠΟΙΙΘΠ να]ετα, πῖ ρτο ὙΓΝΊΗ τεροπογοαίτιν 

ΥΜΗΗΜΙΗ (ορια οπΊπῃ Ποπ 1π οπιπ]ῦτ5 απ πἱβδίπαΙ5 ο ἆ Ίου ο0ΠΙ- 

Ῥεπαΐο βοχ{ρ1ίαγ). ἘασΙί αμ{ίεηι αἆ ταϊοϊεπάἁπη α]{α6ΓΙΠΙ ΏΟΤΠΙΘΗ τα 

τασΙββῖπιθ ν]αάῑΐξ Ίωῃ, ααοά νυν. 20 εἰ 26 πιᾶο 5οπρίι ο5ί τον ῥβαραβ- 

βαν, τον δε ’. 

19. δε: Τ οπι | τω δικ. εκεινω (Οτεοᾶ ΟµΥ ΗΠ τουτο): ΟΥ 31 τω ανθρωπω 

τούτω τω δνκ., Ἱέοπα αοἰΡἩ ἃ 6ο (ος α]ῑῖ5 ε1άϊ τ. ανθρ. τ. δι. τουτω, 
ταγβας αἱ αί Μί τω δι. εκεινω) | σηµερον: «ορ (Ίΐθπι ΑΥΡ ΡεΙΒ) Ίαε 

ποοίε, Οἱ ποἰρΏ ἃ αρ 3. πολλα γαρ επαθον ὃν αυτον γυκτοσ (τη νυκτι 

ταυτη, δια τησ γύκτοσ, σηµερον κατ οναρ δι αυτου εν τη γυχτιταυτη). 
Τμ]άεπι οοἆακ ππιβ αἀάΙξ ΠΟΠΙΘΠ Ῥτου[αθ, Ἰάεπα ΠΟπΙ6Ἡ 4 αποϊα]1ὸ. 

Ἠοτῖς ταρτῖς ἵπ πιατρῖπο ποίκίαπα Ἠαβοαί: ῃ ὄνομα πρόκλα. 

290. οι δε αρχιερεισ: { Ἡ α απι ῥΥίποερς αμίεπι καοεγάοίωπι | πρεσβυτεροι: 

Ε αἀάἁ του λαου | αιτήσωνται (119Ρ5556 .σωσι): ΕΕΣΗΥΤ αἱ πια -σου- 
ται | βαραῤῥαν: ν]ᾶε αἆ ν. 16. 

91. οι δε: 1, οι ὃ) | ειπαν εππι 91, 98. ... ς Ίωπ ειπον οπΠι ΝΑΒΓΔΠ πηςῦ αἱ 
{οτο ΟΠΠ | τον ουπι ΝΕΙ, 1. ὁδ. 129. ... ς Τμ Τί οπι «ΠΠ ΑΡΓΔΗ αποῦ 

α] Ῥ]οχ . 

92. ποιησω (Ε 1. ϱ1:3. νε; ἆ νῖᾶα ροβί): 95 α Ὁ ο 5 Ἡ ᾳ Οσῖπί 5919 
(Ίέοπι αοἰρῖῖ α οοᾷ) πονησωµει, |Γαοίεπιιις (Γασΐεπι 5ἱς) | λεγουσιν αππα 

ΝΑΒΏΡΚΔΙ 3 α113 {ογθ 1 (οχο Ε) να βα]ι «ορ βγταίτ οίϱὲ αγπι ΟσΙηί 5919 Αιρ 

ες (4)09) αὖᾶ αυτω επι 1ΠΣ πποῦ αἱ Ρ]εν Γαθίι | κα 500. αἲδ 
αθοίἩ σταυρωθητω σταυρωύητω 

25. ο δε εφη οππῃ ΝΕ 98. 69. 109. ΒαἩ. ΦΥΤΑ αγ ΟἩν (εἱ.δ18).,.. ς ο δε 
ηγεμων εφη οππι ΑΓΑΠ Ἱποῦ αἱ Ρ]ετ 8ΥΙΡ... 91, 1. αἱ ραις 1{ (5ο 1. 
οἱ Υ6ΙΒΠΙ Ρτορίεχ οµοιοτε].) νΡ «ορ αείἩ λεγει αυὐτοισ ο Ίγεμων (ΠΊπι 

ΒΥ5ΕΙ [βεά ναχ ο] ἁἷοί εν Ρἰαίις) | εκραζον (1ἱ ἆ νς οἰαπιαδαπί, 
Ἰΐέαπῃ ΒΥΤΡ είμτ): ΡΕ εκραξαν | Λεγοντεσ: κπὶ 1. α119 α Ὁ βϱαἩ ΟΗΥ (5εᾶ 

Επθ περισσ. ελΕεγογ) ΟΙ 

94. απεναντι ΟΙΠΙ ΝΑΙ ΓΔΠ πιπςῦ αἱ οπιπὐῖᾶ ΟἨχ (ΐέσπα αεἰΡΏ).,.. Τμ κατε- 

ναντι ειπα Β9 | του οχλου: αοἰΡἩ (εκ ο 43; εοπίτα 1 εἰ Τμαίΐ τ. οχλ.) 
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ἀθφόσ εἰμ ἀπὸ τοῦ αἵματοσ τούτου" ὑμεῖσ ὄψεσθε. 25 καὶ 
ἀποκριθεὶσ πᾶσ ὁ λαὸὺσ εἶπεν' τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ ἡμᾶσ καὶ ἐπὶ 
τὰ τέκνα ἡμῶν. 20 ᾗ''"Ἱ τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖσ τὸν ἢβαραββᾶν, 
τὸν δὲ Ἰησοῦν φραγελλώσασ παρέδωκεν ἵνα σταυρωύΠ. 

2τ ο Τότε οἱ στρατιώται τοῦ ἡγεμόνοσ παραλαβόντεσ τὸν 

᾿Ιησοῦν εἰσ τὸ πραιτώριον συνήγαγον ἐπ αὐτὸν ὅλην τὴν σπεῖραν. 
25 καὶ ἐκδύσαντεσ αὐτὸν χλαμύδα κοκκίνην περιέθηκαν αὐτῷ, 

29) καὶ πλέξαντεσ στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν ἐπὶ τῇσ κεφα- 

του ήλιου | ειμι (1ὲ νρ εφο βΗπι): Ὦ ειµι εγω (5ιπι εφο) | τουτου (ρτοῦ 

ΒεΠι) οππι ΒΡ 102. α Ὁ πιπι ΟτΙπί 5911 ϱΓ 519 οί” ῦ Ον (οἳ.Β16). ῬΑ-Α{Ι 
Ρα55ἱ965..,, ς του δικαιου τουτου (ία οῖαπη ποἴρῖὶ 3) οππι ΝΗΓΠ 1ης) 

αἱ ρ]ει ο 1.3: ϱ1.3. ᾳ να ΑΥΙΡ Οοηβίδ1δ ΟΥτΥΗν 1584 ΟΥ δῦδ; Ίΐθπι ΑΔ {Ἡ 

Β4Ἡ οοΡ ΒΥΙΣΕἨ οίἩΙ αγπι αα{Ἡ τουτου του δικαιου, Ἠϊπο ΤΠ τουτ. [του 
δυ.] (αἵα εἰ. αοἰρἩ οοᾱ 1) | υμεισ: κ αάά δε (6 οπι) 

96. πασ ο λαοσ:1, 0 λα. πασ 

26. φραγελλωσασ: ϱ" φλαγ., Ὁ αἱ φραγγελλ., π" αἱ φραγελωσ. | παρεδω- 

κεν επ ΝΤΑΒΓΑΠ πο 4] ρ]ει Ὁ α 581 «ορ αγταῦ απ ΟἨσ (:: Πέα αἱ, 
Μο) ... Νε (γαγδα5 οπ1οβ) ὍΕΙΝ 1. 2909. 48ὲν αἰά 1ὲ (οςς2) νρ 5ΥΥΗΣ αα{]ι 

ΑιρζοΏ5 αάᾷ αυτοισ | σταυρωθη (οί. { 1: ϱ1:3: ᾳ νρ »γτας οἱο): Ρα 
Ὦ ο ΠΧ Ἡ ραί ΑΥΤΗ βοί] σταυρωσωσιν αυτον (1 ϱαῖ αυ. σταυ.) 

98. εκδυσαντεσ οππι κ θ{ΟΡ ΑΊΙΝΓΑΤΠ πποῦ αἱ οπἹη {εχο ΓΠ1: ρ1 5: Ἡ 1 βα] 

ϱοΡ αυτα ο{ἩΓ ΑΥΤ (α6{Ἡ οπι εκδ. αυ.) Βαβάεπιδο Ομίσί ο ο{οοτη 
(- υβριζετο - το σωμα ολον δια των µαστιγων, δια του γυμνουσθαι 

[εκεᾶᾶ ᾳ, βοἆΒ οπι ὃ. τ. γυμν.], δια τησ περιβολησ τησ χλανιδοσ [οᾷ αλ 
χλαμυδ.] -) Οτῖπί 5519 οοτη {οἱ αχρο]ανετιπί 6π νοβπιθηία οαἶπβ 
απαο ἀθβιγδαπ Παβαραί, ἑαπῖσαπη ΙποοηβιΜΙ]επῃ αἱ βίο]απι, Ίαθο ΘΗἴπῃ 

νεβιππεπία οἵτβ {αμα ἀαροτ]ρῖί 1Ιοῇ., αἱ Ἱπάπεταπί επ ἀθ]ιάσεηπίας 

Ῥτορίθχ ΠΟΠΙΘΗ εἶπςδ τερα]6 οοςςἵπθαΠ 6Π]ΑΙΗΥἀαππή) ΑάρέοΒ8, Αάάνπί 

ΥΘ6ΤΟ εΜίαπ Ρρορί εκδ, αυτ. (εκρ]]οαίϊοπῖς οαπβδα) 98. 958. ΥΥΡ ΊΊἹβτα 

ιµατια αυτου, ΒΙπΙΙ]{6υ Ίακ εξ επιιεπέε επι υεδίπιεπέῖ δις ἵπαιεγιιπί 

επι ἑοπίσαπι ῬιιγρΊγέαπι εί ε]ζαπι/ επι ... ΝΕΔΒΡ 15Τ. α Ὁ ο ” α (Οµτ 

Επ οἰζᾷά 4 και ενεδυσαν αυτον χλανιδα [χλαμυδ.]κοκκ. οπιβεῖς περιεθ. 
αυτ.) ΟτΙπί Γχύ («ο ν]ᾶςα ροβ8) ενδυσαντ. (1 Τμ, 5οἆ 1ρ89 Ιπιρτοβαῦ. 

ΤῬοείαπάτππ{ ϱο αποά απάπῃ παᾶας Βαρε]]απι ραββΙς οβρεί, ἰππῖοα Ιπίθ- 

τίοχθ νεβίϊοπάπβ {πογῖξ, 6αροΥ 4παπα «Ἠ]αΠΙΥΒ εοσσῖποα Ἱπάπετείατ. Αἲ 

νιάο ν. ὃ1 τα (ματ. αυτ.). Ῥταείετοα Ὦ 1δτ.α Ὦ ο {Π' Ἡ ραί παπι (ᾳ 

ΟµνΙαί) Ῥοδέ αυτον αἀᾶ ειµατιον (ιμ.) πορφυρουν και (ΟτΙπί εἰ ἐπῶζμεγιωιέ 

σιπι ολίαπι. οοοοῦύπ. εἰ ΡιΥῬωγαπι οὔοιπιζεᾶενγ. εἰ, α εἰ πᾶιεγ. επι ο]ι]. 

σοσο., οἴγοιπιάεάεν. εωπι εἰ Ρωρι.) | χλαμυδα (0 αἱ -δαν) κοκκ. περιεθ. 

αυτ. 6Η ΝΒΡΙ, 69. 102, 1924. 486Υ 1 (5οᾷ ᾳ νἱἰάοε απίθ) νρ β4] «ΟΡ 

ϱγτησ Ἐδάρςπησοά (Ἠτξαο (οπι αυτ.) ... ς περιεῦ. αὖὐτ. χλα. κοχκ. οΝΠι 

ΑΝΓΔΑΠ μΠ6ῦ αἱ ρ]ον ϱγντπίΓ απ (αθ{ῃ ΟΠ1 πΟΚΗ.) 

99. πλεξαντεσ (ἳ ΒΙ ϱ1- 3. νρ):α Ὁ ο 3’ Ἡ α Ονἰπέπον οχκρτῖπι Γεπεθηκαν 

οπῃ ΝΑΡΙΓ απο αἱ ρ]οι Εαβάεπη δοέ Ον (εί.δας).,. Ἡ 191. αἱ ραιο 

2τ---91 
Μο 15, 16--20 
1ο 19, 268 



95--5τ 
Μο 15, 21---36 

1ο 289, 3 36 β8 

198 2τ, 90. ΚΑΤΑ ΜΛΘΘΛΙΟΝ 

Ν ’ 

λῆσ αὐτοῦ καὶ κάλαμον ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, καὶ γονυπετήσαντεσ 
” { -- 

ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἐνέπαιξαν αὐτῷ λέγοντεσ᾽ χαῖρε ὁ βασιλεὺσ τῶν 
’ . λ / . 2) { / 

Ιουδαίων, 90 καὶ ἐμπτύσαντεσ εἰσ αὐτὸν ἔλαβον τὸν κάλα- 
λα τά 3 Ν - 4 ὁ 3 

μον καὶ ἔτυπτον εἰσ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 9] καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν 
1} - . / ϱ) Δ ΔΝ ’ 3 / ) Δ Ν ς ’ 

αὐτῷ, ἐκδύσαντεσ αὐτὸν τὴν χλαμύδα ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια 
- Ν ΄ } - 

αὐτοῦ, καὶ απήγαγον αὐτὸν εἰσ τὸ σταυρῶσαι. 
ς ε , τες / -- ο / 

δο πλ.1 Ἐξερχόμενοι δὲ εὗρον ἄνθρωπον Κυρηναῖον» ὀνόματι 

Το 19. 1Τ 88 Σίμωνα᾽ τουτον ΤΎ άρευσαν ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αυτου. 90 νὰ 

καὶ ἐλθόντεσ εἰσ τόπον λεγόμενον 1 0λγοῦᾶ, ὅ ἐστιν κρανίου τόποσ 

ΟΠΙΠΠΟΙ περιεθηκ. (Ἰίεπα αεἰρῃ 8): Κνδῃ 1. 69. 194. α1Σ εθηκαν | ε. 
τησ κεφ. οπΠ1 ΝΒ1, 69. 124.486ν Εβδ πα Ομνεαδ,,, ς Τη ε. την κεφαλήν 
οµπη ΑΡΝΓΑΠ πηςὃ αἱ Ρ]εχ Ομτοᾶ; Ἡ 85. τη κεφαλη (95. αυτου τη κεφ.) | 
εν τη (1, επη Ρτο ε. τ.) δεξια (48/) οππι ΝΑΒΡΙΝ 1. 98. 69. 124. 209. 
4ΤεΥ 4θεν ας ΠΣ ϱ1.3' ᾳἲ νρ (αοχο {οχἨ) ΑΥΙ5ΕΝ οἱ Ρ πι ΑΥΤΗΣ β4Ἡ ϱοΡ 
ΑΠ ααίἩ (Βπ84ετα εν τη χειρι αυτου) ΟΙνέ9 εἰσᾶᾶ 4 Οτ]{ 5919 Αασθοπ5 

ες επι την δεξιαν οι ΓΑΠ αποῦ αἱ ρ]ον Ὦ {13 Ἡ αἲ {ου ΑΥτΡ ἰχί 

Ομτεᾶ | ενεπαιξαν οπΠι ΝΒΡΙΓ 98. δδ. 6θ. ὔ8. (ἆ ἐπζιβεγιπέ) ... ς Τμ 
Τί ενεπαιζον οππῃ ΑΝΔΗ πποῦ αἱ Ρ]ες 1ὲ νο 5γιν Ἐπδάεπι ΟἩχ (οί.ξαθ) | 

αυτω (π" [5εά 1ρβοῦ οογγεσϊ{] 48ΕΥ α]19 {εγο αυτον): τ. Ὦ 1. ϱ1:3: 1 απι 

{ος {απ 6ΠΙΠΙ 88Ἠ {ο] πηπι ραΐ ΑΥΤΡ 604 ΑΥΠΙ ΑΠρΕΟΠΣ ΟΠ1 | λεγοντεσ: Α δε- 
ροντεσ | ο βασιλευσ οππι ΝΑΙΝΓ τποῦ αἱ ρ]εν Ἐπδάση ΟἩχ (αί.εας)... 
Ίπ βασιλευ οππι ΒΡΑΠ αἱ ρ]α510 

81. αυτω: τ 15Τ. αἰ1ὸ ἔργα αυτον | εκδυσαντεσ α. τ. χλ. (1, αἀᾷ και) 
ενεδυσ. ΟΠΠ ΝΤ, 98. (8811 οορᾶ” εξεδυσαν 5οᾶ οπι και απίο εγεδ.)...ς 

Τι ΤΙ εξεδυσαν εἴ και ενεδυσ. (:: αἱ Με) οππι ΈΡΝΓΔΑΠ απςῦ αἱ ρ]ον (1έ 
να αίς) Επδάδτη | και απηγαγον: Ῥ” (εἰ. 4”) Ρα] οπη και 

82. ευρον οτη ΝΑΒΡΙΓΑΠ Ἱης6 αἱ Ρ]εΥ ... ΕΕάν αἱ ηυρον | πυρηναιον: Ὦ 
πάά εισ απαντησιν αυτου (οδυΐαπι δἰθέ οεπίεπίεπι), Ἱέετα οεπίεπίεπι οὗ- 

υἶαπι αἶδί (εἴ) να] ἴπ οὔυ. εδ (ία ἰαπίαπα τηπη) α Ὦ ο Π3' ϱἳ Ἡ ραί Πατ] 
Ίπρ Ἱὰκ ΠΙΠΙ βακ (ποπ Ίίεπι {1 ρῖ.]ᾳα, πθς νσεᾶ απι {α ίος Βαπ {9) | 

Ίγγαρ.: Ῥ ηνγα., 1, ηγα., αἱ ἠγκα. 

85. ελθοντεσ(Μ αἱ ραπς εξελθ.): τ αἱ αἀά οι στρατιώωται | τοπο»: Β τον 

(ία εί. 4Τ6Υ) τοπον τον :: αἲ Τιο | λεγοµενον (εί. νθ): νἩ οπη :: οῇ Μο | 

γολγοθα επΠΙ ΝΑΒΡΙΓΠ αποῦ αἱ Ῥ]ος, Ιΐοπι φοϊφοί]λα ο {Η1.3: ϱ1.35.  ά 

νΡ β84Ἡ «ΟΡ ΤΠΙ αείἩ ... Εγολλγοθα, δ ΒΥΤΙΙ γολγολθα, Ὦ φοϊφοίλμα, 
α φοἴφοία]ια, Αγταῖτ φοφο[έ]λα ... Ν 4] ΡρΙαβ20 γολγοθαν:: πὲ Μο | ὅ επι 

ΒΡΕ" ΕΑΗΚΙΜΝΌΓ αἱ Ῥ]αβδο Π1., {επι Π196]] νς βαἩ «ο0Ρ, Β-ΑΙΠΡαΡ5ἱο 61 
ενω ς (5 ο Αα) οσ οππι ΑΕΒΥΔΗΠ αἱ β8ΐ{ πια | κραν. τοπ. λεγοµενοσ 

οππι κ” θίεῦητ, 1. 98.109.15τ. 209. 1. ῬΕ-ΑΙΙΙΡΗΒ5Θ1, 1ΐθπη ς λεγομενοσ 
κραν». τοπ. ἑππι ΕΓΑΗΚΌΥ οἱ (ᾳπἵ απίθ οσ) ΑΒΥΔΠ αἱ ΡΙ ΑΥΤΡ, Πίεπι Μν” 

4Τ9ν ΑΥΥΣΕἩ μεθερμηνευομενοσ (Ν5 ερµην.) κραν. τοπ. ... κ’ 4150 λεγο- 
µενον κρ- το. εἴ 135 (6το μεθερμηγευοµενον κρ. τοποσ'... Ν.Δ Ὁ 194. 

248. 900. αἱδ 1ὲ (οχο Π1:) νρ βα]ι 6ϱ0Ρ αὖπι ΑΙΡΖΟΠΡ α] οπι λεγοµ. (ΡΥοΏ 
Ῥομια) [ 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 2τ, 90. 199 

/ ς  αο - - ” 
λεγόμενος, 94 Ἠ5'" ἔδωκαν αὐτῳ πεῖν οἶνον μετὰ χολῆσ μεμιγμένον 

Ν / 2 2 -- . 

καὶ γευσάµενοσ οὐκ ἠθέλησεν πεῖν. δρ Ὅ' σταυρώσαντεσ δὲ 
ε) Δ 2, Ν ς / 3 ” / ” Δ 

αὐτὸν διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ βαλόντεσ κλῆρον, 96 καὶ 
/ Ὁ ης εν έν ὸς μ) 995. 1 ν΄ 3ἳ ο) - 

καθήμενοι ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ. ὃτ καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῇσ 

κέφαλῃσ αυτοῦ τὴν αιτίαν αὐτοῦ γεγραμμένῃν᾿ οὑτόσ ἐστιν Ιησοῦσ 
ον λ ο η 
0 βασιλευσ τῶν Ιουδαίων. 

94. εδωκαν: Ὦ και εδ. (απίθα και ελύθογντεσ, εἰ υεπἰεπίες). ΟΕ Τὲ (οχο Ε εἰ 

υεπίεπέες -- ἄεαεγιπέ) να εἰ υεπεγιιπέ -- εἰ Πεάεγιωιί | πευν Ὀ18 (Δ πιν) οπα 

κ... ς Ίωῃ ΤΙ πιξιν οΙΠ ΝΟΑΒΝ Ἱπο τα]] αἱ οππσίᾶ (ο Ἱέαπι οἱ. ΟΥ 

108). Ἡ 6οΡ αγπηζὰᾶ οπι Ρίοχθ Ίοςο | οι/ον (9) οι ΝΒρ κι” α115 

α Ὁ 113. ο.5: 1 να Β4Ἠ ο0Ρ ΥΤΡ 1Ιβ ΑΥΤΗΥ Ὀἱ5 αγπι ααίἩ Ῥ5-Α{ΠΡΑ5561 
Ταπιβά 538 Ἠ]] α].... ς Τϊ οξοσ οππι ΑΝΓΑΠΣ απο αἱ Ρ]οχ ο Ε Ἡ ᾳ ΑΥΤ5ΟΣ 
οἳ Ρ{χί ογτὴν Ἄδοπα (]τ (οἳ.ξαθ) Ονπ{ 5/519 (αά αῑξ ααϊά σπα 30. αϊπὰ απ{θπι 
ΥΙΠΗΠΩ ΠΟΠ ΠΙΙΧΙΙΠΙ ΟΙΤΗ {6ε]]α πθο ΟΠΠ α]]ατιο οοπ{γατΙο αοοθρῖί εἰ Ρ1Ρ14 

οἱ στα{ῖαβ αρ6πς ἀἰδοῖρα]]ς ἆθα1δ'', ταγβα5 νογοῦ”1 Παροαί: ,,βδσπΠᾶ απα 

Μί απ]άσπη Ταδι5 αοοΙρΙεης αοθίτπῃ οπ Γε]]ο ρογπηϊχίππῃ ραδίαν]ί οἱ 

πο]π]έ Ῥΐβονα; 5εο Μο απίεπι, οππῃ ἀαγείαν οἱ [αἱ ] πιγνγΠαίαπα νΙπΆπῃ, 

ΠΟΠ αοεθρῖ’’). ΟΕ εἰ. Βατηῖ σταυρωθεισ εποτιζετο οξει και χολή. ΤῃΠ 

Ρβ4Ίπιο 68: χαι εδωκα» εισ βρωμα µου χολήν, και εισ την διψαν µου 
εποτισαν µε οξοσ:: αἆ Μί οί Με 16, 95 εἰ Το 19, 99 | ήϐελησεν οιπα 

ΝΤα(ΕΡΗΡΕΖ1, 1. 98. 69. 194. 48εν Ον (ε(.ξ19) Βεναπί Ιποαίοαχ (1{ νο ΟΥ 

Τί ποζιαί) ... ς ηθελε οτι ΝΕΒΑΕΊΓΑΠ πες α1 ρ]ον Ῥ5-ΑίΠΡρα5561 ΟἨΥ 
οᾶά 8 Ώαιηβά 

9δ, βαλοντεσ οππι ἈΑρπ" 1. 209. α150 (ογο Ἐπςάετη δ0ῦ Ῥρ-Α{ιεάά3,.,ς Τὶ 
ῥαλλοντεσ οι ΒΙΓΑΠΣ αποῦ αἱ Ίοηρο Ρ] Β5-ΑίΠΡα5561 { κληρον βἶπο 
αζα1ίαπα 6ππι ΝΑΒΡΙΓΠ ταποῦ α509 {γα {1.3 οἳ: 1 {απ {ου 6πηπ ας πρ 

Βαη {ο]” (41 τηα αρ Ἡοπίαπίπτη αἱ αρ Ίμιοῦταξ αἱ αρ Υα]]ατβ) βἶκί 541 

οοΡ ΒΥΙΣΟΒ οίρτηβ (,,Ἠῖο Ίοσιβ Ρτορμθίαθ που Ἱπναπίέαςδ οδί ἵπ ἄποβριβ 

[οάά. Αβδοεπιαπῖ Παδοπί ,π1ραβ] οχκκ. Οταεσῖ5δ πθφιο ἵπ 1Ρ8ο απί]ᾳπο 

Ῥγτίαςο΄) αθίῃ ραςβΡ ΟΥ αἱ. Οµσί Ἠ{] ΑισοοΏδ (Αριά Ἠϊαν η . . 

νετρα ἆς ααπἴθαςδ απαστ]ίας εα]ία απ]άδγη Βαπ{, 5ο οοπίγα νΙάσαίιν 6586 

ααοά Ίρ8δο Ηίϊετ αἀποίαί. Αάάῑί επῖπι αἆ Μαίίλαεϊ νετρα: ,,εί ου ἴπ 

οοᾶσπαῃ ΡβαΙπιο [Γάε ᾳπο αά ν. 36 πιοᾷο ἀῑχεταί] {πιοταί ρτορ]είαίαπ: 

ἠνίθεγιιπέ οτδί υεδἐὐπιεπία πιεα, αἱ 8ΊΗΡΕΥ υεδίεπι Ίπεαπι πιϊδεγιωιέ δογέεπο."' 

Ἠαοο Ῥβα]τηί ναγΏα επ ποη αϊθοίπγατη {11856 Ρπίο, 5δί οβάςπ οχΠ]- 

Ῥα]βθεί Ίπ {εχία.)... ς (Ξ αὐ Μή, δε ρτοῦ θεμα) ἵνα πληρωδῆ τὸ 

ῥηθὲν (1οἩ τνα η γραφη πληρωθη [η λεγουσα]) ὑπὸ (4 αἱ Ειδάεπι ῬΑ- 
ΑΙ 6τ δια, Ἰεπι 1544 γα Ρεγ) τοῦ προφήτου" διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά 

µου ἑαυτοῖσ (4 αὐτοισ), καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν µου ἔβαλον κλῆρον 
οσπι δ 1. αἱ νῖκπιπ α ὓ ορ μα νρεᾶ απι Ίαπ Εν βακ βγτεζά αΠα ΑΥΤΡ 

ἐπί αγπι Ἐδά επι 505 (και ο ματ. µαρτυφρει λεγων είς) ΒΒ-ΑΙΠΡΑ55 61 εἰδῖ 

(Π]οι αἆ Ἡ. 1., 5εᾷ νίᾶςε απίθ) :: ος Τοἳ 19,24 

96. εκει (ει. Ον]πί 5990): 9993 1 (οχο ϐ) νο ΑισοοπΠ5 Ἠίου αγ ΕΙβδάετη 
50ῦ ϱ1ῃ | 

δτ. επεθηκαν: Α -Ψησαν | γεγραµµενην: Ἡ αᾶᾶ ]αεζγείοε 4γαεσε εἰ Ἰαέΐπε 

Σ: εκ ΤοἩ | τς (αἱ. Οτῖπί 5/91 6/935): ο. 6. 403 61. 118. 485. α149 ἔοτο α Ὁ 

(35 65, 22) 



98-44 
Μο 15, ο1-- 985 
Το 25, 85 58 
1ο 19, 18858 

Ῥα 09, Ἱ 

300 21, 98. ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΛΔΙΟΝ 

98 351 Τότε σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δύο λῃσταί, εἷσ ἐκ δεξιῶν 

καὶ εἶσ ἐξ εὐωνύμων. ὃ9 Ὅ" οἱ δὲ παραπορευόµενοι ἑβλασφήμουν 

αὐτόν, κινοῦντεσ τὰσ κεφαλὰσ αὐτῶν 46) καὶ λέγοντεσ᾽ ὁ κατα- 
λύων τὺν ναὺν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραισ οἰκοδομῶν, σῶσον σεαυτόν, 

εἰ υἱὺσ εἶ τοῦ Θεοῦ, καὶ κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυρου. 41 93 
ὁμοίωσ οἱ ἀρχιερεῖσ ἐμπαίζοντεσ μετὰ τῶν γραμµατέων καὶ πρε- 

σβυτέρων ἔλεγον' 43 ἄλλουσ ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι' 
βασιλεὺσ Ἰσραήλ. ἐστιν, καταβάτω νῦν ἀπὺ τοῦ σταυροῦ καὶ πι- 

Π1:. ᾳ ραΐ ΤΩΠΙ 84Ἡ οορ αγ» 514:5:6' ΤΗΡΗΥΙ (εί. Έτπς αρ ΜΙΠΙ οκ οοφιθ 
αρ ίδί: εκ 6ΙΥΟΓ6 πί να{γ) οπη 1: ο{ Μο οἱ Τιο 

98. εκ δεξιων: ο αἀᾶ ποπιῖπε αοαί]απα, Ἰΐοπα ροδὲ ευωνυμων ποπιὔιε οαηΊπια. 

Αα ποπι]ῖπα (επιαδ νε] Ιίπιας αἱ «εδίαθ) Ῥταοροπί αείρῖ: οϐ Ἱπ ο. 

ΤηΘ8 Ρ. 291 εί 2896. 

99. αυτον: Ε ΟΠΙ | τασ κεφαλασ (αἱ. Ἐαβάετα ἁττ ϱ{ 498 Ογ]ί 51931): Ὦ οορᾶ5 
την κεφαλην (:: αἱ Ῥ5 εκινησαν κεφαλην) 

40. ο καταλυ. οππῃ ΝΑΒΙΓΠ αποῦ αἱ ρ]εν { βΣ. ϱἳ” απι δαη {ΟΥ 88] οοΡ 8ΥΥ 

86Ἡ αθίὮ Ειςάσπι 4 ϱ{Ρ5 556 ΟἩτ ΟΥΥΖ8ΕΤ8ῦ ἨΗ]Π... ΤΡΜΔα] ρ8βιςα Ῥο 
43: ϱ2' Ἡ 1 α νρεᾶ οἰσᾶά ΡΙ (αἱ πρ ϱπηπη {ο]) { δας ΑΥΙΡ (οέΏξ Ε1αθς)}) 

οίδξ αγ Εβᾶθπι 4985 ϱ{ρ5 81015 ΟτΙπί δι θ12ᾳ Ἠϊον Απιῦ Ῥχασπι ουα (:: ϱ 
Με) | ναον (ία εἰ. ϱ1 Ἡ βγεί βαἩ αγπι αθίἩ Ἐράστη οἱρ5 ΟνΙνί 951): 
ΑὉ ο {813 ρὲ ᾳ νΡ οορ ΒΥΤΑΣ Οππί5,923 Ἠ]] Ἠ]εν αάᾶ ἄεῖ | εν: 1, ἆ 

οπι | οικοδοµων (εί. Επβάθη 495 ΟἩχ ΟΥΥΖΔΟΝ 185 Οχ]πίδ 21). 191. 998. 
1ὲ νρ 5αἩ ΒΥΤΗΥ ΈἘΙΒΡΣ52Ρ15 ϱἱ 506 (εγειρων αυτον) ΟΥτ554 εἰπορί 119 ΟΥ 
1πί 5933 Ἠ1] αάά νο] Ρταεπ (1ἱα 1 νϱ) αυτον | ειτου Φεου 6ππη ΝΑΡΙ, 

ΓΑΠ απο α] οπιησῖᾶ ᾳ (αξ. ἆ ὁ) Εαδάέπι οἱ” (ΟἨ1, 5εᾱ Β εν υι. του δε. 

εστιν, απίς8 ΟΠ1 Υ6ΥΡΕ εὲ υν. ει τ. Φε)... Ἡ ὤεου ει, Ἱέοπα αἱ Π1. ἄῑεί εΒ 

1ΜΡΙες νρ ΟτΙπί 5931 ϱ{3639, αίζπε βἷο Ίωῃ | καν καταβ. ΙΤΏ ΝΑΡ 9ΡείΣ α]ά 
α Ὦ ο Ἡ ΑΥΤΣΟἨ (μὲ Ομτεπο Ογιπεβί11θ,, ς Τί οπι και 6ΙΠΙ ΒΙ/ΓΔΠ 1168 

αἱ ρ]ετ {413 ϱ13 1 ᾳ νΕ βαἩ «ορ ΑΥΤΡ Επδᾶθπι ϱἱΡ5 Ο0]μτοᾶ (ΟΥεθ 
οἑδ45. ϱοἆ οἶίαί {απίππη γετΏα ει υιοσ θίο) ΟτΙπί 93154 

41. οµοιωσ οππη ΝΑμΠἜ τ1. 114. Ὦ {ου οεορσ1 εἰ... Ἐκ 1. ὃδ. 69. 109. 
αἰδα ο ἆ { 82. ϱ1:35: Ἡ ᾳ ΑΥΙΣΕἨ ϱοΡδΕΒΝ αγπι Έδρς 5 ΟτΙπίδ,91 α4ἆ 
καν, Ἰΐοπι ς αἀά δε και, Τη [ὃ. κ.] οππι ΡΡΙΓΑΠΑ πποῦ αἱ Ρ]ογ Π’ ΑΥΤ 

αθίἩ (54 δε οπηῖββο και) Ἐβάετα 498 | γραμμ. κ. πρεσβ. (Α 2858. Εαδάθπι . 
498 πρ. κ. γρ.) ου ΝΑΒΙ, 1. 98. 69. 124. 988. αἱ νῖκπιι Β1. ϱ1.3. νε 

βαἩ «ορ αθίἩ ΒΥΤΡ οοᾶ ἘπβάσπιάδΒ,,, Ὁ αΙ10 {οχο α Ὦ ο 5 Ἡ ᾳ ραί 
(8533) Ο0αβεῖοᾶ γραμμ. και φαρισαιων (Επβ τ. φα. κ. τ. 0.) ... ΕΕ 

ἨΚΜΡΌΥΔΠ αἱ Ρ]118150 ΓΑΥΥΡΟΒ ϱ{Ρ ΑΥΓ ΡετΒΡ 8Ι Οµπί 5931 ΤΗΡΗΥΙ γρ. κ. 
πρε. και φαρισαιων ... Ὦ 6Ρ8 επ αγπηθᾶ πῇ] π]βΙ γραμμ. | ελεγον (εί. 
Ἐβάετα οἱρ5 Ονἰπί): ταν Τρο ϱρ1:Σ’ ΑΠι 84Π Λεγοντεσ (Πἴθτα ἠζιαεδαπέ 

[Μζβεγιιπέ] ---- ἀἰσεπίεθ ΒΑ] ο0Ρ ΒΥΤΡ ααίἉ) 

49. σωσαι: εὰἆ σωσαι; | βασιλευσ εππι ΝΕΡΙ, 98. 102. 88... ς (5 ἄΡ) 

-Ίνη ῬΣΒΕΙΩ ει ΕΠΤΏ ΑΓΔΠ πποῦ 3] Ρ]οχ 1έ νρ «ορ ΑγτΗίΣ ασπα αεί] Εαδάθπι 
408 ϱ{Ρ5 33 61396 Ῥβ-Α{1ρα5575 Οµπ{Σ/92Ι | νυν: δ αἱ Ῥαϊο ΟΠ1 | πιστευ- 



ΚΑΤΑ ΜΛΘΘΑΙΟΝ 2τ, 46. 201 

. λ / - 
στεύσωµεν ἐπ αυτόν 45 πέποιθεν ἐπὶ τὺν Θεόν, ῥυσάσθω νῦν 

.τ. φ ο. τι ΜΑ 9 2 2 
εὖ Θέλει αὐτόν εἶπεν γὰρ ὅτι Φεοῦ εἰμὶ υἱόσ. 44 Ὅ5'Ἔ τὺ δ αὐτὸ 

ὃν Ν 2 ω / . 

καὶ οἱ λῃσταὶ οἱ συνσταυρωθέντεσ σὺν αὐτῷ ὠνείδιζον αυτόν. 
940.09 2 Ν νο ω ) αρ) 5 -- Ν 

40 ᾽Απὺ δὲ ἕπτησ ὥρασ σκύτοσ ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν 
- ο) σ ο κ, 941. 6 λ Δ λ 9 [ζὰ 3 / 

γῆν ἕωσ ὥρασ ἑνάτησ. 40 περὶ δὲ τὴν ἑνάτην ὥραν ἀγεβόισεν 
ες ὼ [ρα -- / / . ς νο ς Ν Δ ’ ”. 2 

ὁ Ιησουσ φωνῇ µεγάλῃ λέγων Ίλει λει λεμὰ σαβαχθανεί; τουτ 

σωµεν ο ΝΕΕΗΙΜΓΑ 889. 69. 124. 181. 15Τ. αἱ50 {ογο ({ βΥΥ5δέἩ ἐᾷ ο 
μὲ υἰζεαπιιιβ ϱξ ογεάαπιιδ, δα] μέ ογεζαπαιθ) ... ς ΤΙ πιστευσοµεν οτι 

ΒΡΟΚΕΡΌΥΠ αἱ Ρἱ «ορ ΒΥΤΡ αγ] αεί Ειιδάετη ο{ρ5 Ογγήνδής οἱ δδ4 οἰποςί 119 

Ῥβ-ΑίἨΡα55.,,, ΠΠ πιστευοµεν 6ΙΠῃ Α 244. 958. οδοτ Πέρ]ετ νο ΟτΙΠί 5,596 | 
επ αυτον οἵιπῃ ΕΣ, 99. 42. 46. 958. 949. θ08Υ (814 εισ αυτον) Ογτπθδί 

190 (α11Ρ1Ρἱ5 σοε) ... ςσ-(-- αὖὐ ή) Ἰπ αυὐτω οἳπι ΑΡ 1, 69. αἱ νὶκ πια 

(1 νρ ατπη ϱο ΟτΙπί) Εαςάθπι ϱἱΡ5 Ρ6-ΑΙΠΡ855156{855.., 8 (8εὰ -ἷ- επ) 
Φή επ αυτω ΕΕΘΗΚΜΒΌΥΓΑΠ αἱ Ρ]Ι18150 ι 

48. πεποιθεν πξᾳ Θελει αυτον: Ὁ οπ | πεπριθεν (εί. ο ΕΗ1:. ο.” ᾳνρ 

ΒΥΥΥ΄ Ρο Ἐδρ5 Ονπί5931): ο 1. 118. 209. α Ὁ Ἡ 1 βαἩ οοΡρ απ αθί]ι 

Ἐβάθπα 498 Ῥγαεπ] ει | επιτον Όεον (οί. Ειδᾶεπι 18, 1ΐοπι ο ἆ Εσ]. {α 
ΟµΙπί ΑπρζοΠ5 ΑπιΟ ὑπ ἄειωπ) ... Ὥπ επι τω Θεω οππη Ἡ (ΗΡΙ να ἴπ ἄεο 

να] ζοπιύπο) Ειιδρ» 53 |. νυν (εί. Ἐαδάετα Ονήπί): ΑΗπΆ αἱ Ρρ]1β60 ῇ3: οοΡ 
Ε5Ρ5 οπη :: τί 1χκ | ϱυσ. νυν 8ΊΠθ αυτον οπι ΝΗΙ, 98. νρεᾶ (1: ϱ1:3: 
ΑΠ 581 1ης {ο αἱ ΟτΙπίὔ 21 Αισ6οἩΠ5 ΟΠ αυτον ρο5δί Θελ.) ... ς Ίωπ Τϊ 

αάά αυτον οἳπι ΑΡΔΠ αποῦ αἱ Ρρ]εν ΠΡΙ νσοάάΡρΙ Αγτα ϱαἩ ϱ0Ρ ΑΤΠΙ 
Εβάεπῃ ϱἱΡ5 (:: Ἱκκ ρυσασθω αὐτον, σωσατω αυτον, οτι Θελει αυ- 

τον) | θελει: Ε αἱ ραις -λη 

44. το ὃ: Ὦ το δε | συνσταυρωθ. Ο1π1 ΝΑΒΕΘΔΘέ 69. αἱ]; Ἱίεπι ς συσταυρ. 
ουπι ΕΗΚΜΌΤΠ (5Υ 9) αἱ ΡίεΓ... Ρ1, σταυρωθ. | συν αυτω οπῃ ΒΒΡΗ,, 

Ἱίεπῃ Θ{ µετ αυτου... ς Τϊ αὐτω ΙΙ ΑΓΔΠ αποῦ α] οπιησῖά | αυτον ο. 
ΝΑΒΡΤ/ΓΑΠ πο ΟΙΠΠ α150 ίογα....ςσ(-- αΡ απ) αυτω ο, πιπιδο νὶκ πΙὰ 

46. απο δε εκτησ (Ίία οί. Π89ΡΙ να Οππί Αιρ α1): α Ὁ ο (Ῥτοπιίββ) οἱ ροβί- 
φιαπι ογιιοίωις «δέ, α δεπία | σκοτ. εγεν. (εξ. ΕΙιβΡ5565 ο{ᾶθπη 395 οἱ 456 

[εἰ ἡὸ κατα τον µατῦ. αἀάῑί δεά πιαρί5 Μο 5οφπ]έαγ: γενοµ. δε ωρ. εκτ. 

σκο. εγε. εφ ολήν - και τη ενατη ωρα εβο. εἴε] Οἵν ΟνΙπίδ): Ὅγδ 

815 ΑΥΤΥ Ρο εγεν. σκο. | επι πασαν (88 19. 245. Οµτξάθ εφ ολην) τ. γην 

(αί. Ἐβάέπι ϱ{Ρ5 Οτπί ΟΥρ α1): νἩ 248. 1 Ταοἰαπί»18 οπι :: ἵπ Μο ο 
Ίμο Ἆος ποπ Βιοί | ενατησ (Ὁ απίε ωρασ Ροπ) οἱ νευδι 8ᾳ ενατην 6ΠΠΙ 
ΝΑΡΕΕΗΚΙΜΌΥΓΔΟΙΠ αἱ ΡΙ, Ἱΐοτῃ Ὦ ενατησ ... ς εννατησ επ α α] βαἲ 

πηα, Ι{επῃ εγνατην «ππῃ Ρ6 αἱ δαΐ τη 

46. ανεβοήσεν οππι ΝΑΡΓΑΘΙΠ τποῦ αἱ Ρα Ειιβάεπι 486 ϱ{Ρ5 569 Βαςείῃ 255 
(8 13: ο”: Ἡ εποϊαπιαυϊί) ... 81 98. 69. 194. (Επβάεπι4δ0 ϱκ Μο οβί, ν]ᾷς 
αηίο) εβοησεν (14591 νρ Οτἶπί οἰαπιαυί) :: πὲ Μο | οτε: Ὁ οπι ὁ | ήλει 
ηλει (ἡ- ΕΕΜΓ αἱ πι, Λεζί α Ὦ ἆ ἓ 81. ϱ1: ᾳ Απι ΘΠΏΤΏ Εοχ [α πρ ρα ΤΩΤΩ 

βαπ; ἡ- πίς κυπ αἱ ΡΙ, εί ο 3: ϱ3' Ἡ νρεᾶ) εππι ΡΕΔΘΕ 1. αἱ Ἐπδες δα 
εἰᾶθπι 40 (6ος 1ος) αίβ5 58δ: Ιΐοπι ς Ίμπ ΤΙ ήλι επι ΑΕάΗΚΜΌΓΠ(ΑΥ ϱ) αἱ 

Ρε (Ο1επιθο! 958), Βαβοία55ῦ Ερ1ρΙθῦ,38. 1έοπι 1, Ἐαβᾶεπι 456 ρχοᾶά δ αηλι 
αηλι (1, ἁήλι ἀήλι) ... Β ελωει ελωει (Ειβᾶςπα 45ο ρχῖ Ίου [οκ Μο ροαβ] 

Ῥρ 22, 8 

45-49 
Μο 15, 95-- 36 

Τιο 25, 44 

(929,9 



303 2η, 4Τ. ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΛΙΟΝ 

” 3 η η « ) λ α 
ἐστιν ὣεέ µου Φεέ µου, ἱνατί µε ἐγκατέλιπεςσ; 4 τινὲσ δὲ τῶν 
ε) » ε / 2 ’ 2' 9 ς ’ ο 5 

εκεῖ ἑστικότων ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι ΠΗλείαν φωνεῖ οὗτος. 48 39533 
Ί.ς 28, 96 Δ 2 , Ν 5 9 » ” ν π ; ’ 

[οπ καὶ ευδέωσ δραμωῶν εἷσ ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν σπόγγον πλῄσασ τε 
(3968, 35) ”"ς ΔΝ Ν ’ 3 ’ .. .. » ε 4 αλ 

ὄξουσ καὶ περιθεισ καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν. 49 οἱ δὲ λοιποὶ ἔλε- 
ο ον. 2]. ..) ς / 2 3) 

γον᾽ ἄφεσ ιδωµεν εί ἔρχεται ΠΗλείασ σώσων αὐτόν. 

ελώειμ ελωειμ), 95. αἱ Ραπο «ορ Πατ] ΟἨγΕπὸ ελωι:: πἲ Μο | λεμα οπη 

ΝΒΙ, 55. α] ραπο (α αριᾶ ἙΒ]αποί.) 1. ϱἳ" απι 6ΠΙΠΙ [ου Ίπο Ἠαχ] 8 «ΟΡ 

(εἴεπια) ΥΥΣΟΊ (1επιοπο) Εαβᾶ πι 456 ρχο 4 3 (Ίέοπι 490 918) 6ἱΡ5 569... Τπ ληα 
(ειπα Ἡ οχ 6ΓοΓ6 ΒΙγοΒΙ1), Ἰἴεπι ΕΡΙΡΗ 8918, ΤΙ λιμα οππη ΑΚΌΓΔΘΙΠ 

α] Ρ] ἔᾳα Ρο 5ΥΤΡ Επιβθδδήή 0μτεαο Ῥαφείμοσα, Ποπ ΕΤΘΗΝΒΥ α] τη 

Βαςεία οἷᾷ λειµα... ς λαμα οππι Ὦ 1. α] 3 ({οβίο τὶς) Ὦ Ἡ ραξ παπα 
(ῑέοπι ο ο” νσθὰ Ῥαφείῃ 3556 Ίαπιπια) αγπη αθΏι Ἐαδάεπι 480 ο (Ίΐέαομῃ 490 
018) Ῥαφοίὴ εοὰ ΟΥΙΠΙ 5554 1 σαβαχθανει (Ἡ σαβακτανει) ΟΠΠ ΝΑ(Β)Α 1. 
609. αἱ Επδε5δή{, Πίο ἘΕάΗΚΙΜΕΟΥΓΟΘΙΠ αἱ] ρ]ου Ἐτιβάεπι 486 (ϱ{ 459) ϱ{5 

569 0Ἠγβιο Ῥαςοία 355 Ἠρίρ] σαβαχθανι (ἴἴα ς Τ1), Ἰέεπι ο 6 1:35: 612: ]ᾳ 
νρ δαδαοίλαπῖ (1: καῦ., ΕΤ" 8απ δαδασλίή., ᾳ δἱδ., νρεᾶ αρ Τιμη ἑαὐασίαπτ), 

Βΐης η σαβακθανι ... Ὁ ζαφθανει (99 σαφθ.), ἆ Ἡ καρί]απὲ, (οι: 5ερ- 

ἰαπῖ, Ὦ παρίαπὶ, α παλ]απί |. εγκατελιπεσ επι ΝΕΡΙΤΓΠΣ(ΑΥ 9) αἱ ΡΙ 

(έεπα οαἵξαπα γεν ὅδ ΟΥ 11010 Ἐπρᾶετα {ας 1 198 Βαδεία ΕΏρΙΡΗΤΤΙ οἱ α11ϱ) 
.«ΑΕΕΘΗΚΜΔΟΓΠ” α] πι -λειπεσ (οδεῖ α] ΟἨΤΕΊΘ. λειπασ). Τπ ΒΥτοδΟΝ 

ἀεθδί τουτ εστιν 11ξδᾳ εγκατ. 

4Τ. εστηκοτων ΠΠ ΝΕΟΙ, 98.... ς Ἰωπ ΤΙ εστωτω» οἳπι ΑΡΓΑΘΕΙΠ πποῦ αἱ 

ΡΙ6Υ | οτι οπτη ΑΒΟΓΑΘΙΠ αποῦ α] ρ]οΥ ξᾳ 6ο ϱγτΡ Οτο δ 4 0Ἡτ (εί. 516) 

εως ἈΡ1, α] Ῥαπο ΙΡΙ6Γ να ΒΥΥΣΟΝ αγΠ1 φαί] οπι (:: Μο τδε) | ἠλειαν «Τη 

ΑΒΡΙΙΔ... ς Ίωῃ Τϊ ηλιαν οππα ΝοΓΘΕΠ ποῦ αἱ οπημσίᾶ, Ῥταθίογοα ο{ πᾶ 
11,14. 16.14. 17, ὃ οἱο 

46. εξ αυτων (εί. ΟπΙπ{5939):Ν οπι | πλησασ τε: Ῥ οπι τε. | 9 69. οξου 

49. Ἠιπο νοτδαπῃ ΟπΙΠί 5936 απίο ν. 48 ροπῖε; 59. 989. 208. 498. Ρ]απο 

οπι |.ελεγον ΟΙ Πα ΝΑΟΙΓΑΘΕΠ απο αἱ ρ]εν {Η1:. σἳ” Ἡ νο αγταί ΟγΙπί 5,935 

ΑΙΡΟΟΣΣ.,, Ἰμπ ειπαν οι Ὦ 194. οἳ (ειπον) ο θ9., Ἰίεπι α ο ἤ7 σα | 
αφεσ: ϱἳ 98. 15Τ. ΑΥΙΣΕἩ αφετε | Ίλειασ επ ἩΡ ... ς 1 ΤΙ ήλιασ 
ουπι ΝΑΟΙΙΘέ της τε]] οἷο. ΟΓ 4 ν. 46 | σωσων οππι ΝΕΑΒΟΙΙΘΕ απο1Σ α] 
ΡΙ6σ, 1ΐοπι ίφεγαπο 1. σὶ: νς ατπι αεί... κ 69. Υ56Υ 56π1 α1δ σωσαι, 
Πέετα ζίδεγατε { ο” γταίγρο(:: βομα ποίαί: .,οχ Μίπιοτα, ο{ 2,2. ὅ, 17. 

9.19. 10.84 κα αἲ ) ... 5 1. 209. α Ὁ ο 5 Ἡ 1 α (Οτη{ 5/96 οἱ φεπίαί 
Ε]. οἱ [αρ] ἰἴδεγεί επι) και σωσει (ὰ εἰ ἴθεγαί) | αυτον βἶπο αἀἀῑίαπι 
οππῃ ΑΡΕΕΘΗΚΜΒΥΔΠ α] ρ]οχ 1{ να (οχο ραΐ πηπι) ογγα{ς (οί β6Πη6]) ϱ0οΡ 

ΆπΠΙ Ρο ΟσΙπί 5936 (πΡΙ πμ] ἆο Ἠου αἀάΙίαπιοπίο οοπιπιθπιογαί; 56ἆ 

είαπη Οτ1316 αβγπια! Τθβα 1αΠῃ ΠΙΟΥ{ΠΙΟ πα] Ποια Ίαπσθα Ιαΐίαδ ραριςῖςεο, 

Τ]1ε]! ϱο Ίοσο οοπίτα ΟθΙδαπι: ειτα φήσιν 0 κελσοσ’ τι φῆσι και ανα- 

σκολοπιζοµενου ποιοσ ιχωρθ, »οιοσπερ τε ῥεει µακαρεσσι Θεοισιν; 

εκεινοσ µεν ουν παιζει. ηµεισ δε απο των σπουδαιων εὐαγγελιων, καν 
µη πελσοσ βουληται, παραστησοµεν οτι ιχωρ µεν ο µυδικοσ και οµη- 
ϱικοσ ουκ ερρευσεν αυτου απο του σωµατοσ᾽ ηδη ὃ αυτου αποθανον- 
τοσ εισ των στρατιωτων Λογχη την πλ. αυτου ενυξε εἴο. Ῥαδρίσθγῖβ 



ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 2τ, 50. 205 

α ς Ν 21 - ” -- -- 

50 191 Ὁ δὲ Ιησοῦσ πάλιν κράξασ φωνῇ µεγάλῃ ἀφῆκεν τὸ 

Ία1η {ππη οναηρε]Ισαπη ΜαίίΠαςαΙ βοτΙρίιταη {ΥαάΙ{Ίοπο ἆα Ῥιαποίο νῖνο 

Ίοδι «ΟΥΡΟΤΥε αποίαπη {π19β86. Ἐτπάθπι 1ηΠ Φ6ἨΒΙΙΩ αοορῖ Ῥοββῖί Βατπῖ 

ουχ ουτοσ εστιν ον ποτε ημεισ εσταυρώσαμµεν, εξουΘενησαντεσ και 
κατακε)τησαντεσ και εμπαιξαντεσ. Αί βοετ]ρία Ίαος απϊάσπι ετιπέ η]- 

πῖ5 19εγα,) ΕβέΔΏ (ροπ1έ αηίπῃ Το] 19, 91 πβα ὃτ «αποΠε ἀεοῖπιο 4πο 

ᾳπαο βἱηρα]ῖς βαπί Ρτορτία οοπ{Ιπαπίας; Ργαείοτοα αἰαπιάσπη 108 ῷγο- 

Ρε σππι 1]]πᾶ ὧσει υδωρ εξεχυθην Ἱππρ]είατη αβδοτίέ 15 αᾳ1ιαθ ,, Τομ” 

ᾷο πηϊ]]ίο Ἰαΐτς Ίεξα ριηρεηίο (γας]α1ϐ) ΠΠ] ἨΠῖει ΑπβζΟΠΝ,,, ΝΒουὈῦΓ 

δ. 48. 61. 115. 1913 ρα τη ΒΥΥΗΥ 561 αοἰἩ αἆᾷ αλλοσ δε λαβων λογχην 

εγυξεν αυτου την πλευραν και (0 αἀά ευθεωσ) εξηλΘεν υδωρ και αιμα 

(6 αιμ. κ. υδ.):: οἳ Το] 19, 94. Ἐαάσπι γατο αίίαπι {οβίαπίαν 01 (α]]8- 

Πβ οπῖπη 11ψοχα, αέ {οίες ΠΡΙ, ἰαχίαβ ΥοιΡί5: ετεροσ δε προσελθων 
λογχή αυτου την πλευραν ενυξε, αἀάΙξ: τι γενοιτ αν τουτώων παρανο- 

κωώτεροῦ, τι δε ΘηριωδεστεροΥ, ου μεχρι τοσουτου την εαυτων µαγιαν 
εξετει΄αγ και εισ γεκρον -- Ἀος 6ΊΙΠΠ ΠΟΠ 86ΠΡΙ ΡΤοΡΥΙΟ ἄῑσετο αρραταί -- 

σωμα λοιπον υβριζοντεσ; συ δε µον σκοπει πωσ ταισ παρανοµιαισ 
αυτων εισηµετεραν κεχρήται σωτηριαν. µετα γαρ την πληγην αι πλη- 

γαι τησ σωτηριασ Ίμων εκειθεν ανεβλυσαν. ο δε τς κραξασ φωνη µὲ- 

γαλή αφηκε το πνευμα.) ΟΥτ αβ Βοναμίο (ν]άε Ρροβί) βεπο[Ποπ6οάσ» 

(οτι ειο το καθ ιστοριαν ευαγγελιον διοδωρου και τατιανου και 

αλλων διαφορών αγιων πατερων τουτο προσκειται -- τουτο λεγει και ο 
χρυσοστομµοσ. οταν ουΥ ο ματ. προ τελευτησ αυτου σφαζοµενον υπο 

του στρατιωτου τη Λογχη εισ την πλευρα» εὔηλωσεν, ειθ ουτωσ νυ- 
χθεντα τελευτησαι, ο ὃε γε ιώαννησ τουτον εφτ λογχη νυχόθηναι µιετα 

το τελειωθηναι, οὐ µαχησ το ειρημεγον' αμφοτεροι γαρ το αληθεσ 
εµηνυσαν. ο μεν γαρ µατῦ. ὧσ πλειστακιό τον Λογον ποιουµειοσ τα- 

χεωσ τησ αναγθαφησ, επιµνησθεισ και τησ σφαγησ τησ µετα τον 
Φανατον αναμιξ την γραφην πεποιηται, ο δειω. την τούτου ακριβη 

γ}ωὠσιν εμήνυσεν, µετα το) Φανατον και τη» σφαγήν υποδεξασθαι το 

σωμα. Ἠαες Ἱπάς α νετρῖδ: οταν ουν ο µατθ. αἐίαπι ἵπ Β6ΠοΠοΦος 355 
αποᾶά Ῥθνετο αἀδβοτῖρῖίαν Ἱοριπίαν, ΡΙΟΥ Νν6ΤΥΟ ἄο ενν. Ὠ]οάον εί 

Τα Παπϊ αΠὈί ποη Ἰπνοπία Βιιπ{.) ποηπι]ἶ αρ Ῥονοατιπιδηίο (οί 

Αββεπιαπ. ὈΙΡ1. ογΙεπί. ΠΠ, 81, αΏ] Ιεσίίαν: ,,Ῥοΐτας Ταπ]ου [Π 091] Ρτο- 

{ογί εχ ϱρ. 26. Η0τί 9, απαπ Ῥενετας [{ 599] Ρροδέ αοχ]ῃαπι αἆ ΤΠοπῃ. 

(ογπιαπῖοῖαε ερῖδο. δοτ]ρδῖί: Φποᾶ αιίεπι [αΐις ἄοποϊπῖ αςο εί ποδέγὲ ε8. 

Ον. οβδίγπαπι δρ Τέμπι ἐγααία δέ, α πια ἴαποεα Ῥεγοιιβδιι δέ εί επ εο 

φαπᾳιᾶς εἰ αφια πιγαδιϊίεν ε[Ἰιαεγίπέ, ἄν. ευφίδία 1ο] βογρείε, ομζις 

φωάεπι ]αοιὶ πεπιο αἰἴἴιν πιεπιὔιή. Νοππιὲ ωεγο ἸΜαίίλμαεί ευρο οὖπι 

Ῥαΐαπι ἵπ]εγεπίες τά 1δὶ οδέγιβεγε φιιοᾷ οοπίγα ευφἰκέαε πιεπίεπι εδ, αἱ 

βοϊχίσεί οδίεπάεγοπέ Ο]ηθέί α.]μιο υζυεπέές Ἰαΐτι α πιζέε Ίαποεα ργζμς Ῥετ- 
οιιββιπι Γιιΐδε «παπι {5 αρίγτίπι ἐγαδίαίβθεί. Ἠαεο 68 δΊΙΠΙΠΙΟ δέιαίο αἱβ- 

σιιβ8α εδί «πι πιέεα Μεπιῖίας ὕπ αγόε γεφία εβδοί Ἰασεεᾶοπίζ εἴιβαάεπι δές 

«ποπᾶάαπι αγολτερ{εοορέ οατιδα. Εγοᾶπιοίο {ᾳ1έιη' ο πιεάύπι ἠ{αἱέ]ιαεί ευρῖίο, 

φιιοᾷ πιαφπῖσο ἀεξοτίρέωπι εγαίέ εἰ ἴι γεφία αεᾷε 5ΏΠΙπια ομπι υοπεγαξίοπε 

φεγναδαδιγ, φμοάφμε ὑπιμεγαπίε Ζεποπε ο πε Οργί ὑιβιῖααε πα οἶήπι 

δ. Βαγπαδα γερεγέωπι |Γΐςδε Γεγεδαπί, εοφιε αρεγίο ἄεργε]επδιπι εδί 

ϱ0-- 54 
1,ο 15, 9]---89 
Μο 25, 48---4Ί 
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” - 1.9 τος Ν . -ω 
πνευμα. 91 Ὁ'' Ὅ μαι ἰδοὺ τὸ καταπετασµα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη 
” / / 

ἄνωθεν ἕωσ κάτω εἰσ δύο, τν 
τς ο. ’ Ν ά /. 

και 11 εσεισθη, Και αι πετραι 
2 / ε λ Δ -- 2 / Ν .) ΄ 

ἐσχίσθησα», Ὁ2 καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεῴχθησαν καὶ πολλὰ σώματα 
- ’ εν ορ . ] ασ / 3 5 

τῶν κεκοιµηµένων ἁγίων ἠγέρθησαν᾽ 5 καὶ ἐξελθόντεσ ἐκ τῶν 

μνημείων μετὰ τὴν ἔγερσω αὐτοῦ εἰσγλθον εἰσ τὴν ἁγίαν πόλιν 

καὶ ἐνεφανίσθησαν πολλοῖσ. 64 353 ὁ δὲ ἑκατοντάρχησ καὶ οἱ 

ηιςπιοςέ Μἰείογίας πιζζς εἴ ἴαποεαε αζαίαπιεπέτιπι ἴπ {ρβο Ἰιαιιάφπαφιαπι 

επδίαγε. Βαὐ]ατισ]ί απΠαπΟτΗΠη θαχροΡΙΙΟΓΊΤΙ ΠΕΠΙΙΠΘΠΙ Ἠπ]8 το πιθηη]- 

η]55ο ῥρταθίον ΟἨχΥδοδίοπιππ οἱ ΟγτΙ]]άπῃ αἰοχαπάτίπαπι, 

απογαπη 1π οοπηπιοηέηγ]α 1 ιά ἀῑέαπισή 6ππη ορτορςῖε.. [ΟΥτΙΗ οοπηπι 

αἆ Μί ρετίῖ55ο οοησία{.]) Οαείογαπα οΡΙπΙοπΏσδίη, οχ Ί]]α ον. Μα{ίΗ. Ιεοίῖοπο 

οτίαπη, Τεδα αἀμαο νυϊνΙ ]αΐας Ἰαησθα αρθτίιπῃ ᾖήςδα, ΟΙεπιοης }., ἵπ 

οοποΙ]ῖο ὙΠεηπποηδί α. 1911 ἀἁαπιπαν]έ, ἆοσθῃς ΙοἨβαηππσπῃ {θπιῖ]5ςο 6- 

οἴππῃη τα] ροδίαθ ογάἵποπι. ἵ 

60. παλιν (εί. Οτ]πί ὃ, 936 Έιρ» 5609 Ογτ7αο τ97): ΕΙ, α110 Εοχο Ὦ Ογγαοί "5 
Ον (οἳ,Σιϐ) οπη (ΟΥ9335 ει μεν γαρ ωσ οι συσταυρ. αυτω λησται -- ουκ 
αν ελεγοµεν οτι εΦηΧε τ. ψυχην αυτου αφ εαυτου - γυνι δε ο τξ χραξασ 
οἴς π1] ρτοῦα ἑ) 

51. το καταπε. του ναου: ε{ Ἠϊαεν αᾱ Π. Ἱ.: ὕπι ευφζίο, ειῖις 8αερε Γεοπιιιβ 

πιεπίίοπεπι, 5ιρεγζὑπίπατε (επιρί ἴπ]ιάίαε πιαφτιά(πίς Γασίιπι ε8δε 

αίφιε αἰνίεωπι [εφύπιι. Ὑἱάςε οἴΙαπι ϱρ. αά Ὦαπιαδαπη 198. αὈί αἆ νετρα 

Ἱδβαῖαο ϐ,4 4ο 5δαρ]αίο 5αρεγΗπηπανΙ εξ ἄοπιο Ἱπιρ]οία Γπππο αάΙΕ: 

πιοπιπιιζζὲ -- θρεγ](πιίπατο διιθίαέιιπι ἐῖο έεπιρογε 27αεάϊσαπέ, (απο ουεζωπι 

ἐεπιρζέ δοἱβδιπι ἐδί. Ἠπιδας ἵηπ ϱρ. αἆ Ἠοάϊρίαπι 120 αἲί: ὧι ευφ[ίο αμέοπι 

φιιοᾷ Πεζγαϊοϊα ζήΜέεγῖς θογ{ρέισι εδὲ {εοίηις πο υεἴωπι ἐεπιρἔὲ φοἶθδηπι θε 

θιρεγζὑπίπαγε ἐεπιρζί πιίγας πια ρε ὑιῖς οογγζθδε. | εισ δυο (Ὁ αάά µερη, 

αποπιαάπιούπτη 1 να Ονπί ἵπ ἅμας ραγίεθ) Ῥοδί κατω οππα ΒΟ31, 98. 

109. «ορ αοίμ.... ς Ίωπ Ροδί εσχισθη (:: πί Μο) οππῃ Νλοδργδθίπ πποῦ 

α] {ογο ΟΠΠ Πέ νς βγτιίΓαγπι σο ΟΥΥ786Ἠ 9 ο(αοίἡδ Οτ]πίδόρ226.,, ΟΥ 
4398 (οἱ 1414 18) Ἐικάθπι 303 (56ᾷ απάς2 Ι{οπιεο]164 κατα την των εὔαγ- 

γελιων γραφην) ο. 1: τί Το | ανωθεν οππι ὴ1, ΟΥ 29 ΟγΥθοίὔδς,ς Ίμπ 

ΤΙ Ῥταεπι απο (1: αἱ Μο) οἳπ ΑΡΓΑΠ αποῦ αἱ Ρ]ον ΟΥΤ2ΔΟΝ (ΟΥ14314 Ες 
Ρ5): Ί{οπα Β09έ αἱ ραιςο απ (69. επ) | εωσ: Π εισ το 

59. Ν” Οἱ κ. τ. µνη. ανεωχθ.. | µνηµεια (6. Οτ3955 ΕπδρΣ569 ΟΥτοῖς Ῥε- 
ΑἴΊΡΑΣΣ α1): Α µνήηµατα | ανεωχθησαν οππ ΝΕΒΡΓΑΠΣ ππςῦ αἱ ρ]εν ΟΥ 
43986 ἘΠΘΡΑ 960 (Ύχ78ο 198. 1ΐοπι οὔτιθί 1. 98. 15Τ. αἱ19 ίοτο Ογτβοί48 
ηνεωχύησαν, αἱ Ραπςο Ρ5-ΑΙΗΡΑΡΣΤΤ ηνοιχθησαν ... ΑΠ’ αἱ ραπο αγεω- 

χΦη, ο” αἱ Ραπο ἠνεωχόη | ἠγερθησαν ουπα ἈΒΡα1, 1. 98. 69. 194. 209. 

110 (6το ΟΥ9355 οί 2,553 Έ5Ρ5 569 (ΟγΥΔοί ανεστησαν) ... ς ηγερθη εστι 

ΑΟΓΑΘΓΠ πποῦ αἱ Ρ]οι ΟΥΥΖ8ΕΠΤ98 

69. εκτ. μνηµειωΥ: ΦΥΙΣΕἨ αγἲ 6ἱθ Ῥαγ5ς Οἱ | µετ. τ. εγερσ. αυτου (80. 

990. 999ν 561 ποίἩ [ροβδίφμαπι γεβιγγεσεγαπί αριᾶ Ῥοάε] αυτων, 248. 

οπ1): ΥΤΗΣ οἨ1 | εισηλθον (οἱ. Οσ4355 οτί 021: Ὦ 1 [οχο [α] νρ ηλ6ον): 
Ν ΟΠΙ πΠα ΟΠΠ και 54 | επεφαπισθησαν: Ρ” εφανησαν, Ρ6 ενεφανεισαν 

64, εκατονταρχησ οπη Νς ΟΥ1416 εν ς Ἰωπ ΤΙ -ρχοσ οππα ΑΒΟΙΘΙ πο το]] 
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µετ αὐτοῦ τηροῦντεσ τὺν [ησοῦν ἰδόντεσ τὸν σεισμὸν καὶ τὰ 
Ἰινόμενα ἐφοβήθησαν σφόδρα, λέγοντεσ' ἀληθῶσ Θεοῦ υὴσ ἦν 
οὗτος. Όῦ πι Ἠσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκεσ πυλλαὶ ἀπὸ µακρόθεν λος ον 

θεωροῦσαι, αἴτινεσ ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῇσ ΙΓαλιλαίασ. Το 1 55 
- 5 ”. ων ος -. σ ; ς λ διακονοῦσαι αυτῳφ' 90 ἐν αἷσ ἦν Μαρία ἡ Μαγδαληνή, καὶ Μαρία 

ζ ας) α λος) / ας / - -- , 

η του Ιακώβου και Ἰωσὴφ µήτηρ, καὶ ᾗ µήτηρ τῶν υἱῶν Ζερε- 

δαίου. 

] οπημσ]ά (:: οξ αἆ 8, δ. 8. 18. Το 28, 4Τ οἱ αὈΙ) |. γινοµενα 6ππη ἩΡ 

9δ. θ95επη 208. 4τεν ΟΥ19316 Πΐθπι φιιαε Πεῦαπέ 1ὲ νο ΟτπίἼ8ρα.,,ς 
γενοµενα ΟΠΠΙ ΝΑΟΙΓΑΘΕΠ αποῦ αἱ Ρίο (Οτ4355 ωσ τον εκατονταρχον 

-χαι τουσ µ. α. τηρουντασ εἰς) | Θεου υιοσ ο. ΝΕΑΟΙΓΑΘΕΠ πηςῦ αἱ] ΟΠΗ 

[θα ο ἆ {11.3 σ1:3: ᾳ απι {α {ο 1ης σαΐ 6ο Οτ1316639355... Τμ υν. 
"θε. (1: αἱ Μο) οππι ΒΡΕΙ 102. Ὦ 1 νοοᾶ ΟστΙπίδ938 Απσοοπ5 Ἠ]αυ (14 
μ. 1.): νἲ υιοσ ην του Όε. (:: οί αἆ Με) | τν (ευ. ΟΥ0Ι5 επί): ο Ε{ ρ1. 

βο ΑιρίοἩ (αξ ποπ 6915) γἱο εστιν Ἰ 

55, εχει (Ν κακεν, ππᾶς6 8αΠο τε]Ίᾳπαο ΙθοίΙοπεΡ οτίας νι επίαν) 1η (8)Α. 

ΒΟΕάΗΜΡΟΥΓΑΘΙ α] Ρ1 1{ νς «ορ βγτα σο α] Ειδεβ465 αμπανπ 360 (μτεὰ 

(οί-π1ο οἱ 31) ΟτΙπί5929,ς Ὁ α]19 {ογο ΟΠΥΡ19 και (:: αἱ Μο), ΈκτΠ ὃδ. 

αἱ59 {οτο (5Υ1Ρ ΤΕ, π]δῖ Ρο α8 εππη Ὦ [ποἱ{) εκεν και (8ἱ ραας και γυ. 

εκ.) ] απο (1: Πα ϱἴ. Μ6) ου ΝΒΟΡΙΓΟΙ πποῦ αἱ Ρρ]οι Ἐαδες ομπαήα.ς, 

ΑΚΔΗ α110 [οχτο ΟΗΥ (ε{.546) οπι | Φεωρουσαι (900. ορωσαι): Εἲ- ϱ1: 1 
(ποπ α ϱο {85 1 ᾳ) νςσ οπι (:: ἵπ Μο πον οπ(ἡ{ατ) { τω τὸ (εί. Ον 

ειπε; «ρἀθᾶ οπη): τ 80. Έπδος οἰηαίη αυτω | απο (5 πηα]ο αὖᾷ µακρο- 
ϐ εν) τ. γαλιλ. (8 α οαπα ϱφαἴίζεα): Βαρπιανία οἱ ΟἨχ (εί,ξ18) οπι 

56. εν αισ ην (α] Ρραπο ήσαν) :: εξ Με: ΟἨχ (εί.518) οπ] | μαρια (οἳ ΡΥ8 ΕΠΙ 

και, ἀεὶαί οἳ) η (ϱ3 οπι) µαγὸ. και οΊῃ ΝΟΑΒΡΠΘΕΠ ιπςῦ α] ΟΠΠ {οχθ 
Ἐπδες εὐπαίη ΟἨσ (α{.816), Πἴετα Ο1Δ 1. ΒΥΙΡ µαριαµι η µα. καν... ΝἘ 
οἱ | καθια 8ες (Η. 1. 6ἳ. 1, 1. ΒΥΙΡ): 04 μαρια | η του (489ν Ομτεᾶ 
εἰξαθ οπι): Ἐ α119 {ογο 1895 (πο ΠΜεπηλλατίη) ΟΗΥΠΙΟ 5 οπ1 ] κανιωσ. 
µητηρ: Ν” και Ἰ µαρια η ιωσηφ, Νὲ Και η (ν]ὰδίμ ρεΥ οβοΙαπίίαπι Ἱπ- 

ἑαοίππα ΤΕΠΙΑΠΒΙΒΒ6) νωσ. µητ. | τωσηφ επι κα εἰἔρ”1, 6911Ρ 6933 12τ. 

ὅδεν Ἰ{νο «ορ αεί] ΒΥΤΡΊΩΡ Ἐαςασία Ον οί 9959 Πηῖχί ο(6οπ] (αἨ1 {ρβαπη 
ΏΟΠΙ6Π ἱτασίαί)... ς Ίωπ Τϊ νωὠση (Ρ6 -σητοσ) οππῃ ΑΒΟΓΑΠ απςῦ α1 ρ]εν 

ΒΥΙΡΟΣ ϱ{Ρ ἐχέ αγπῃ ϱρο Ἐιδε» ΟΥ. ΟΕ Ἠπο ΟἨχέοτΗ; τινεσ δε ήσαν; 1 

ἁήτηρ αυτου" ταυτην γαῷ λεγει την τακωβου οεἴο. Ἠεβδγολμβίεί {π εαἲ 

ΟΧΟΠ 356; επειδη δε πολλων µαριω» εν τοισ ευαγγ. φερεται µνηήµη, 

τρεισ ειγαν τασ πασασ γινωσκειν οφειλομεν - μαρια» γαρ την ιακ. και 

ιωσηή µήτερα και αλλην µαριαν (εΓ ν. 61) παρα τοισ ευαγγελισταισ ωνο- 

µασμενην την Φεοτοκον ειναι και ουκ αλλην πεπιστευκαµεν. Οοπίτα 

Ονίηί 9939: εγαί αμέεπι ἴπέει γαεσίγιιας εἰ Μαγία [αεοδί εἰ ΙοδεΡ]ι πιαξετ, 

αμέ, φἰσμέ Ίο ἅίοί, Ιαοοδὲ πιϊπογίς εἰ Ιοδερ]ι πιαίεν. Ἰέαπι Εάςπιαν]η 360 

τεσσαρασ γουν τασ παάσασ µαφιασ παρουσασ τω παθει του σωτηροσ 
µετα των αλλων γυναικων ευρισκοµεν. πρωτον µεν ουν την Φεοτοκον 

την αυτου του σωτ. µήτερα᾿ δευτεραν δε την ταυτησ αὐελφηγ µαριαν 
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” ρ - να Δ α / / ΔΝ 

---- στ. 51 Ὀψίασ δὲ γενομένησ ᾖλθεν ἄνθρωποσ πλούσιοσ ἀπὸ 
Τιο 99, δ0---.ὅ5 κα. έ ΜΑ, ” ,] 4 Πα] Ν ο 3 ε ’ Ω. -5 ν. -, 

ἕνα τω ριμαθαίασ, τοὔνομα ]ωσήφ,ὸσ και αυτὸσ ἐμαθητεύθη τῷ 1ησου 
Ρος στ Δ ” / ο 8 Δ . 2 -” 

058 οὗτοσ προσελθὼν τῷ ΙΠειλάτῳ Πτήσατο τὸ σῶμα του Ίησου. 
« - 2 - ΚΩ. 549. ν λ τότε ὁ ΓΠειλάτοσ ἐκέλευσεν ἀποδοθηναι. 9 καὶ λαβὼν τὸ 

- « / ᾧ ’ γω κ) Νο 

σῶμα ὁ Ιωσὴφ ἐνετύλιξεν αὐτὸ σωδύόνι καθαρᾷ, 60 καὶ ἔθηκεν 
.] - - - ιο -- ΔΝ 

αὐτὺ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνηµείῳ ὃ ἑλατόμισεν ἐν τῃ πέτρα, και 
- / - , ».- 450. 

προσκυλίσασ λίθον µέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου ἀπηλθεν. 61 9 

την του χλωπα ειτα τριτη) µαφιαν την μαγὸ., καν τεταρτην την τακ. 
και ιωσηφ µητερα. και τω» μεν πρωτων τριων µαφιων εμνήµονευσεν 

ιω.-- τήσ δε τεταρτησ µαφιασ τησ µητρ. τακ. Χαι ιωσηφ οἱ λοιποι 

τρεισ εμνημονευσαν ευαγγ. - µατῦθ. μεν ούτωσ ειπων᾽ ησαν δε εκει -- 
η του να. η. νωσηφ, απ1θβ βίαια αζαῑξ: αι εὔεασαντο τον τοπ. που 

τιθεταν. ΠΙ5 αοσαα1ξ (ταρπιεπίππη Ῥαρῖας (εκ οσο. Ἰμαί. Βοά]. 999Τᾳ. 

19095 8ᾳ Ῥχορο Οχομ, δοηϊρίο α ἄταρίο οεὐ[ίαπι; αἲ βίο ῬαρῖαῬ ΡοββΒ 

εδί 15 αὶ φαος. 19. Πογι]ξ, εἰ οπῖας ο ἀἰσοπατίο οχεοτρία Ρχασρεί οοᾱ. 

Οκχοπ. 1Ττ05 [Ὀιρὺ. 151], 4παπῃ Εο]γεοατρὶ αοαιια]15. Αῑάς οίῖαπι Ῥαρῖαρ 

ο5ί οπ]δ οχεετρία Α]]αί. ο Ῥγπιεοῃ. 2, 29 Εαᾳ οχδοτ]ρεί{ζ.): ἠΜαγία 

παει ἀοππίπί; Ματγία (Ἱεορ]αε εἴυε «Ι{ρ]ιαεῖ παοΥ, φιιαε Γιΐ πιαίεγ [αοοῦῦ 

ερἰκεορέ εἰ αρορἰοῖϊ οἱ δΗπιοπί εἰ ΊἸιαάεί εἰ οµήιάαπι Πο5εφ]ι; «Ἠατία δα- 

ἴοπιε, µποΥ Ζεὐεάαεί, πιαίεν Πο]αυιίς ευφἰἰίας εἰ Ιασοδὲ; αγία ἠαφᾶα- 

ἴεπα. Ιδίαε φιαέπον πι εωφθίο γερεγύωιέιγ εἰς (αταῦ. Βρίςϊ]. 2, 94: 1ἴ6ιη 

Κοπσίμ, Ἠσ]ίαα. 1, 16.) | µητηρ ρτ: Ὁ ο ϱαΐ ΠΟΠ εκρτίη | καιη µητ. 

των (οἱ. Νθ): νἩ και η µαρια η των | τ (αἲ βο]εί) ζεβεύδαιου 

δτ. δε: Αἲ οπι | αριμαθαιασ (εῖ. 1: ναεᾶ παπι {οἱ Ίξεπι βαπΥ1ᾶ -ἴέα): 
Ρ αρειµαῦθειασ, α1” αριµαθιασ, ἴέοπι 1 (χο Η1: Ἡ ᾳ αγώπαίία) απι {ια 

{ου επιπα ἵπρ σαϊ Ον]πί (ΥΥΡ ΠΕ Παπια) | τουνοµα: Ὁ το ονομα | εµα- 
Φητευθη οππι Νορ 1. 98. 1Τον (Βγτεν]ά) ..ν ς Τ εμαδθητευσεν οὖπι 
ΑΒΙ/ΓΔΠ Ππςῦ αἱ Ρεν 

68, προσελθων: Ὦ προσηλθεν αἀάῑίο και Ροδί πειλ., ἵτεπα 1 να Οπί | 

τω: ΠἜ ὪΣοἳ οἱ | πειλατω αἱ πειλατοσ ΟΝΠΙ ΛΗΡ, 5ες δἱ.Δ... ς]μα 
ΤΙ πιλατω οἱ πιλατοσ οππι ΝοΙ, πο τ6ἱ] αἱ οπιμΥῖά { αποδοθήναι επι 
ΝΗ1, 1. 99. 40. 118” 909. α119 {ογο (987. αἀᾶ αυτο) ΕΥΤΗΣ ... ς ων Τϊ 

αάᾷ το σωμα ΟΙΠΙ ΑΟΓΔΗ ππςῦ αἱ ρ]ον 1 νο αγταί αγπῃ αοίἩ ϱο (5ΥΣ 

Ρ 1ης ϱ] αἀά του το) Οτῖπίι; ο0ρ αυτο 

69, λαβων: Ὁ παραλαβων | το σωμ. ο (1, αἱ Ραϊο πι) (ωσηφ: Ὦ α ΒΥΥΣΕΗ 
τωσηφ το σωµ. | σινδονι Επι ΝΑΟΙΓΔΗ τοῦ αἱ Ρίου ϱ1. ΗΡΙ (π Ἰ, 1.) 
εεν Τὰ εν σινὸ. οπτη ΒΌ αἱδ, ἱέεπα ὑπευοζυίέ πι 1{ (οχο ϱ!’) νΕ «ορ Ουἶπί Αιρ 
(:1 9 αἱ «ορ 1σ4ἆ Λαρ οἱ. ἵπ Το εν σινὸ, Οἱ αἱ. αεἰΡ] 3) 

60. αυτο: 1, 69. ατα οπι | ὃ: Ἠσδοτ ὦ (6 ϱ) (5εὰ 1, οἱ. απίθα ενετυλ. αυτω 
αἱ επαπιοάϊ βαορε) | ενβες:σοπι | µεγαν: νυ 1. 69. α1δ µεγα | τη 

Φυρα οµΠὰ ΝΒΟΡΙ, πης1” α] ῬΡ]ετ (ἆ ορίεο) ... Ἰπ επι τη Όυρα οἳπῃ Α 

249, 945. (ος. ὅ9. επι την θυραν), Ίέεπι Τί νρ ΟνΙηί αἲ οθέζωι (- ειπε) :: 

οἳ Μο 
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σ ο { ΔΝ { 2’ 

ἦν δὲ ἐκεῖ Μαριὰμ ἡ Μαγδαλινὴ και ἡ ἄλλη Μαρία, καθήµεναι 
- ; 

ἀπέναντι τοῦ τάφου. 
- λ [οἡ Δ 

ϱ5 511 Τῃ δὲ ἐπαύριον, ἥτισ ἐστιν μετὰ τὴν παρασκευή, 
-- Ν κ. .- ς 

συν/χθησαν οἱ ἀρχιερεῖσ καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸσ ΠΠειλᾶτον θὸ λέ- 
. -- λὰς / 97 ο, φας ον 

7ουτεσ᾽ κύριε, ἐμνήσθ]μεν ὅτι ἐκεῖνοσ ὁ πλάνοσ εἶπεν ἔτι ζῶν' μετὰ 
-- (ο Ψὰ 3 / 34. /’ Ἅμ . σε Δ / 

τρεῖσ ἡμέρασ ἐγείρομαι. 64 κέλευσον οὖν ἀσφαλισθηναι τὸν τάφο» 
΄ ” / Δ 

ἕωσ τῇσ τρίτησ ἡμέρασ, µήποτε ἐλθόντεσ οἱ µαθηταὶ κλέψωσιν 
Δ Ἡ -- τὰ , 2 ἁ Τλ 

αὐτὸν καὶ εἴπωσιν τῷ λαφ᾽ ἠγέρθη ἀπὺ τῶν νεκρῶν, καὶ ἔσται 
επε. / ; η - Π θ ” υ 5 ε - ; 
ᾗ ἐσχάτη πλάνη χείοων τῇσ πρώτιησ. 05 ἔφη αὐτοῖσ ὁ ΙΠΠειλάᾶτοσ 
” 3 . , δά 
ἔχετε κουστωδίαν᾿ ὑπάγετὲ ἀσφαλίσασθε ὡσ οἴδατε. 06 οἱ δὲ 

ἃ / Δ 

πορευθέντεσ ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον, σφραγίσαντεσ τὸν λίθον 

μετὰ τῇσ κουστωδίασ. 

61. εκεε: Ὁ Ι59ἳ ΟΝΣ οπ | µαριαµ οππ ΝΗΟΙΙΑ 1...» ς Ἠπ Τί μαρια ΟΙ 

ΑΡΓΠ απςῦ α] ἴονο ΠΠ | ἡ Ρῤὲ: 3 οπι | και η αλλη (ΠΡ]εῖ νο Οµπί εἰ 
αἴίεγα) οἵπι ΝΒΟΙΓΑΠ πο αἱ οπηηνίά .,, ΑΡ (ἆ Ἡ εἰ αἴα) και αλλη | 

μαρια: Α -ριαμ | απεναντι: Ὁ κατεναντ. 
69. δε: 1, ΟΙ | πειλατον 6ΙΙΠη ΛΗΡ... ς ἴμπ Τί πιλ. οτι 801, πο 1611 αἱ 

οπισ1ᾶ. ΟΕ οἱ. αἆ 2τ, 9. 
69. εκει’. ο πλαν. 6ΝΠΙ ΝΑΒ (ο ΥΙ4)ΡΕΖΕΗΚΤΜΡΌΥΓΑΠ αἱ Ρρ]ετ ᾳ 5γταί) σο 

Ομνίσί (εί.516) ὮΏαπιδαῦῦ 559 ΟνΙη{ 5981 Απ (ζε ρίαπιι {ᾷ εδέ ἴἶῖε ὕπι- 

Ῥοδίογ; 8εᾷ ΑιρόΟΠ5 εεζιοίου ἐίε) ... Ἡ ο Εν] α 98. 69. 194. 10τ. αἰ59 
[ογο Ἱ{ (εχο ᾳ) ΥΕ «ορ ατπι ΡΓ1 40 155 (οτι ειπ. ο πλ. εκει.) ΟΗτέοτα (εἰ. 
εαθ) ΟτΙΠί 1141 ΑπρΕΟΠΣ ϱ πλαν. εκεινοσ | ειπεν ετι (Ῥεμα: οοπζοίαδπε 

ὅτιϐ) ζων" µετα δὶο ΟΑΚΜΓΑ οἱς (Ε ειπεν, ετι ζων, μετα), Ίέεπι 9 161. 
315 ΟἩσ (α{.ξ19 ϱίππο) αἀάῑίο οτι απἲο µετα (011 ετ. ζων ειπεν οτι), 

Ἱέεπι Οσ]πί 1141 (έως, ἄωπι αἄλιο υἴσεγεί, φηία γο58) οἱ δ916οτα (άΐω. 

αἄ]πιο υἴψεπιδ, φποπῖαπι Ῥοδέἱ οίο. Ἐοάσεπι πιοᾶο Ῥεχ {οίππη οϱΟΠΙΠ αἷ- 

βὐπριϊέ Ἠαεο νετβα,): 1, ειπεν’ ετι ζων µετα 

64. εωσ τησ: 91, α111 ΟἨαπιοῦ οπι τησ | τριτησ ηµερασ: ν 1ένρ Ονπί 5951 

ημερ. τρυτ. | οι µαὔθηται υπ ΝΒ... ς ]μπ ΤΙ αάά αυτου επ ΑΟΡΙ, ππο 

τε]] α] οπηπσ]ά 15 νρ Αγταίχ ϱορ αἱ Ονἰπί | κλεψωσι (8 -ψουσιν) αυτον 

βἴπο ηυχτ. ΕΠΙ ΝΑΒΟ"ΡΕΗΚΥΔΠ αἱἰδθ ἴογε Τ{ νο σορ 6ο ΒΥΤΡ αντ ΟἨσ (αεί. 

Επο) Ώαπηβθῦ 50 ΟνπΙδΙ98Ης,, ς (-- αὐ 4) Ῥταθπι νυκτοσ επι 631, 
ΜΌτ αἱ Ρ] αγία, 1{εΠ Ροβίβοπ 8 αἱ ραις ΒΥΣΣΟΝ αθίἩ :: ος 18. 19 
ειπωσιν (άἶσαπί Ἱέ να ΟτΙπί): Ὦ ερουσιν (άἰσεπί). Ῥταείοτεα 98. αἲ55 

[ογο α Η’ ΑγτΗίΣ αγπῃ α4ά οτι | χειρων: Ἀ 69. χειρον, Ὁ χειρω, Ἡ χέφω 
(εκειπέα Υαγ5ι1) 

65. εφη οππΙ ΒΕΕΘΗΚΙΙΜ”Γ α1Το {το Τ{ νρ «ορ ΒΥΙΕΝ 41πιίΡο... ς (5 αΡ 
Φή) αάά δε οππῃ ΝΑΟΡΜ”ΒΌγαΠ αἱ δαΐ πχα ΒΥΥΡ ο.” Οτἰπί 951 ] κουστω- 
διαν (πι κουστουδιαν, 69. -οδιαν) ο. ϐΥτ) Ίλα δν, Ἱέεπι Η1: σἳ.1νς Δις 
6Ο9Ἠ5 οιιβοᾶίαπι: ϱ3 αγπηπΣό φυλακασ, Ί{επῃ ομκἰοᾶες α Ὁ ο Ε Η3' σἳ. ᾳ {ου 

ΟνΙΠΙ 5951 µο, πες Ὦ σαΐ | ΝοΡ ασφαλισασθαι | ωσ: Ἡ εωσ 
66. ϱ" ἠσφαλισαν | µ. τ. κουστωδιασ(Α κωστουδ., ΡΙ1-ουδιασ, 69 -οδιασ): 

ῬΆ αγΠΙ µ. των φυλακων, Ἰξοτη οωπι οισοζίύιε 1έ νυ (6ο Πἱα8) 

98,19 



1-10 
Ἆϊο 16.1 --8 

Τιο 34, 1---9 

308 26, Ἱ. ΚΑΤΑ ΜΛΘΘΛΙΟΝ 

ΧΧΥΤΙΙ. 
π 9 - / » ’ ( / 

1 53.1 Ὀψὲ δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰσ µίαν σαβῥάτων, 
α Ἱ Ν ς / ν Ν « ” - , Ω, - π 

ἡλῦεν Ἠαριὰμ η Ἠαγδαληνῃ και η αλλ ἨἩαρία Όεωρησαι τὸν 
’ ς Ν Ἆς. Ν ο ῥ ’ - / Δ ΄ 

τάφον. 3 καὶ ιδοὺ σεισμὸσ ἐγένετο µέγασ᾽ ἄγγελοσ γὰρ κυρίου 
Ν 3 2 -΄ λ ο. } ια Ν λίρ' λ 

καταβᾶσ εξ ουὐρανοῦ και προσελθὼν απεκύλισεν τον λίθον μαι 
.] / 3 ’ ] ” . τ ντ τρ / 2 ” ς 2 ΄ ΔΝ 

ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ. Ὁ ἡν δὲ ἡ εἰδέα αυτου ὧσ αστραπή, και 
Δ ” 2 ” Δ ζ ’ 2 Δ νἌ - / } ο. 3 ’ 

τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸὺν ὧσ χιών. 4 ἀπὸ δὲ του φόβου αὐτου εσεί- 
5 λ ) « 968.39 3 ὃ σύησαν οἱ τηροῦντεσ καὶ ἐγεν/θησαν ὧσ νεκροί. Ὁ ἀποκριθεισ 

« ΧΧΥΠΠ. 1. δε (αι. Ὠϊοπεαν 1 αρ 1155050 δὲ αρ Εοιδὸῖ Ἐβπιανῖη 251 

Ομτεά οίξαε Ογγεβὔ80): Ἡπ, 6. 98. αἱ1ὸ [ετο οἱ ενρ]δίατῖα οτι (πΙΠΊππε 

ΟΠΗΙΡΦΙΟΠΘΙΩ Ρος. Τἱοπῦὔ0Σᾳ και οΨε σαῤῥ. ὦὧσ ο µατῦ. λεγει Οτ19 
γεγραπται γαρ--οτι οψε σαββ. ΟτΙΠΙ3155 {δὲ ὑπιοεπίες δογζρέιπι φιία Ὑθ- 
8Ρεγο 5αῦ ρα οίο Ειιςθεπι 490 χαιο µατῦ. δε, ει και οψε σαββ. ειρηκεν) | 

σαββατων (ὲ νε Οµπί Λας αἱ] Όεδρεε αμέεπι εαδθαιί [ὰ -ἔογιπε], Ίντα 

Ροδίεα ὕπ ῥγύπα [ργύπαπι, πια] ἑαὐζαεί [ἆ 17. -ἴομιωπ]): τὰ αἲδ ΟἈχβαθ 

σαῤῥατω | µαριαμ «ΙΤ ΝΟΙΔ... ς Ἰμπ ΤΙ μαρια ουπι ΑΒ) ππς τ6]] αἱ 

οπιΏΥ1ά (οἁἹέαπι οήατη ἵπ Ον Ὀῖοι Έάς Ον 0Υτ) | ἡ Ῥτ: ϱ” οπι | και η 
αλλη (ει. Ον Πίου Επβιπανία ϱ{ ἀθπῃ 01): Α 90. και αλλη (ἆ ταχδας αἱ 

2τ, 61. εἰ αἰἷα, ΐ νρ εί αἴίετα) | µαρια (Ἡ οπ1): ἨΔ µαριαμ 

9. εξ (αἳ. Ον Ὠϊον Ειις0ῖ5, ΟἨτθεᾶ οίβαθ εκ του, Τξ νρ ἄε οαεῖο): Ὁ απ (ἃ 
4ε) | και πρ. οππι ΝΒΟΙ, 98, 161. αἲδ ΟΥ1 0 Τῖοη (αρ οι, πο 1επα 
αρ ἄα]]) ΟΥ: (αξ. ας); 1έ νᾳ ἀεβοειιᾶίέ -- εἰ αοοεετδ, Ίἴθπα ϱ0Ρ ΒΥΥ3Ε3 

αθίἩ.... ς ]ωη Τί οπι και ΕΠΙ ΑΡΓΔΑΠ αποῦ 4] Ρ]οΥ ΑΡ ΦΥ1Ρ Βιδάσπη | 

ΝΏΜΠ θεἰο απεκυλισε, 8εᾷ ΑΟΡΕΙΓΑ ος -σεν | λιθον 4Ώδαπε αἁ ἁῑίαπι 
6ππΙ ΝΒΡ 60. 84. 6Ρ9 4 Ὦ ο 41.3: ϱ13. 1η νρ αεί ΟΣ1330 (ροδί τον 
λιθον Ρετρῖέ και µετ ολιγα φησιν ο ματύ.) Ποπ... ς αά απο τησ 

Όνυρασ ϱππΙ ΔΟΕ" ΑΗΚΝΜ"ΘΥΔΠ αἱ] ϱ] {Ἡ ΑΥΥΣΟΣ ατπι (Εαδηατα 3089 εκτ. 
Φυρ.), Ἱίεπη ΕΕΙΝ ΌΓ 1. 98. αἱ59 ἔοχο «ορ ΔΥΥΡ Ειιδᾶςπ Ον (οί,1ς) 
απο τ. δυρ. του µνήµειου :: ο{ Μο 

9. ειδεα ΕΠΙ ΝΔΑΒΟΡΕΗΝ {ἱΧ 194. α)15 ποίαα5 ΟἨηγοᾶᾶ αα (ΝἨ οἱ ήν δεη 
ει», αυ.) ... 5 ΤΠ τδεα ΟΙ ΕΑΚΙΡΌΥΓΔΑΠ αἱ] ρ]οχ (εί. Ομτειϐ) | λευκον 

( Ὦ ο ΓΗ”: Ἀᾳ): ο 1 ϱ13. 1 να ΑιιβζοΏΒ οπι (Ίίοπι Ομχοᾶά 3) | ωσ 
ουπη ἉΕυκπ” 1, α119 (88... ς ΤΙ ὡσει (Νὸ 69. 4Τεν ωση, ααοᾶ εἰ ὡὧσ ἡ 
οἱ ὡσεί 68956 Ροίο»/) οπι ΝΟΛΟΙΓΑΠΣ απο» α] ρ]ον Γϊοπεᾶα 1 ΟἩγ 

Δ. φοβου (Α φορου) αυτου (219ν αυτων): ΑΔ αἱ ραπς αθίἩ οπῃ αυτου | 

εγενηθησαν (1, --νν-) οππι ΝΕΟΙ, 98.... ς εγενοντο οππι ΑΟΝΓΑΠ αποῦ 
αἱ ῬΡ]ετ Ώ]οἨ Ἐιδιατη 355 (οκ οπίοπα) | ωσ νεκρ. ο ΝΑΒΡΤΙΙΑ 1. 909. 

(δπι ὧσ ον 69. θΡ6)... 6 ὧσει νεκρ. οππι ΟΓΠ απο αἱ ρ]εν Ώ]οι Επβ 

πηατ 350 (ο νε]μέ πιογέι αἱ αηίθς, υεζμέ οογιβοαέίο, 9εᾶ αἴθια αἱ πίω; ἆ 
ἰαπφμαπι πιοτέηὲ, απίθα 15 θἰσμί; α Ὁ {81 Ἡ ᾳ νς οε]ωέ, απίθα 18 θἰσιέ 

ο Ρτῖπα 1960 δἰσμέ, 566 οἱ {οτί οεζιέ) 



ΚΑΤΑ. ΜΛΘΘΛΙΟΝ 989. 909 
τ . : αν ς ως στ Ν 

δὲ ὁ ἄγγελοσ εἶπεν ταῖς γυναιξύώ᾽ μῇ φοβεῖσθε ὑμεῖσ οἶδα γὰρ 
4 3 .. Ν 9 / .. - 3 ο σσ ο. 32 / 

ὅτι Ιησοῦν τὺν ἑσταυρωμένον ζητεῖτε. ϐ οὐκ ἔστιω ὡδε᾽ ἠγέρθῃ 
/ ν π Ῥ - 2], π ; α΄ ο Δ Π 

γάρ, καθὼσ εἶπεν δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο. τ καὶ ταχὺ 
ον, ’ τν - » ο ” 

πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι γέρθη ἀπὸ τῶν 
-- νΕάξὶ Δ ’ ε - .) Δ /’ 2 -- 3 Δ ” 

γεκρῶ», καὶ (δου προάγει υμᾶσ εισ την ἔαλιλαίαν, εκεῖ αυτον ὄψε- 
. ση [4 ο [ο .] - ν) Ν - 

σθε. ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν. 8 5" καὶ ἀπελθοῦσαι ταχὺ απὸ τοῦ µνη- 
Ν .. ϱ) -” ” 

µείου μετὰ φόβου καὶ χαρᾶσ µεγάλησ ἔδραμον απαγγεῖλαι τοῖς 
-- - Ν .. { ιά 2 - - 

μαθηταῖσ αὐτου. 9 ον καὶ ἰδοὺ Ιησοῦσ ὑπήντησεν αὐταῖσ λέγων 
/ « λ 6 . . / Ἀ 2 - Δ ο ΔΝ 

χαιρετε. αἱ δὲ προσελθουσαι εκχράτησαν αυτου τουσ πύδασ και 
- 

ὅ. δε: 6 οπισἰᾶ | ταισ γυναιξιν (Να εἰς) ία οἱ. Γἱοηζβς 1: κ οπι | Φφοβει- 
σθε (αἱ αἱ. Ώου ΕπβΙΑΣΙΠ366 ΟΥΥε5680): ν φοβηήθητε («-βεισθε) | 

Ὁ): ΒΥΥΡ βὰά ο. Ναβαγεπιπι (8εά 1π11β αῦεξ: πι ἐγίδις εαα ἄγαεοῖς 

εξ πο ΦηΊασο, απέίφμο 1ο, πιο ὑιωεπέι ἐδέ ποΊπει ΝΕΠΑΥΘΠΙΠΙ) :: 

ο Μο - 

6. γαρ (εί. Ὀἱοιπέαα 1 ΕμβπιατΙη 366 Ο0Υγ65 550): ΔΑ 9δ. 258. αἱ ρ]α510 3. Οτ 
1πί 3,195 ο (ΟἨσ γερθη. ποθεν ὀηλον; νυὶκ ρτοῦα{) | εκειτο αΏδαιια 

ααάῑίαπι (ρτοῦ Ῥεμα) οππι ΝΕ ὃδ. 109. ο 6ορ ατπι ααἲ] αρ ΟπΙν{ 22105 
Ογεά εποῦ (66ᾷ ποπετο οία]4) Ογτεδ 5 οαίοχος.,.,ς Τϊ α4ᾷ ο κυριοσ 
ουπη ΑΟΡΙ ΓΑΠ τιπςῦ 4] Ρ]ο 1 (οχε1) νο ΑΥΥΣΕΝ (άοπιύπις ποδίετ) δἰρ Οκ 
Ραθ ο[οάά 4 

7. ταχ. πορευθεισαι: ΟΠ, Ίΐοπι ΟἨχθᾶ οἴβαθ (Οτίπ{2)155 οἱ {ο ἀῑοίίε) | 
απο τ. νεκρ. (ευ. ο { 83: ϱ-' ᾳ ἔον ρα, δἳ. ΟΥτάδ): Ὁ Τρθα Ὁ ο Η1’ 61" 

Ἡ 1 νρ ανπι ΟνΙπί3,1ὅ6 Λπς οπι (έπη ΟΥΤΗΙ 51Η οτι ηγερθη, και τα εξησ) | 

δου: Ὁ ΡδΕΙ α ϱ ο 3 Ἡ ΟτΙπί 156 οπι (δετα ΟΥτΗΣ 141 οτι ανεστη καν 

προαγει υμ. εισ τ. γαλ., ιδου ειπον υμιν) | νδου ειπον (αῦ. κὸ, 5εά κἲ 

ειπα) υμιν (61:35. νο [δεά 5απ αἱ ἄἰωῖ] εοοε μγαεᾶίαί υοὔἱς): 126. οδό 

(οπ εκ. αυτ. οψεσθ..) ἔ καθωσ ειπεν υμιν, δἶσωί αἰωῖέ υοδίς 

8. απελθουσαν 6 8ΒΟΙ, 98. 69. 124. ο (εξ μπι αὐίςθεπέ υεζοστίεγ) ... ς 

1η εξελ6ουσαν (:: αἱ Με) εππι ΑΡΓΑΠ απού αἱ Ῥ]ον (1ἱΡΙεὺ νο εί εα- 
ογιιέ σἱέο) | αυτου: 69. 249. 255. 458. ο { αΤΠΙ ΟΠΙ 

9. και ιδου (Α)’’ ρτοῦ Φοπι) οππη ΝΕΡ 99. 69. 480. Υ5ΟΥ 3150 ἔοτο α Ὁ 6 6 

Η1:3: ϱ1:3:Ἡ 1 π νς 60Ρ ΑΥΙΞΝ ο(ῦ ΑΥΤΗ ρεγβς α1Ρ, ίσια ΟΥ 149 (----ϕφη- 

σιν ο µατθ. και ιδου οἵξ υπηντ. είο) Ειιδάἐπιδ0δ (.... καιο µατῦ. ὀιδα- 
σχει λεγων΄ και νδου ο τς οἴς) ΟΥΤΏΥ319 (και φήσι το ευαγγ. και ιδου ο τξ 

είς) ΟΥτέ5550 (και µετα γετασ του αγγελου φώγασι τδου 16 υπηντησεν 

αυταισ αἴο)... ς ὧσ δε επορευοντο απαγγειλαι τοισ µαθηταισ αυτου 

(415 οπι απαγγ. αἴο., 256 οἵη τ. µα. αὖτ., 4 ΟΠ1 αὖτ.) και (415 οπι)νδου ο. 

ΑΟΙ/ΓΑΠ αποῦ αἱ Ίοηρο ΡΙ {α ΒΥΤΡ αεῖἩ | τὸ (1) ο, ΒΛΏΟΑΠ ππςῦ 22. 102. 

41 Ρ]πβ6ύ ΟἨγβαο ΟΥτέδ ΤΗΡΗΥΙ... ςΊωπ οἳξ οππη ΡΙΡΣΗΓ α] βαΐ την ΟΥ 110 
Ἐιβᾶθπι ΟγτΗς510 0μγθᾶ | υπηντησεν εππα αΏοπ 1. 124. 909. 013 γνδος α11” 
Ον Ογτος ΟΗνβπ6..,. ς Τπ ΤΙ απηντησ. 6πΠΙ ΝΕΑΡΙΙΓΔ αποῦ αἱ ρ]οΥ Ἠ118 

ἆθπι ΟγτΏτ 310 0Ἠτεᾶ | Δ αυτοισ | αυτου τ. ποδασ (εί. Ον Ἐτδάθπι 
οἰππατ]η 365 0Ἠτοά ΟΥτΗΥΣ11 0γτο»): Ὁ 0μτειὸ τ. ποὸ. αὖτ., Ίἴεπι 1 να 

ΤΙΞΟΠΕΝΡΟΕΕ, Ν. Μ. Εά. 5. 14 



910 «38, 10. ΚΑΤΑ. ΜΑΘΘΛΙΟΝ 

) -- / -- ς ο βωςι -- . 

προσεκύνησαν αὐτῷ. 10 τύτελέγει αὐταῖσ ὁ [ησουσ᾽ μὴ φοβεῖσθε 
τω ευ 8 ΄ 2 / 

ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖσ ἀδελφοῖσ µου ὕνα ἀπέλθωσιν εἰσ τὴν 
Ν - 4 

/Γαλιλαίαν, καὶ ἐκεῖ µε ὄψονται. 
Ν ” 3. Δ ” 

Ε1. ΓΠορευομένων δὲ αὐτῶν, ἰδοὺ τυὲσ τῆσ κουστωδίασ ἑλθόν- 
” ι / ή εν Ξ Ὀ . 

τεσ εἰσ τὴν πόλιν ἄνήγγειλαν τοῖσ ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γἐνόµενα. 
ΔΝ - ’ ’ ’ / 

19. καὶ συναχθ έντεσ μετὰ τῶν πρεσβυτέρων συμβούλιόν τε λαβόν- 
η ὅ - . . ῥ 

τεσ ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖσ στρατιώταισ, 19 λέγοντεσ᾽ εἰπατὲ 
φ ς ε Δ 2 τε Δ 3 / ” δεν ε - 

ὅτι οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸσ ἐλθόντεσ ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοι- 
9 -, » λ - « / « ο 

µωμένων. 14 καὶ ἐὰν ἀκουσθῃῇ τοῦτο ἐπὶ του ἠγεμύνοσ, ἡμεῖσ 
’ ἃ τς -- 2 / / ς λ / Ν 

πείσοµεν καὶ ὑμᾶσ ἀμερίμνουσ ποιῄσοµεν. 19 οἱ δὲ λαβόντεσ τὰ 
μία 3 να - ς διδάγθη -. Ἀ σο ;. λόὀν (α, 
ἀργύρια ἐποίισαν ὧσ εδιδάχθησαν καὶ ἐφημίσθη ο λόγοσ οὗτος 

9 ω. / 

παρὰ Ἰουδαίοισ µέχρι τησ σήμερον. 

10. ο τ6 (εί. Εαδάθπα Ογτε5): Ὦ ο οπι | αδελφ. (15τ. ΟΥτεδ µαθηταισ) µου 
(6. νο): ν” οτη µου | ινα απελθωσιν (αἱ. κθ): νἲ ιν. ελθωσιν, ΗΡΙ να 

μέ εαπέ, Ἶι φιία ῥγαεεεᾷο 9ο | την: ϱ" οἵη | και εκει (Ν΄) οππι ΝΑο” 9 

ἘΕΗΚΌΥΓΑΠ 6. 29. 69. αἱ50 ίροτο ... ς Ίωῃ ΤΙ κακει οαπι ΒΟ2ΡΕΤΜΡ 1. 

98. αἱ δαί πιασίά Ἐπιδάεπι Ον ΟΥνΘΡ εἰβΙΡΝ163.,, 056Σ εχει, Ὦ ο ο Π1: 
σ1.ἳ. Ἡ νρ τί (οοπίτα εἴ ἐοὶ ἆ {83 Ἡ ᾳ Απις) | οψονται (εἰ. Εαδᾶθπι 

. Ον ΟΥΤ8Σ αἱβΙαΡΗ:; σ αἱ ραπο οψωντ.): Ὁ 10Ρ9 ϱ Ἡ οψεσθε (-αι) 

11. τήσ κουστωδιασ (Α -δειασ, 69. -οδιασ): 1ενρ ἄε οιδοᾶίδις | ανηγγειλ. 
εππι κ» ΟΥ3956 ΟἩ (εἰ.16).... ς Ίῃ Τί απηγγ. ΟΠ ΑΒΟΙ/ΓΔΗ ππς τ6]] 

α] οπππσίᾶ / απαντα: Α ΟΥ παντα | γενοµενα: Ἡ αἱ ραϊιο γι». 

19. συµβ. τε (ϱ αἲ” οτι 199] νρ σοπκ 1ο αοορέο» ει ο 83’ Ἡ οοπκἰ]ζμπι αοοερο- 
γωπέ εἰ) λαβοντεσ: κ’ συµβ. τε εποιησαν, νἩ βαρρ]εῖ και λαῤοντεσ, ν.ν 

συµβ. τε λαβοντεσ, ΝὈξ (σαχ α{3) συµῤ. τε εποι. και λαβ. | αργυρια 

κανα (εί. ΟΥ 2955 6ορ ΑΥΣΡ, Π3' Ρεοιπίας ορίοδαθ): Ὦ αργυριον ικανον, 

1έοπι 1{Ρ]6Γ νρ ΒΥΥΣΕἨ αγά 

19. ειπατε οτι (εί. Ον3939856 6 190 ΟΥγτηχ 211 οἱ 515 0Ἠ1, Ἱέεπι Ειρπιαν 258 ῥιδα- 

σκονται διαφήµισαν οτι οι 6ίο): Ν οτι ειπατε, 98. ειπατε | ημ. κοιµωμ.: 

Ἐ απίο οι µαθ. αυτ. ΡοἩ (επι ΟΥ50ἵ απίε νυχτ.) 

14. καν εαν (Οτ1561): Ρ”1, και αν, 1. Ον556 ΟΥτΗΤ 315 αν | επι οΊΙπι ΝΑΟΙ, 

ΤΑΠ τιποῦ αἱ {γα ΟΙΗΠ υγ α!σ α] ΟΥ1961 {11096 ΟγγΏν ΟἩχ(οἳ. δις) ομίος... 
Τμ υπο οππα ἩΡ 69. (Οτ1901 αρ Επἰοίππα {ορίο Ώο]αν.), Ἱέοπα 18ΡΙΕΣ νρ 

δὲ Ίου αι Γιεγζέ α ῥγαεδίᾶε, Τι αἱ Ίιοῦ αμα ἰεγῖί Ῥγαεξέδ ποδίεν | πεισο- 

μεν ΟΠΠ ΝΑΒΟΡΕ”ΕΚΙΝΜΒΥΔΠ αἱ ρ]εν ΟνΡΙ5Ογτητ Ον (οἱ.α6)... ηαπυν 

09. α] τηὰ πεισωµεν. Ιἴ6ιι 4Ώδα αυτον ου ΝΕ 99. 109. ο 011961 ϱ{ 3,980 

οοᾶ ,,, ς Ίωπ ΤΙ αἀά αυτον 6Ἠπι ΑΟΡΙΓΔΠ ποῦ α] {ογο ΟΠ1Π 1έβ]ει νο 

ΒΥΤΥ οορ αἱ Οχ/586 ο ΟΥτΗΙ ΟἨΥ | ποιησοµεν «ΠΠ ΛΒΟΡΕΣΚΙΡΌΥΤΔΠ αἱ 
ΡΙ ΟτὈΙ5 Οµσ ... Νε εαπν 99. 69. 194, 101. αἱ ῥπι ΟἨΥΕα9 Ρἱ5σωμεν 

16. τα (κὸ δαρρ]): κἲ ο | ὧσ (εί. κ): Νό καθωσ | εδιδαχθησαν: Ἡ 

προσεταχθησαν | εφηµισθη οππα νὰ 98. 60. Οσ1319 οἱ Α1δῦ εν ς Τι Τὶ 
διεφηµ. ππ ΑΠΟΡΙ, αποῖΣ α] ρ]ον Ον (αἱ.516) | ιουδαιοισ: Ὦ Ῥγασθπι 
τοισ | μεχρι πι ΝΑΠΟΙ, πο] αἱ οπιπΥΙά Ον 119 ΟἨνβυο,., νο Ον 
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16 Οἱ δὲ ένδεκα µαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰσ τὴν ΙΓαλιλαίαν, 

εἰσ τὸ ὄροσ οὗ ἐτάξατο αὐτοῖσ ὁ [ησοῦσ, 1 καὶ ἰδόντεσ αὐτὸν 
πρυσεκύνησαν, οἱ δὲ ἐδίστασαν. 18 καὶ προσελθων ὁ ησοῦσ ἐλά- 

λήσεν αὐτοῖσ λέγων ἐδόθη µοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ 
]ῆσ. 19 πορευθέντεσ µαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντεσ [δν 1ο 15] 
αὐτοὺσ εἰσ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὺσ καὶ τοῦ υἱου καὶ τοῦ ἁγίου 

45ῦύ ΌἨχ (οἱ.ππο) εωσ (1: π6ς µεχριτ. ση. 11, 25 πες εωστ. ση. 21, 8 

Βιιοί; 5ο οἱ αἲ 19, 50) |. σηµερον 5ἶπο αάάΠἴαΠΙ 61ΠΙ ΝΑΓΑΠ ππςῦ αἱ 

οπι {οχο ϱ (δις ὅι ]ιοδίογηι) Ον) εἰ Ἠ δεν. πι αάᾶ ημερας 6πηα 
ΒΡΙ, Τον (11082) 1έ (οχε ϱ) νο (αἱ Ἰδίας ναιβδίοπα8 1Ρ1ί 4ποαιο αἀαίαπα 

Παῦοπί αὈῖ χαοσοτιπα ποπιο οοηβηαί, αἱ 11325 οχεερίο ἆ) Ον (αἳ. 
βαιθ) 

16. εισ τ. γαλιλ.: 98δ. Επδπιαχίη (οκ Απαδί αρ Μαἱδ01) οπι | ειστο οροσ: 

1 οπι; Ον (εί 516) οΠ1 εισ το ορ. πδα ο 15 | ο 18: Ὦ ΟΠι ὁ 

1Τ. προσεκυνησαν πο αἀα κια επι ΝΡΡ 95. 103. 18 (εςε α) νε Εβπιατία 

501 (ος Απαδίε) ΟἨγεᾶ εἰξαε (Ομχδαο [οί οᾶ] είο: ον δε ενδ. απελ6οντεσ 

[απηλθ ον] εισ τ. γαλ. οι [και οι] µεν προσεκ. ον δε δοντ. αὐτ. εδιστ.) 

εν ς ΤΙ αἀᾶ αυὐτω πι ΑΔΙΠ απού αἱ] Ῥ]ου (Ίΐοπι τ α1:9 ἔετε αυτον) 4 

ΒΥΤΗΙΥ οϱορ αἱ 

18. αυτοισ (Δε): κ” οπι | ουθανω (Ον13415ᾳ Βαβθιποπι»0ῦ ο[Ραρίθδή Μαγο 
ἀἶαᾷ 546 0γτος Ρἱ5 011): Ὁ Ῥαβειπο 359 ..γοισ | επι γησ επι ΝΑΕΕΑΣΠΡΡΙ 
ἨΚΜΒΌΥΓΔΠ α] ἔοτο ο Οτυΐ5 Ῥαβοιιπο 2500/3395 Ῥαρυαρί Ματοδίαᾶ ΟΥν 
69 585 ϱ{1ὅ8 (εν τε ουρ. οἴο) εέδδὺ Ῥ5-ΑΙΜ2 541 ΟἨτεᾶ ϱἴππο ϱα{0ΣΟΝ..,, π 
επι τησ γησ εππα ΒΡ 9033 (εορ, 5εᾷ οἱ. εν τω ουρ.) Ἐαδρ5δθδεί 1 Οµη 

δαθ ΟΥτΙας356 (εν τε ουρ. εἰς) :: οἳ αἲ 6,10. Μια]ίο αβια ης οδί ε’ 

ουρ. 4παπα επι 716) 

19. πορευὔθεντεσ (9 πορευεσθενυν µαθ., ΟΥ9393 πορευεσθε µαὔθητευ- 
σατε ἰεοπηϊπί 4,δδά ϱ636 Ῥοχί {έε ἀοσείε, ο ΑΥΤΑ ΟΥΡ αἱ Με ενᾳο εἰ [βγτΡ 

οπι εέ], «ορ ἄε ετφο [ον] οἴοοᾶ αιέειπ] ἀοοεία) οι ΝΑΕΓΑΣΙΡΡΙΗΚΜΡύ 
ντ αἱ] Ρ]αβ150 αγτοοᾷ α1Ρ Ρ6Υ8Ρ 1ο οἱή- ΟΥ1313 (ο) Ἠιρρλοεί δδ ΕιΒ 
4οπιϐ-9 ϱ(αΗ 0 Π{ογηπιαχο ὃ 1{6ΊΗΡ5361 οίαΗῦ 1έοχηθς”55 0οπβί 5 αν” ΑΗ 
88. 185: 653 οιαΗῦ ῬΏηςβ4328 οἱΘί1 352: 384 (11οπιρΣ 115 οίεπποση {ΕΥ πορευθεντ. 

βαπτιζετε) Βαδυαρίθδά ΑπιρηϊΙ δν ἨρίρΗΣ5 οί 565 (5ο 415: Τ80’ 933 απελ- 
Όοντεσ βαπτισατε. Ίἴθιη 315 οἱ901) ΝΥΒΡΕΙΠΟΣ ρί6Ρρ (αρ 611606) Ον 

(οε.5α6) Ογτος1ὸδ ϱ{ 555 αἱ Ἰπηί508 Τιοἳί αἱ ... ς( αυ Ρ5) αἲάἁ ου», Τη 

[ουν] ουπι ΡΔΠ 1. 95. αἱ νίκπια ο ο {1:35 ρῖ. αν »υταῦ αγπῃ αθἲῃ; 
Ἰίοπ Ὁ α Ὁ Ἡ ν ΥΠοίοτία Ἠι]ίεἳ αάά νυν (ραῦ παπα Ἑααδίη Τιεο ἐΥΦΟ 

πιο) | βαπτιζοντεσ ΟΙΠΙ ΝΑΓΔΠ ποῦ αἱ ομιηνῖά ἨΗ{ρρποοίὔὸ Οομς5ὸ 
οἱ 155 Έπικηατο ὃ Α4ῑι 55: 199: 502: 058 ΑπηρΙΙΙ 150 ῬαβΒ4525 ουαρί 654 ο(οἱ 205’ 

394 ΟΥΥΗΥ 344 ΝΥΡΒΕΙΠΟ3 ϱ{ΘΡΡ (αρ ἄαἱ]606) Ἡρίρηδή5 οἱ 565 Ον (ε{.Ε1θ) 
ΟΥνό1ή οἱ65 300: τοῦ ϱ{ 555 α] (1 νρ Ινπί αἱ δαρεϊκαπίες, ΟΥΡ αἱ ἐὔιφεπέε) 

εως ἩΡ βαπτισαντεσ (4 δαρέϊπαπίες) | εισ το ονοµ. (Τοτοαρί ο ΠΟΠΙΕΊ 5 

Ῥχαθδον --Ἴιςθίέ ἴγε εἰ ἄοσοεγε παίίοπιεδ ἐὔπφιιεπάας πι ραΐγεπι εἰ ἴπι Πζ. εί τι 

5ρ. 6.) 19 νο Πεπί ΟΥΡ ΠΙΙ αἱ Ρ] ὖπ ποπιύιε | Ὁ οπι του απία υιου, εἰ” 

867 απίο αγιου, Ερϊρ]ι 15: 180: 933 ΟΥ ν5 306 οπι του {δν 
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᾽ ’ 22) δ δ ’ α 2 . « - ’ σα 3 ’ 

το ο ιδάσκογτεσ αὐτουσ ρα. παντα ὅσα ος 

ὑμῖν. καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μες’ ὑμῶν εἰμὶ πάσασ τὰσ ἡμέρασ ἕωσ τησ 

συγτελείασ του αιῶνοσ. 

20. µεὈ υμ. εἰμι οΠΙ ΑΏΓΔΠ ποῦ α] οπιησἰᾶ {{ να ΟΥ1994 ἱ 586 1έοπι 5,901: 
519: 554 1{αμῃ 4,169 5ᾳ 205: 455 (,οης{1 46 Ἐξς επι 199: 205 1Εοῃι τηατο 185 Ιέστη 8 11: 

65: 401 ϱ{ 8110 1{οπιος 514: 535 Α{ΠΙΡΡ 596: 906. Ῥαρύαρί 600 Ο] (ε{.6αε) Ογναᾶος 
885 ϱ{ απίητορ 887 ο Μπῖπ 5δ {{θπι]α1ο 386 ο]... νο Οσδ1ΤΤ (505 ειµ, µε. υμ. | 
αιωνοσ βἶπε αἀ αῑξαπα 6ΗΠΙ ΝΑ”ΒΡ 1. 99. 98, 109. αἱ Ρραις ο πι. προ Ἡ 
πα νρ (αεί. 1ΠΡ 1ηΠΙ {ο] αἱ, ποἩ απ {ου Β4Ἠ ρα) «ορ αὖπι {Υ ΟἨτεᾶ αίβαθ 

(πθο πδα παπα αλίεν Ον Ἐας ΑΙ ΟΥΥ οίο)... ς (-- 9) αάά αμήν 6Τα 

ΑΞΓΔΠ ππςῦ αἱ ρίογ α Ὁ ο Ε απι {ΟΥ ΕΠΙΠ ρα 84Π δαχ ΒΥΤΙΙΣ ϱορᾶ7 α οί] 

Βιηβογ]ρίΙοπθδ: ΝΕΜ α] Ιίεπι α Πα ΠΠ] βαρδοπϊρίπιπα Ἠαῦαπέ (01, είς 
Μίαπ{) ... Ἐ κατα µαῦθθαιον (εἳ. ο 911 ευαπφείἠηπ, γἱάς ρο5ί) ... ΑΡΗ 

ΚΌΥΔΠ αἱ Ρ] ευαγγελιον κατα µατθαιον (Ἡ -εογ), Πΐθπι Ἡ 8εσιιάπι 

πιαί]ιειπι επαποἰζωπαι, (11: απ εαρ]ἰοῖ ευαπφεζζιπη, 5εσιηιάτιπι πιαέέ]ειε, 

Ἡ ευαπφε[ώκπι δεσοιπάµπι πιαίλειύπι εαρζίοϊ, ο επρ[οῖέ ευαπφεήώπι πιαί- 

ἠιαεῖ) ... Ὁ ευαγγελιον ατα µαθθαιο) ετελεσθη αρχεται ευαγ- 

γελιον χατα ιώαγνήν. Ἑοᾶεπι πιοάο αἰππίατ εἀ4]ί ρ]ος, αἱ [ον σαΐ 

εαρ[οῦέ ευαπιᾷ. 5εο. πιαζ(Π. (ραῖ α.ά επι), ὑπιοῖρίέ (ραί απάάὰ ευαπρ.) 8εο. 

πιαγοιπι, 88Π ευαπᾳ. 8εο. πια]ειπι επρἔίοιέ επι {ποζρίέ 5εο. πιαγο., ΤΩΤΗ 

επρἀἰοίέ ευ. 8εο. πα]. Ίίεπι πΊιιο ογζζπιν ευ. Ἰ]έδα ο]ιγ1Φέ. επι Ὦ ο ξα 

ευαπᾳ. (ο οπη) 8εο. πια]. επρἰἰοῖέ (ᾳ εκπλικιτ) ἱποιρῖ ευαιφεῖύιπι (ο 011) 

βεο. {ολαππεπι (Ὁ --πεπ). Ἑπαπάσπι ογάῖπαπι οππι Ὦ αἴἵαπι α Η5' 5ε(πἩ- 

αν. Οοᾶἆ πηῖηαξε πα τελοσ του κα. µατῦ. [αγιου] ευαγγελιου (1 τε- 

τελεσται αγαπητοσ ο χυφιοσ µατύ. ο ευαγγελιστησ µήνι αυγουστω ε). 

Ῥταείογοα ἄ5ΠΡΡΙΗΚΒ (ποῦ. Ἱέετα απο 611) αἱ Ρἱ αἀάαπι Παροπί Υογ- 

καππῃ (στιχων) ΠΙΠΠΘΕΙΠΗ: Ἡκ αἱ] πια ῥψ', ἄ5αΡΡΙβ 1296. αἱ ΡΙ βχ΄ (νο 

ὀισχι)}. εξακοσ.), αἲ ται ϱφ’, Αφιδ΄ οἱ αἰίον: ραπείοθΒ οίῖαπι ϱήµατα 
(βᾳκβ’. αχος΄, βωκβ’, γωγ΄ αίς), κεφαλαια (τζ’), τιτλουσ (ξη’). ΒαεσίῖοπεΒ 
ΑπιζηομίαιἝο Πιππεταπίαχ τνε΄ (Ίίοπι 955 απ αἱ απ αἱββΙπαῖ 6ΝΠΟΠΙΙΠΗ 

Ιπά166β) 1 κ αἆ ν. 9, τνὸ’ ἵπ Α αἲ ν. 8 (αἲ Ἰος ποπ τοςίο Ἠαβοί, ΠΟΠ 

επΊπι ροββιπί 5εηπεπ/{]α οππι ν. ὃ αἆ 6βΠΟΠΟΠΙ 2 ἰαΠ1, 5ο Ρετποηί, 

αἱ οϱί ἵη ν οἱ απι, αἆ σα. 10), της ἵπ ΕΠ αἆ ν. 11, τνζ ἵη Ν αἆ ν.16, 
τνθ” ἵπ Ἡκ αἲ ν. 19. ἴπ εοᾶῖεο Ἡ ενρ Μί 1π σαρρ 1Ττ0 ἀϊνίδαπι ο8ί (ν]ἆα 

αά Τιο, αὈΙ εαἆσπι ομρΙ{άπά χα{10 εκ 2 αἀποίαίαχ). ΒΕΠΒΙΠΙ ν6γο νατῖῖβ 

πα ίαπιαπ1ς βαββοτ]ράοπ6ς απείαο βαηί. Τία κ Ἠαδεί: το κα. ματύ. 

ευαγγ. εξεδοθη υπ αυτου εν ιεροσολυµοισ µετα χρονουσ ή τησ του χὺ 

αναληψεωσ, Ἱίειι αἲθό εχεορίβ υπ αυτ. εν ιερ. Οοἆ. 126. συνεγραφη 

το γα. µατό. αγιον ευαγγ. µετα οκτω 2ρο». τησ χυ του ὕεου ημων 

(1 πια οη τ. ϐ. η.) αναληψεωσ" εξεδοθη εισιερουσαληµ. (α1 ΡΙ εν τερ. 

νο] εν ιεροσολυµοισ, 114. εισ παλαιστινήν, 295. τοισ εν ανατολή 

εβραιοισ) φωνη τη εβραϊδε (άδεια οκρτπααη{ α] πλα, Ῥ]εγάππαιθ βίο: τη 

εβραϊδν διαλεκτω να] εβραϊΐστι). ΑΠΡΙ αἀάῑίιχ εἰ. πρμηνευθη (ερμ.) δε 
υπο τνωὠαγγου (ία ὅ. 99. 199. 198. 1Τ6. ἆδοι οἱς, ὄδ. υπο του νακωβου, 

3] υπο ια. αδελφου του κυρ., 398. υστερον δε παρα βαρθολομαιου 
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του πανευφηµου αποστολου ερμηνσυθεν τη ελληνιδι διαλεκτω, ωσ δε 
τινεσ φασιν υπο ιω. του Όεολογου, οι και αληθωσ ειρηκασυ. ΒΥτδόΒ 
πιζέιπ, εδέ ευαπιφεἴζιπι δαπισίπι ργαεαἰσαίἰοπιῖς Ἰ{αἑέ]ιαεῖ, φιιοᾷ ργαεᾶισαυτέ 

Πεὐγαίσε πι τεφίοπε Ραἰαεδίίπαε, Ἰἴθπι ΒΥΤΡ Ππάέπι εδέ ευαπεἴῖιπι 8απ- 

οέωπο Παίίμαεῖ ευρϊδίαε, φιιοᾶ [οφωπέιις εδὲ Πεὐγαίσε πι βαἰαεδίύια. Ααἴ]ΠΡ 

πιο εδ ευαπφεζζμπι ΜΙαἑἰλαεῖ. Ύοσε» εἴμε 2006. Ῥει5ῦ Ππζππι εδὲ ευαπ- 
αεῖᾶιπι Μαέίέ]ιαεί τιπῖιις ετο ΊΙΙΙΠιΕΥΟ ἄμιοᾶεσίπι αροδίοζογπα. 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

Τι 

1 3 ρχὴ τοῦ εὐαγγελίου ᾿Ιησου Χριστοῖ, 3 καθὼσ γέγρα- 

Ἔκατ. µαρκ. 6ΗΠΙ ΝΕΕ ... 8 87 Ἠπ Τί ευαγγελιον κατα µαρχ. ΕΙΠΑ ΑΡΡΗ 
ΚΙΜΌΓΔΗ αἱ ΡΙ (51ΡΡΙ το κατα µαρκον 5οᾷ Ργαοεθα]ξ του κα. µαρ.. 

ευαγγελιου τα κεφφ., 69. ἕκ του κα. µαρ. ευαγγελιον [Π{4δος, Έτος 
-λιου], 258. ευαγγελενια [βοά αἆ Μί -λιον] κα. µαρμ.) ... ς το κατα 

µαρκ. (ς αάᾶ αγιον ΕΠΙΠΙ πΙΙΠΊΙΒΟ Ἰηα, 8οᾷ ς6 ΟΠΙ Ο1ΙΠΙ ΠΗΙΠΙδΟ Ρπη) ευαγ- 

γελιο» ΝΤΑ ΤΩΙΠΙΙ5Ο δαΐ π]τι 

1. τὸ χυ βἶπο αἀαίαπα σπα κ” 28. 9550, Ττ 191 (µατθ.. δε την κατα αν θρω- 
πον αυτου γεγνησιν κηρυττει λεγων' βιῤλοσ γεγεσεωσ «τὸ χὺ υιου δαυ. 

υιου αβρααµ - µαρκοσ δε απο του προφήτικου πνευµατοσ του εξ 
υψουσ επιοντοσ τοισ ανθρωποισ την αρχήν εποιήσατο λεγων᾽ αρχη 

του ευαγγ. τὸ χῦ, ὧσ γεγραπται εν ησ. τω προφ., την πτερωτικην 
εικονα του εὔυαγγελιου δεικνυων. Ἰπλπῦ , πο ζθιπι }εοί: παπα, ἀῑσετς, 

ονρΗῖ απαεπιαάπιοάαπα βοτ]ρίαπα/” οἵος οτη Ἱρ]ίαχ Ἱπίετρτος {ρβάπη τὸ χὺ, 

οοπβοπ{]οηπία Β6ΠΟ]Ιο οοάἵσαπι 29. 298, 209, ᾳπο ΠοπαεΙ γοτρα {βο]ίο 

απΙά επ 1ρ5115 ΠΟΙΗΊΠΕ: Μαρκοσ ο ευαγγ. απο του πδᾳπθ δεικγυών τορο- 

ἑαπίας, Β πα {ετ ΕρΙρ ή Τ και φησιν αθχη του ευαγγελιου, ωσ γεγραπτ. 

εν είο) ΟΥ Ἠ955 (αλλα και εισ των ευαγγελιστων ο µαρχοσ φηοιν᾿ αρχη 
του ευαγγ. ημων τὸ χῦ' ὧσ γεγραπται εν ησαι. τω πρ. 18 εµπρ. σου) 
315 ΡΙ5 (φησι γαρ ο αυτοσ µαρκοσ' αρχη του ευαγγ. τὸ χυ, καθωσ 

γεγφαπτ. εν ησ. τω πρ. ιδου πδα τασ τριῤ. αυτου. Ἐαιςίς νετρῖβ απίο 
Ραπ]]ο ΗῬοτίαδ: ὦὧσ φησιν ο µαρκοσ" αρχη του ευαγγ. χυ το.) 39135. 
(παρα δετω µαρκω ὦσ αρχη του εὔαγγ. τὺ χὺ κατα την ησαΐου γρα- 

φήν αναγεγθαπται ουτωσ' αρχη του ευαγγ. οὗ χὺ, καθωσ 7ε}ρ. εν το 
ησ. τω προφ. πδα τ. τριῤ. αυτου) Ἱίειη Ο  αί 1164 (, βορτδραί», ὑπ, 

ἵπ ονρ]απα ἆαὶ. ἴπ ας [οοί θογτρέιγαε ευύπι ϐηΙδὺ ο9δε ἀἰσιπί, 

αἶσμί αἱ ἨΜαγσις ευφίδία κογθέ: παπα αυρ]1 Ἱερι Ομ], β]σαί 5ογ]- 

Ῥίέαπα οβί 1Π ]βαῖα Ῥγορ]ιοία. Ἰετιπι φοπίαπι Οι δίς εγῦπι οδέ, εἰ ἵπι 

ριποῖΙρίο ογα{ί νογΡαπα οί γετριπη ογαί αριιά ἀπ εί ἆθιβ οταί ναγῬ πα, 

Ίπίπι αέφιο επι εδ αἷσί ευφζύωπι ἀεῖ εί ευφίζπι Οιγέθέ, υεῖ «ία ἔρεε 

«οπως ἀῑσίί -- εγᾷο εἰ ευσῖὔιπι ραπ ευφζύυπι ΠΠ εδ) Ὦ 8 απποπα 300 

(ο µεν µατύ. τησ χατα σαρκα Υεν/ήσεωσ εξηγητησ ΥΕΥΟ}ΕΝ, ὧσ αυτοσ 

φησι ῥιῤλοσ γενεσεωσ τὸ χυ υιου δαυ. [εοὰ αάᾶ υιου αβρααμ]' ο δε 
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Μι 11, 10 

-ε αν - / ο. 3 Δ « πται ἐν τῷ Ησαΐα τῷ προφήτῃ᾽ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν ΑΙ ὃνα 
. Τιο Τ, 9 

µαρκοσ αρχην του ευαγγ. το ιωαγνου πεποιηχε κήρυγμα, ειπων’ αρχη 

του ευαγγελιου τὸ χῦ, καθωσ γεγραπτ. εν ησ. τω πφοφ. φωνή βοώγτοσ 
ε. τ. ερ. ο δε λουκασ εἰς) Τ1Π{ πιαπΙοἩ ὅ (αρ 641939: εν δε µαρκοσ λεγει" 

αρχη του ευαγγελιου τῦ χῦ, καθωσ γεγραπται ΣΥ ἠσ. τω πρ. ο δε µατ- 

Θαιοσ" ῥιῤλοσ γένεσεωσ τῦ χυ υιου δαυ. Όιου αβρααµ, και 9 µεν οἴο) 

Βογα ΡΠιαΠΙΟΗ35(αρχη τ. ευαγγ. τὸ χὺ, καθωσ γεγρ. εν ησ. τω πρ.) ΟΥ 
45 (1ωαγγησ γαρ ην αρχήγοσ - τελοσ µεν προφητων' παντεσ γαρ ου 
προφηται καν 0 γοµοσ εὠσ νὠαγνου. των δε ευαγγελικων πραγµατων 

απαρχη᾽ αρχη γαρ του ευαγγ. τὸ χυ, φήσι, και τα εξησ, εγενετο 

ιώανγησ εντ. ερ.βαπτιζων) (8 ον ον] α πΣΙΕΠΙ 566 γ]ᾷο Ἱηίνα) Ψ {ο {οτ]η 

8ροῦ (αρ 641155... Ἠατο. έαφμε ευφίἰδία εἰς ἱπαίρίεπα: Ππϊπη εΥυαηβ ΕΠΙ] 

Ί6ριι ΟΗτΙεΗ, βἷοπί βοτϊρίιιπη ορὲ ἵπ Ἡβαῖα Ῥτορμεία: Ὑοχ οΙαπιαπ{{ς ἵη 

ἀεβοτίο, ζεοπῖς λαδεί ε[ιφίεπι. αλ. αμίεπι: Τι10 ο ϱεποτα{Ιοηίβ 165. ΟΗ1. 

ΒΗΙ Ῥανιά ΕΠΙ Αὔταματα: Ίαεο εδ Γαοῖεβ Ποπ) Ιαν Ρἱ5 (η Μα- 

1α5Ἡ. ὁ, 1. ο Ἰζανο. φποφιε ευρίἰδία -- ία επογΒΙ8 εδέ: Τη ατα ουρ 1 [ος. 

Ον], δἷοαί βοπϊρίπτα οβί ἵπ Ἑραῖα Ῥτορῃ. ----νΊαπα ἔπαπις 1ζ6ιῃ 46 

ορί. σαεἩπ. Ιπίαιρτ. αἆ Ῥαπιπιπο]. ορ. 101 αγνός -- ἄα δτπι ον 

ευσίζωπι: Ῥν]ποῖρίαπα ευρ]] Ίεδα ΟΗ115Η1, βἶοιπί δοπρίαπι οδί ἵπ Εραῖα 

Ῥτορῃ. ---- Βεπηίας εἶαβδ) 1: Ῥτο {απ Ἱποιπ]οηπίο Ῥαϊαπα {αβπποπῖο 

- Ονααπαιεςδ.. ἁπριίατί ποφι{ απῖπ οοβ]οῖς α΄ δοτ]ρίανα ΒΙΠΙΠΙΣΘ απί]- 

απἰζα(ί5 {εχίπτη το[οταί, αεἰβδῖ ἵαπι Ιγεπασί αθίαία ποβΙ]1 ααλίαπιοπίο 

αιιοίαπη Ἱαρατῖπί. ΨΠάείατ Ἰ]]αά νοτο Ἠπῖο απἱάσπι Ίοσο Ῥαταπι αρία 

Π]αίαπη. Ἱπορίππα εεγία {οΐίᾳπο {αχίτς βαοτὶ Πϊδίοτῖαο ταριΙςθηαἩς {οτοί, 

{α]6 απῖά ροία5 πποᾶῖσα Πάο εαὈ]αίππα πα ρ]θίαία πηα]ε 5οἁτ]α 1]]α- 

{ατα ἀΐσθιςα ..... . Ἱπ Ῥϊ αἀά υιου Όεου οἳπι ΝΔἨΡΙ, 109, (Βενετίαπ 

Μ5Ώ]560 παλι» ο πακαρ. µαρκοσ, παθεισ εαυτον εισ το ευαγγελιον και 

Φαρσησασ τοισ προγεγυµνασµενοισ λεγεν μεν υιον Όεου, αλλ ευθεωσ 

συνεστειλε τον λογον και εκολοβωσε την εΥγοιαν - λεγων" αρχη του 

ευαγγ. τὸ χυ, καθωσ γεγραπται εν ησ. τω πφροφ. τδου αποστ. - ἐμπρ. 

σου. Αρποβοῖί ΙΡ]ζιχ αροετίο αἀἁἹαπιθπίπτη Όιου Θεου, ἵπ 1Ρ8Ο Υετο 

{οχία ποη οχΗ]βι1{, τέ οοτίο ο Ιίαπι ο8{) οα{ΘΧΟΏ ϱα{ΡοΔ5: 1{οπῃ ς υιου 

του Όεου οπΠΙ ΑΕΕΑΣΙΡΡΙΗΚΜΡΌΥΤΑΠ αἱ ρ]οι Ογτ]α]αη 580. Τέοπα 1 ἄῑεί 
1 νο (5εά ραῖ παπι ἀοπιϊιῦ ποδτ 1. Ομ. Π1. ἄαι) «ορ ϱγταῦῦ αὖΠά αθ{] 

Πππ{ 157 (44 41ἱ πιαπ{γεδέο ὑηδέζηπι ευςΠζ 2886 ἀἴοεπς 85. ργορ]ιείαγιήπι 90068, 

εἰ πήπι, «πιοπι {ρδί ἀοπούπιπι οἱ ἄειπι σοπ/εδδζ διπέ, πιο ραΐγεπι ἀοπιιί 

ποθίγὸ 1. Ομ". ϱγασπιοπδίγαπιβ) οἱ” 05 (Ιὰις ἄεί, Πιοπιπίς Πζήις αοΐις, τέ 

3εΥ ετιπι αζορέίοπεπι ρεγοὐρίαπαιδ, ρογίαπίε Ποπιῦπο εἰ οοπιρζεσίεπ{ε Πζὕιπι 

ἄε. Εγορἰεν Ίιου εί {ο αι: πάπα ενα] Τ. ΟἨΝ. ΕΠΙ ἀαἳ) Απιὸ Η]ου 

8οπηθ] (αἆ Μί 8, ὃ ,,Ρογρ]ημζις ἠδέηπι ἴοσμπι Ταγοί ευφῖρέαε Ῥγύπιοἰρίο οοπι- 

2ααέ, ὕπ (ιο δογζρέπι οδί: ΠπΙ παπα ον 1 1. ΟἨν. Π1. ἀαῖ, δσαί βοτ1ρίπα 

αβί ἵπ 1δαῖα ῥτορ]ιεία -- ΒΕΜΙΙ{88 οἵπδ. «ο επιῖπι ἑεδέζηιοπήιπι εἷε ᾖΙαῖα- 

οἰία Πβαίαφιε οοπίεωίι 5, «ιαεγζέ «ιοπιοᾷο υεζμέ αὖ πο Ἰδαία εαεπ- 

Λἴωπι Ῥίοπιμς αεδιπερέωπί) Απβοοηβῦθα] | ς Ὑγιεί ΜαΗλαοίας Τϊ Θεου. 

Ῥωσ [καθωσ] - αυτου. “εγένετο, Ἰΐοπι 0 βοά - αυτου" “εγενετο, 82 

Θεου" - αυτου" «εγενετο, Ίπι Θεου (ὖωσ -- αυτου) ΄εγενετο 

9. παθωσ οι ΝΗΚΤΙΑΠ” 1. 99. 909. αἱ ρ]αβῦ Ονή15 οἱ 195 {136 ΠΠ ηαπΙο]ι 8 



οἱ 15. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

Ἐς 40, 8 λ / 3) , μα. ΕΣ . ϱ) 2.1 λ 
µτι 8, 8 μου προ προσωπου σου, οσ κπατασκξυασὲέι Τ1 οδον σου φω21 

Τ,ο 8, 4 . 
1ο 1, 98 Γρ στ πα τε τὴ 

Ῥαβειπο 350 Βογαρπιαπ]ομ36 ΒονοτίαπΣ/Σ]σθ6.,, ς Τμ ὧσ ϱἳΠ ΑΡΏΚᾷ 
5ιρρ]Ἠνρευνγη” αἱ Ρ]6υ Γγ5ν 1981 01589 ἨρίρΗΗΣΤ οµ{ΟΧΟΣ Θ{ΡΟ5 αἱ | εν 

τω (τω οτι ΝΒ1ΙΑ 95. αἱδ ΟΥ 1156136. ϱ 1. 99. αἰ1ὸ (ογο Ι1δι 191 0111589 
οἱ 15 Τ1ΠπΔΠΙοΝ Ῥαφειποπι Βργαρπιαπίοὰ Ἐρ]ρΗήτ οπα: Ἱία 0 Φα) ησα. 

τ. προφ. εππῃ ΝΒΡΙΙΑ 95. α1”5 {οτε 1ΐ{ νο «ορ (οοᾷ 1 εν τοισ προφηταισ 

εν τ. ησ. τ. προφ. πίπα(πο Ἰασίῖοπο οοπβαία) ΑΥΤΣΕΣ οίἩς οἱΡ της (ία 

Ἠμιία; Ἰίοπι αρ ΑάΙ .,Α88. 1118 /αἴεασλ, πι αἴίο επεπιρίο: ἵπ Ἰηθαία Άγο- 

λεία. Ας. 2. ἵπ Πδαῖα Ργορλεία εξ ὑι ἸΠαἰεασ]έ ϱγορ]εία) ατπιζὰᾶ ατα 

Ῥεχββ ϱο Ιγ151 ο{δὺ οεϊπί Οναπαίον (9 136ρτι ο µαρκ. δυο προφητειασ εν 

διαφοφροισ ειρήµενασ τοποισ υπο δυο προφητων εισ εν συναγων πε- 
ποινηκε” καθωσ γεγρ. εν τω είο) Ῥοτρῃντ (αρ Ἠϊοεν αά ΜΙ 9ο, 9: ν]ὰα 

βπρτα; ἀαεπῖαιπο Υ6το αἀαΙί . πο αμίεπι ΠΟΠΙΕπι [δαίαο ρμίαπιι αζαίέμπι 

Μογζρέογιωπι υζέζο, φποᾶ εἰ ὑπ αἴίῖς [οσίθ Ργοῦαγε Ῥοβδιπιης, αιιέ οεγίε ἄε ἄἱνει- 

εἶθ {εδέζπιοπτί δογτρίιγαγηπι ήπΠι οορις ε[εοίωπι. ΟΕ οἱ. ἵπ Μα]ασ] ὃ, 1 

ευρἰἰδία ἄιο ἐεδέὐπιοπία ἨΜαἴαε]ίαε εί Ικαίαε ιό πζις Ῥγορλείαε 8ΕΊ’ΊΊΟΠΕ 

οοπίεφεπΒ. Τίεπι πἆ Ῥαππππαο]μ ερ 101) ΤΠππαπῖομ 5 Ῥαφοιποπι 350 6ργαρ 
πηαηΙοἩ 35 ΈρΙρΗ{5Τ Βενοτ]απηδῖς 506 (ΥΠοιαπί 1η ϱαἱΡΟ55 οἱ Ίπ ΒΟΠΟΙ οοἁ- 
ος 41 αΠοτάΙΙΠ: - επιτεµων ουν ο εὐαγγελιστησ ὧσ υπο ήσαιου ειρη- 

µενασ τασ δυο χρῄσεισ παρεθηκεν. Τεπι Ἐπς ἵπ οαίοχοη ϱἱ ἵπ ΒΟΠΟΙΙΙ5 

οοάἵσαπα ααοί [αρ Μα1”95]: τουτο προφήτικον µαλαχιου εστιν, ουχ 
ησαΐου. γβαφεωσ τοινυν εστι σφαλµα, ωσ φῆσιν ευσεβιοσ ο καισαρειασ 
ἐν τω προσ µαριχον περι τησ δοκουσησ εν τοισ ευαγγελιοισ περι τησ 
αναστασεωσ διαφωνιασ.) αἱ Υἱεογίπαρος 5 Ἠ][εν (1οαῖς Ιαπάα(1β) Ας 

(5919335 αἆ νοτῦρα ΜΙ{]ααϊ: Πίο εδἰ επίπι γι ἀῑσίιις εδἰ ρεγ Ιβαίΐαπι οίο 
αἀποίαί:,,Ματοιςδ 4ποαπθ είΏαςα5δ οοπξαπ/{Ιαπί πος Τδαΐαα ἑοβπποπῖτιπι 

ο55ο ἀθ Ιοαηπθ΄”) α! ....... ς(8) εν τοισ προφήηταισ επι ΑΛΕΕΑΣΗΡΡΙ 

ΗΚΜΡΡΌνΥΓΠ αἱ Ρ]6ς (οορεοᾶ1 νίᾷᾳ απ) ΑΥΤΡ ἴχί ΑΥΠΙΖΟΝ αθί]Ἡ αγΤο ϱἱΡο 

5] Ῥ]μοίπαπΙοἩ 49 (ἨοἨ 1ΐθπι Γ]παπΙσΣ, τί ραβδίτη ππα]ς αββοτ]ίαχ: ν]ᾷς 

Βαργα. Ῥεββδῖπιο Υ6χο ὦᾷ: οσα βοηρίοτῖίρα5 εσς]αδ]αβ]οῖς Ρ]αγπη]ςη: 

ααοά βίαξΐτα αἀάϊέ: αν. 5. ΟἨΥΥ5. 4 τά ἵρδαπι εττοχ ο5) ΤΠΡΗΥΙ (αᾱ 

π. 1.) Ττ]πί 1510/3205 (Ίρδα νοτρα νυἱᾶο 8αρτα; αἆπαα ῥτῖογο Ίοσο αἀαΙξ: 

88, 2γορλείαγΊήπ, ω0σέδ, αἱ αἱίοτο: πιιπι οἱ ειπιάεπι βοίεπς ΤΠ]. ἀαὶ 1. Οη. 

«ζ α ρτορλεζῖ αππιποίαίις εδέ, νΙάεπίαγ «ΟΠΗΥΠΙΒΥΘ 1Τ8ΥΘΤ8 6ΙΙΠ1 εΡ τοισ 

προφ. Βετ]ρδῖδδε, απαπην{5 191 οί ἄταεσο οί εκ Ιπίεγρτείθ οοπίγαΓΙΗΤΗ 

Ρτοβοίασ.) ... σοἆθατῦ αρ Οαχγορ]ή]απι εν τω προφήτη, {9ἱ" Ρ]απο ΟΠ: : 

πθιίγαπα Πογαπα {εςΒπιοπ]οχαπῃ να] τηηῖπιατη αποοχ]ίαίεπι Ἠαδεί | 

εγω ϱπΠΠ ΔΑΊΡΓΔΠ ΊΠ68 αἱ {06 ΟΠΙΠ νρεᾶ ΦΥΥΡ ΑΣΠΙ αθἰἩ ϱο ΟΣ1559 

θε) 15: 130: 139 (πο αἆ Μο αἀλῖρετῖ Ροΐορί Ὀ,Τ65: και ουτοσ ην περιουο 
προφήτησ ελεγεν᾿ νδου εγω αποστελω [εοὰ ιδου αποστελλω, πθεῖαί εί 
οχρεϊπιέ εγω] τ. αγγ. µ. εἴο) Ἠα5ά επι 400 {-.εκεινον τον δια του προφη- 
του δηλουμεγον κατα το" νδου εγὠ αποστ. - εμπροσῦ. σου. κεχρηται 

7ουν τη παραθεσει και ταυτησ τησ γραφησ µαρκοσ ο ευαγγ.) Ῥ]οί 

ΙΒΗΙΟἨ 409 α] Η1ενβί5 (απ Μα]ας} ὃ, 1 οἱ ορ 101 αἆ Ῥαπιππβο]; ν]άο 5αρτα) 
εκ. Ὅπ ΤΙ οἵη οππι ΒΡ 28. 1 απ ΙΙΠΙ {απ ραΐ ΙΠς ΠΙΠΙ πηῖ 58Ἠ {αι {οἱ 

Βαν ογῖαπβ]ᾳζ66 Ττῖπί 157 (Οτ]πί 2305 Ἠπο ποή να]εῖξ: ,,οχρ]οταίογος ἶδίῖ ααϊ 

πηϊ(θαπίασ ΠΠ Τοτίσμο] απίο {αοῖεπι Ί6δα, Ροδδυπί οἱ απρο]1 ἀαἱ ραίατῖ, 
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” 5 - 3 ο ας ς / Ν ζς Δ η 2 / 

βοῶντοσ ἐν τῇ ἑρημῳ' ἕτοιμάσατε τὴν οδὸν κυρίου, εὐθείασ ποι- 
- Ν / 2 - ο ο Πρ 2 / κ... / 2 

εἴτε τὰσ τρίβουσ αὐτοῦ. 4 ἐγένετο Ιωάννης ο βαπτίζων ἓν 
-- / Δ /  / ο, ς -- 

τῇ ἑρήμῳ καὶ κιρύσσων βάπτισμα µετανοίασ εἰσ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 

βίοπέ 5οτΙρίαπη οδὲ: Ἔσοε παέέο-. οἱ) ἨΙανδεπιθ! (αἆ Μί ὃ, 9) αἱ (5εᾷ Τετέ 

αἀν. Τα. 9 οκ Μα]. ροαβ):: ]εοίῖο αἑ. 11. Ρ)ρ. Βαείααί; Ίιχκ οκ Α α)ῑϊδᾳ 

ΡΙ εγω αἀἁίαπα Ἠαβεπί, ΠΟΠ Ιΐοπι οκ Ν εἰ Ὦ | αποστελλω: Ἀ αἱ Ρραπο 

(Ον5)160 γ1ᾷς απίε) «ΟΡ -ελω |τ. οὐον σου 8ἶπο αἀαῑίαπι οππι ΝΕΡΚΕΤΡΠΣ 

86. 102. νδεὅ α Ὁ ο 1 α απ επηπι {α 1ΠΡ 88Π {απ Το (αἱ πια αρ Τιαο 
Όντας οἱ αρ Υα114Υ5) «οΡΣΕΝΥ ΑΥΙΣΕΝ ο(Δὲ αδίἩ ΡεγβΡ ΟΥ915 εἱ136 (την ὃ 

οµοιαν επιτοµήν πεποιηται [ο μµαρχοσ] και επιτου" τδου εγω πδα εµπο. 
σου ου παρεῦετο γαρ το πφοκειµεγον το ἐμπροσῦθεν σου. Ἠϊπο ραπ]]ο 

απο 135 εµπρ. σου αἩ 1ρ5ο ΟΥ αἀά]ία 9556 ποπ ετοάΙρί] οδί, Ἱεραπίγ 
νετο αἀα ία αίατη 959, ο ἰατίίο Ι1οσο2ΤόΡ Ίαπῃ ἀῑκίτηις.) οαίοχοη οἱ 

(αὓΙ Υοἰαπί γογρα αβογτί ἀἰοππίαν) οα1Ρ055 [τῖπί 15 ἨΠογπια]αοὮ ο(πια{ί]ι 
ἄ γεν ς (5 68 Β7) αἀά εµπροσθεν σου οππι ΑΓΑΠΗΣ πποῦ αἱ ρ]εν { 41: 3: 
61:35 ναθὰ (αἱ ραΐ παπι α|) «οΡΆ1 ΒΥΤΡ αὐπΠΙ σο αὖν 81 (ΟΥ 1555 6{ 4135 γ]ᾷο 

απο, Ἰΐαπι Ὦς5 επι) Βονογίαπ»]β5θό Ῥ]οίπιαπίομ 4,5 α] Ἠίειδεπι (ερ 101 

πα Ῥαπππιαο]) αἱ]. Οδίεταπι Βαβθαποπη 350 Ώρῖρ]ΗΣΊ ΥΠοοχίπαροςδῦ ροβίὲ 

γοτρα Ίσα. τ. προφ. 58 ρετριπέ αἆ φωνη βοωντοσ, οπι]εδῖδ τδου 

εγω εἴο 

ὃ. εν τη ερηµω” ετοιµασατε οία: Ἠππο ἴπ πποάπτη (ᾳποπῃ ε{. 019136 αἱ 
αΡποβοιπ{) 1ρ8ο8 τικκ ἀἰβίίπραϊ νο]πῖδδα οτι] 1ἴδᾳπο ονσ]ρδίας, ἁπάτπι 

οββετναίαπη οί. Αίαεν Πέ αριιά ρτορλείαπι, αριά απεπι εν τη ερηµω 

εἳ ε’ αβατω (εκ Ιπίενρτείαί]οπε ΘΥΠΙΠΙΒΟΠΜΙ, ἴπ εοὔέιάίπε νο) απῖο ευ- 

Φειασ ποιεετε βἳϱ1 Ἱπνίσσιη τοβροπάεπέ. (Ττες ναγο θἀ1άῑί αἆ ΠοΓΠΙΑΠΗ 

ἰεχία5 Ηεῦταίεί.) | αυτου οΙΠῃ ΝΑΒΙΡΓΔΗ πποῦ αἱ {εγθοπιπ ΗΕ οἳ 1 ᾳ 

νρ (αί. απι 6ΠΊΤΗ [ὰ 1πρ Β4Π {αχ οίς) «ΟΡ ΒΥΥΣΟΠ οἱρ ἐχί αγΠῃ αθἰἩ ΟΥ915 
οἱ 135 ϱ{ 136 (ο µεν γαρ προφητησ φησιν" ετοικασατε -τ. τριῤ. του 

Θεου υμών" ο δε μαρκοσ' ετοιµασατε - τ. τριβ. αυτου) ΥΠεἰδηί (Ί σα 

-τασ τριβ. αυτου, µη εχουσαν [τ. ϱησιν] ουτωσ εν τω προφήτη αλλα 
τ. τριβ. του Ψεου ημων) Ἠϊεν (.4 Μα]. 5. 2γο εο φιοᾷ 1. ΧΧ ἐγαπεέμζεγισιέ 

46] ποβίγῖ, ᾖαγο. Ιπισαδηιε ἄἰσεγωπί εἵαβ) αἱ... Ὁ θ4πΊΕ του Θεου υμω», 

{οι ἄεί ποβδέπί α Ὁ ο Ε 35 63: πιῖ 5ο ΒΥΤΡΊΙΘ 1π σᾷᾷ 3, 1ΐοπι απέε ἄειιπι 

πιοδέγιπι Γη ηί 151 Ρ18. Ῥναρίθτεα ο Ἠαθο αἀάία Ἠαβαεί (:: ο Τις ὃ,ὅβᾳ οἱ 
Ὦς 40, 4 544): οπιπῖε υαζ[ὲρ γερ{εδίίτη, εξ οπιπιῖς πιοπι5 εἰ οοἶδὲς Πυπιϊζία δζέιη", 

εἰ οπιπία Ῥγαυα εγωπέ γεεία εἰ αδρεγα ἵπ Ρἰαπζεπι: εἰ υἰεδίέιγ φἴογία 

ἀοπιϊπί, εἰ υἱζεῦίέ οπιπί «αγο δαζμίατε ἀεῖ πιοδέγὲ, φιιοπίαπι ἄἶειιδ [οσμές 

δὲ. Του ἀἰσεπίϊί: Οἴαπια. Ιέ ἀἰωί: Θιωίᾶ αἰαπιαδο 5 οποπῖ 6αγΟ Γεπιωπι 
εἰ οπιπῖς «ἴογία εἴιε εἰσιέ ]ος }επῖ: αγιαέ επωπι οἱ Πο οεοίαέ ; υ6ι ότι 

αιίεπι ἀοπππί πιαπιεί ἴπι αείεγηώη. 

4. εγενετο: κ” καν (59Πῃ) εγεν., οορη1 αἰθοᾶ εγ. δε | Β νὠανησ | ο βαπτι- 
ζων οππη ΝΒΑ 99. ΡΡΑΥΗ ΔΕΣ ϱ0Ρ.... ς Ἰμπ ΤΙ οἱ ὁ οπΠΙ ΑΡΡΓΠ πποῦ αἱ 
{το οπηἩ (1ἱ νο δαρέίπαπθ), 5εἀ Ὦ 28. Τε (οχο ϐΕ) νρ ΒΥΙΣΕΗ (ποῦ Ίἴεπι 

6οΡ ΒΥΤΡ ΒΤΤΏ ααίΏ 6ο) Ειιβάσπι ΣΙ ΟΥτΏτ45 ροβί ε. τ. ερηµ. Ροῦ | και 
κηρυσσ. ΕΠΙ ΝΑΡΤΙΡΑ ππο1 αἱ Ρ]εχ 1 νρ «ορ δγταῖτ είς .., Β 98. Τὸ. 

102. ΟΠ παν 

4-8 
ΜΙ ὃν 1 55 
Το ὃ, 9 55 
Ί1ο1,655 



Λοι 13,556 

9315 1. 5. ΚΑΤΑ ΜΛΡΙΝΟΝ 

-- Ν ος - ιά Ν } κ. ” κ αν 4 ’ δν) εε 

Ὁ καὶ ἐξεπορευετο πρὸσ αὐτὸν πάσα ἡᾗ Ιουδαία χώρα καὶ οἱ “Ἱερο- 
- ’ Ν Ε] 1... ας.) 3 α- 3 ο. ’ 

σολυµεῖται πάντεσ, και ἐβαπτίζοντο ὑπ αὐτοῦ ἐν τῷ Ἱορδάνῃ 
-- ’ [4 ’ -- .] 

ποταμφ εξομολογούμενοι τὰσ ἁμαρτίασ αὐτῶν. ϐ καὶ ἦν ὁ Ἰωάννης 
. / / / ο. ρ κ ’ Ν Ν 2 Δ 

ἐγδεδυμένοσ τρίχασ καµήλου και ζώνην δερµατίνην περὶ τὴν ὀσφὺν 
2 ” Ν ο η] /ς, Ν / “. Ἱ Αι τα 

αυτου, καὶ ἐσθων ἀπρίδασ καὶ μέλι ἄγριον. τ ''' καὶ ἐκήρυσσεν 
’ . « 3 / / ) ’ τ 3 νε Ν 

λεγωΡ᾽ ἔρχεται ὁ ισχυρύτερὀσ µου ὀπίσω µου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὺσ 
/ αά Ν / “ « / ” / 

κύψασ λύσαι τὸν ἵμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ. 8 ἐγὼ ἐβάπτισα 

ῦ. εξεπορευετο Οπ1η ΔΑΒΡΑΣΙΡΡΙΚΜΡΌΔΙΠ αἱ] ΡΙ α ο (οεπίεζαθ) { 13: νο (αἱ. 

απΏ [α 1πρ ΘΠΊΠΙ, ΒαΠ) ϱΟΡΣΕΒΝΥ αγταί αἱ ΟΥ4 139 Επράσνάςα,,, αρ” 
-οευοντο ὁππι ΕΡΗΤΡΥΤ αἱ ρ]1ι550 ϱ 1 σἳ ᾳ ματ!” ἴααν ϱο ορ 1 οἱᾶ2 

ΤΗΡΗΥΙ | ἡτ ΗΝ αἱ αἲῑᾳ οπου: Ὁ 6ΔΟΣ οτι (ΥΣΡ 1ης ατ καν ον εροσολυ- 

µιται) | ιεροσολυµειται 6ΠΙ ΝΑΒ"Ρὰ 69, 194. Ἱίοπῃ Τ αἱ -μῆταν ...ς 

1η Τϊ -μιται αυτα "ΗΡΙ απςοῦ αἱ Ρρ]οτ | παντεσ Ἡ. |. επτη ΝΒΡΙΙΔ 28.95. 

102. Ὁ 1 α (α]νάς ο 3: ΑΥΥΣΕΙ απ{ο ον (εροσολ.) νµ «ΟΡ ΑΥΠΙ ΑΥΓ Ρ6ΥΒ5 
Ονή150 (Μονο υ 3, 136 ος 131) Εβάεπι 151... ς ροβί εβαπτιξ. οππα ΑΡΓΠ 
πηςοῦ αἱ Ρ]6υ ΦΥΥΡ ϱο (ααί1), Ίέθια 19. 194. 946. 9)Ρ9 8ρο.,.. 11. 89. 69. 

108. 126. [ 19443 Ῥ]απο οπι | και εβαπτ. (αἱ. πο): νἩ 69. α οπι και | 
υπ αυτου απίο εν τω ιορὸ. ποτ. οπτη ΝΗ1, 98. 109. 1 (οχο α) νς αἲπῃ - 

ΟΥ 1150 (ας 139) Εαδᾶθα., ς Τη Ροβί τορὸ. ποτ. (:: πὲ ΜΙ) απ ΑΡΡΓΔΗΠ 
αποῦ α] Ρ]ου α ΒΥΤΡ Ρο [εν το (ϱ”.οπα) τορδ.: Ὦ ἆ 3 ἐπ ἑογάαπεπ | πο- 

ταµω ΟΠΠ ΝΑΒΗΡΓΔΠ πο α] οπιπνΊᾶ { ο1:35: ΠΊ νρ «ορ βγτα αἱ ΟΥ 
190 σα Ὦ ο 5. τοί (ΟΥ40121) Βιιβάσπη ΟΠ] 

6. και ην ΟΠΠΗ ΝΗΙ, 98. Ὦ ἆ 1: σἳ’ (ο{3. νά) ᾳνς (εί, απα ἴι βαη πρ 8 
οίς) σορἩ οἰσοᾶ.,,, ς ήν δε οππι ΑΏΡΓΔΠ ποῦ α] ρ]εν α ο { 5: πι οορδΟ] 
οἱίᾷ7 αγταίχ Αγπῃ αθίἩ σο :: εΓΜί/ οιώανν. (Ἡ -ανησ) 6ΙΙΤΑ ΔΒΙΗΡΓ αποῖ 1. 
69. αἱ Ρ]860 ΑΥΤΡ (ο ἑο]αππες {ρεε) ... ς 11 ΟΠ ὁ οπή. ΑΡΗΒΑΠ 98. αἱ 

βαΐ π]α | τριχασ: 9ΕΧ δερρην, ἃ Ρεῖῖεπι | καμήλου (93 -μελου): ἄδαρρι 

α1956ῦ καµιλου | και ζωνην Ἱ1δᾳ οσφ. αὐτου: Ὁ α. Ὁ ΕΣ: (1ο Ίδεπι ο { Π1: 

ϱ113: ᾳ) πιῖ οἳ1 | εσθων οιτη ΝΗΙ/ ΑΔ 985... ς ΤΠ εσίθιων οππι ΑΡΗ ΡΡΙ 

πηοῦ αἱ οΠΙΠ ἔετο | α {οίιπ ν. 6 ροβί ν. 8 ροπῖ6 

Τ. εκηρυσσ. (1 εκεκραγεν) λεγων: Ὦ ἃ ελεγε αυτοισ | ερχεται οἵο: Ὁ ΑΊ6: 
εγω µεν υμασ βαπτιζω εν υδατι᾽ ερχεται δε οπισω µου ο ισχυροτεροσ 

µου, ου Ου ειµι καγοσ λυσαι τον ἱµαντα των υποδηµατων αυτου, και 
αυτοσ υµασ βαπτιζει (ὰ δαρείγανίϱ) εν πνευµατι αγιω, Ίεπι α 1’ εφο 

(ίάσπι Όο8 δαρέίμαυί ὑπ αφια (Η”" δαρέΐπο σο5 ὧι αφπαπα) 1 υεπΐ (15. οεζεί) 

απίοπι ροδέ πιε (13: οπι αιά. ρο. πιο) ΓογέἱοΥ πιο, οηζς ποπ δΊπι έφη 5οζ- 

ρεγε οογγ{φίαπι οα[σίαπιεπέογιπι εὔμε: ἐρεο οο8 θαμείμαυάέ ὑπ αρύνέπι αποίο. | 

ισχυθοτεροσ (εί. ΟΥ1131 6 154): Α κδο! Ίσχυροσ | οπισω µου (αἳ. ΟΥή131 

τα µαρκου πατανοήσωµε}, οσ αγεγραψε κηρυσσοντα τον τω. ταύτα μεν 
ειρηκεναιν χατα το ερχεται ο ισχυροτεροσ µου οπισω µου): Ὦ 109. 

ΟΥ1151 01η µου, Α ΡΡΑΤΗ 561 3: 91η οπ. µου | κυψασ (ο κυμψ.) (0111153: 
134 ϱ{ 155 {η ανεξεταστον δε εασθω το χωώριστου κυψασ οµοιωσπαφα 
τω λουκ. α. τωανν. ειθηµενον. Ποπι ΑιισοοἩ5 36: ο οαἴεέαπισπ{ίθ 6ΥΟ 
Ίου α Το ἀῑθίαί ιοᾷ αάάίάή ρτοσυηβοης.): Ὦ (νἷᾶο απο) 28. 256. 209 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 1, 10. 919 

1-1 -- 3 ΑΤ ς - / « ) 5, Σ- 

ὑμᾶσ ὕδατι, αὐτὸσ δὲ βαπτίσει ὑμᾶσ εν πνεύµατι ἁγίῳ. Ὁ Ὁ' Ναὶ νεδ, τὸ τ 

3 ’ Λ 

Γαλιλαίασ καὶ ἐβαπτίσθη εἰσ τὸν ᾿Ιορδάνην ὑπὸ Ιωώννου. 160 και 
3 ο 2 ) 3 - ο σ ο. / Δ » Δ 

εὐθὺσ ἀγαβαίνῶν ἐκ του ὑδατοσ εἰδεν σχιζοµένουσ τουσ οὐρανουσ 

α Ὁ ο 3’ οἱ τη (ποπ Ίέοπι { Π1- ο”. νβ) Απιῦ οπι | των υποδηµατων (Ον 

4196 ετι περι των υποδηµατων των παρα τοισ τρισιν ουτωσ ονοµα- 

σθεντων ευαγγελισταισ διαλαβωμεν, συγκριγοντεσ εκεινα τω παρα τω 

µαθητη ιώαγγηή εγικωσ ονομασύεντι): 1, αἱ Ῥαπς ΑΥΤΡ του υποδηµατοσ. 
(Ο1αεπιθῖῦ ουκ ευµι, φησιν, αξιοσ τον ιµαντα του υποδηµ. λυσαι κυριου 

Ῥτορίεχ αξιοσ α 1οἨ Ῥεπάςταο νΙά είν; Ιίοπι ῬΒαβυαρίθῦ οτι ουκ εἰµυ 

ικαν. λυσαι το» ιµαντ. του υποδηµ. 8815 Πθοχο αβαγιπ{1.) 

«ἔγω 8ἵΏ8 μεν (ρτοῦς Βε]α) οππι ΝΗ1, 98. 69. 102.124. ῦ εἴτ σἳ νο 

«οΡ 5Υ15ΟΝ ΑΥΠΙ Ρ6ΥΑΥ ΟΥ 9153 Αιρεοηβ2/26.,,, ς αἀά µε, Τμ [μ.] ουπα 

ΑΡΡΡΑΠ ππςῦ αἱ Ρ]οχ α { Π3. πηῖ ΦΥ1Ρ αεἰἩ σο:: αἱ Με οἱ Τιο| εβαπτισα 

υμ. (69. αἱ ραπο α υμ. εβαπτ.) αἵ. ΟΥ9193: Ὁ αἱ ραπο Ὦο {81 1 πιί 

υμασ βαπτίω (0 ο ΓΗ]: σ1’ πηῖ ῥαρίΐῖο 08) |. υδατι (:: Πα Το) οππι 
ΝΒΗΔ 16, 989. 66. 58. 208. αἱδρὲ νο (αἱ. απ {απ Ίπρ 5απ α]) Ον9195 Ααο 
60Ώ8.,, ς Τι εν υδατι (:: αἱ Μι οἱ Τό) οππα ΑΡΙΡΓΠ αποδ 1ὲ σαΐ ΤΗ τηΐ 

«ορ. Ῥταείοτοα α αάά ὧι ραεπεπέίαπι. Οοπίτα ΟΥ 9195 µονοσ µατύαιοσ 

τουτω προσεθΊηκε το εισ µεταγοιαν. | βαπτισει υµασ: Ἀἲ (54ΡΡΙ ϐ) Ὦ οπη 

υμασ ... Ὦ ({οίαπι ἑοχίαπι αἆ ν. τ οχδογρεῖπηις) 69. (οπι δε) α Π7' 

(αίναπης νἱάςε αἆ ν. τ) υμ. βαπτ. (εεᾷ 983 -ζει) | εν πνευµ. 6πΤη ΝΑΡΗΡ 

ΤΔΠ πηοῦ 98. αἱ Ρ]οΥ 1έ (οχο Ὦ) ραΐ πητη πιέ «ορ Οσή193.,. ἴμπ [εν] πν., 

ΤΠ οἵη εν (:: αοοοππποα απ αἆ υδατι, Μί εν υδ. οἱ εν πν.) οτι Ἠ1, Ὦ 

νο (Απςοοπς 1ηΙΧί, πο Ἱέοπη 61η) ] αγιω (αἱ. Ο14193: ΑβΕοΠ5330 ἄε 

ῥαμίΐσπιο αέεπι Ίιοο αὖ μέγοφιε [αϊδίαί], «ία ποπ ία οὐ Ισ], δεᾷ {ατέηι 

1η βρἰγίέα δαποίο): Ῥ α)Τ ΒΥΥΡ ο. αάά και πυρι 

και εγεΥ. ΟΠΠ ΝΑΡΙΡΓΔΠ αποῦ ( ἀαβοῖί ιδεα ν. 19) αἱ οπιη {ογο Πέρ]ου 
νο αἱ ρ]εν ΟΥ9150 Τέοπι 3" πι «ορ» αἴοοά εγ. δε... Β ΟΠ και, Ἠ]πο 

Τη [και], ἃ ΟΠ1 κ. εγεν. | εχειαισ (1. 1. οἱ. ΟΥ39150): Ῥὰ 48εΥ ν {41:3" 
61" (Ποπ α ϱ) νρ (εχο τη) Ροδί Ίμεραισ ρου | 8 ο ΠΠά ΝΑΒΙΡΠ τποἳ αἱ 

Ρ! Οτή150ς., ΤΜΓΑ 19. 298. 69. αἱ ρ]αςῦδ ο τς (Θεμα: οκ Μαϊ πρι τοοίο, 

οἱ 11, 95 ναντ) | απο: σεισ. ἈἰμηϊΠέον ΡΡΑΙΝ 5όν α]ενβδί {ογο 1 ειστην 

γαλιλαιαν | ναζαρετ (ῑία εἰῖαπι ς 9 97) οτΙΠι ΝΒΙ/ΓΑ 939. θ9ἳ  α) Ρ]α 
Ῥ ἆ ἔ(Οσ159), Πίστη ΑΡ -ρατ ... ςὲ ΤΙ ναζαρεθ ευνι ΡΕΙΕΕΗΚΝΟΥΠ 1. 

6ϱ3 124. 202. 940. αἱ Ρ] ο νρ (εί. απα Δι ἵπο οί) «ορ ϱο | ειστον (ϱἨ 

την) νορὸ. υπ. ιώαννου (Β -ανου) οἳπι ΝΒΤΣ, 19. 98. 69. 109. 194. α]10 

{οτο α ϱ 13: 1.3 (1 οπι υπ. τω.) απι {α 1πρ {οἱ αχ «ορ ΒΥΥΣΕΝ Ονή15ο, 
Ἰέοπι 1. 28. 191. 209. εν τω νορὸ. υπ. ιω.... ς υπο ιω. ειστ. ιορὸ. 6πἨι 

ΑΡΓΑΠ πποῦ αἱ Ῥρ]εν ο {νρεᾶ (σπα 6ἵηΠῃ α1) ΑΥΤΡ αὖπι αοί] 5ο 

10. ευδυσ εππῃ ΝΒΤΙΑ 95... 6 Ίπ ευθεωσ (Ν αἱ -εοσ) οπι ΑΡΓΠ απο αἱ 
ΟΠΠ {6γο... Ὁ α Ὁ οσα | εκ (Ρ”) οπτη ΝΕΟΙ, 19.298. 98. 69. 194. α11ο σο 

Υπι (ΐέοπα 1{ νρ ἄε αγ πα)... ς απο «πι ΑΡΓΑΠ τιποἳ 41 ρ]εν (:: αἱ ΜΙ) | 

αναβ. εκ τ. υδατοσ: «ορν16ί:9ἆ φεπίση δΥΒΙΗΗ ἐπ αφιία | ευδεν ο. ΝΗΡΕΕ 

ΠΗΚΜΌΤΠ αἱ ΓΙ... ΑΤΡΥΔ α) πια δεν | σχιζοµενουσ: Ὁ ηνυγµμενουσ ίνα 

Τις 8. 91 9 9 3 3 ΄ ο” ς ’ στ 27. - 9 λ πρ ᾶ λ ” 

ἐγένετο ἐν ἔπείναισ ταῖσ ημεέραισ ηλῶεν Ισοῦσ απὺὸ Ναζαρετ τησ αι ο 1, 929 65 
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220 1. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

9 - « Ν -” η] .) ’ Ν 

καὶ τὸ πνεῦµα ὡὧσ περιστερὰν κπαταβαϊνον εἰσ αυτόν. 11 καὶ φωνὴ 
- τν τε ῃ « ν / 

ἐκ τῶν οὐρανῶν' σὺ εἶ ὁ υἱόσ µου ὁ ἀγαπιτύσ, ἐν σοὶ εὐδόκῃσα. 
ο - ” » 

19 Ἔ Λαὶ εὐθὺσ τὸ πνεύμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰσ τὴν ἔρημον. 
ς  τ - ; ; ε .. ον 

19 καὶ ἦν ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσεράκοντα ἡμέρασ πειραζόµενοσ ὑπὸ 
” » π.θ 4 Υ ο -- ’ Ν ς 3 ’ 

τοῦ σατανᾶ, ''' καὶ ἦν μετὰ τῶν δηρίων, καὶ οἱ ἄγγελοι δι/κόνουν 
αὐτῳῷ. | 

αγεγέοξ νο] αρεγῦ) 1: ο Μί οἱ Το | ωσ οὐπι ΔΑΒΡΙΓΑΠ πιποῖ αἱ Ρ] (οἱ. 

ΥτΡ Της βτ)... ς (-- 49 82) ωσει επ ΜΡ αἱ πιισ1ᾶ (:: «ΕΙ ΡΡ) | κατα- 
βαινον (03 αἱ -νων) οππι ΑΒΡΙΡΙΓΔΙΠ 11Π6 Τ6]] αἱ Ρ]οτ α ο Γβγταῦ οορδό]ν 

ΑΥΠΙ 56ο... Ἀ (ἱ 5ρααπι Παῦοί νογδί5 κ. µε. βρίιπι) 98. 2969. α119 Ὦ 

Π1:3: 61.3: 1 να «ορΣ” οἰεοᾷ αρθἰἩ αἆά και µενον (:: ἀθθβί Μο αἱ Το, 
ίαπιεπ οκ Το] οτίαπη να(σ) } εισ αυτον οἳπ ΒΡ 19. 69. 124, αἱ ραπο ἃ 

(ὖι εωπι; Ίζετη ϱ1. εἰ ππαπεπίεπι ἵπ ἔρδιπι) ...ς επ αυτο» (:: αἱ Μί ιο Το) 

ΟΠΠ ΝΑΤΙΡΓΔΙΠ πποξ αἱ Ρ]ου; Εδηρεγ ει, 7 5ρεν εἴζιπι (πά ἆ εὖ πιαπεπι- 

επι: ν]άο Ῥ]απομ., αρ βαῦ. αἀάά οίϊαπι πι 1ρεο); Ιΐθπι (ρτα6ιΠΙ88Ο εὖ 

πιαπεπέεπι) Ὁ 1. ϱ-' νς ὕπι ἴρδο (Ῥ εο) 

11. φωνη οππι κ ρ 3 πι... ς Ίμῃ ΤΙ αἆά εγενετο ΟΙΠΙ ΝΟΑΒΙΡ αΠο11 α] 
(ον οπιη ΠΡ] (5ο Ὦ ἄε εαεῖο Γαοίΐα εδ) νρ ορ δυταῖ αἱ]; Ίξοπι α οεπέέ 

νο, Γοοα υεπᾶέ; 28. 23Ρ8 ϱ1’ ηκουσθη Ρο5ί ουρ. (1: Μί και ιδου φω. ε. τ. 

ουρ. λεγουσα, Ἰμο και φώνην εξ ουρ. γενεσθαι) | εν σοι (Ν΄) οππῃ ΝΒΡΕΣ 

ΗΡΑ 1. 19. 29. 9δ. 69. αἱ ρ]αβ”ῦ α ο Η΄ (αἳ. 41: ασ]ᾶ) ϱἳ’ 1 νς εορδοἈνν 
ΦΥΥ5ΟἩ οἱΡ Ίχί ΑΥΠΙΖΟΗΒ βεἰἩ ο... ς εν ω οππῃ ΑΓΠ ἹΠ6δ αἱ ΡΙ Ὦ ἆ (ἴπ 

«επι οοπιρίασιτ) 51. (ἳ φιῖ πι] ὄεπε εοπιρῖαοιέεέϊ) :: Ἱία Μί, εν σοι οἱ. 

ιο; οἳ εἰ. ενᾳ. ἨἘΡίοη. αἆ ΜΙ ὃ, 1Τ | ειδοκησα οππΙ ΝΑΒΡΚΙΜΟΠ αἱ ϱ] 
εν Ρ΄ΕΕΗΥΓΔ α] Ρηι υδοκ. 

19. ευθυσ οπΠη ΝΒΕΞΕΗΙΜΡΌΥΓΑΠΙΩΡ ΑΙ Ρ]... Τωπ ευθεωσ οππι ΑΡΕ ΚμπιαπἩ 
α] Ῥ]αςδ | το πνευμα: Ὦ αάᾶᾷ το αγιον | αυτον εκβαλλει ΕΠΙ ΝΑΒΙ, 
πηοΙὸ ΑΠ 6ο... Ὦδ 99. 69. 124. (απία το πν.) 946. αἱ ραπο (1ἱ νΡ α]) 

εκβ. αυτ. 

19. εν τ. ερ. 8116 εχει ΟΠΤΏ ΝΑΒΡΙ, 19. 95. 102. 946. αἱ ραις 1ΐ νρ «ορ 

αθίἩ 6ο Οτ43161 Ἐπράεπιάδ,,, ς (-- 9) εκει εντ. ερηµ. (4 ο[οιιαϊέ Ῥο]α) 
ουπι ΕΕΗΝΡΌΥΓΑΠΣ αἱ Ρίο Αντί αἲπ ... κπὶ 1. 69. 194. 191. 909. 
4115 {ογ6 αγπι (α Ἠὲ Ργούθις ερὺγᾶἄια ἄιιωίέ ἐζωπι ὑπ ἀεβεγέο Ρεν ΧΙ, ἀῑεν 

οίς) εχει οπιϊβρίβ εν τ. ερ. | τεσσερακ. (-ε- επι ΑΒ" ΤιδΗΣς ς Ἰωη --ᾱ- ΟΠ 

Ἠδγπ πποῦ α] ερτίο Ρ]6Γ; ΝΑΡ {ί}) ηµερ. εππι ΝΗ1, 98. 102. 4 Ὁ {α1.ἲ' 
ϱ1:3: 1νΡ «ορ αθίι ΟΥ3161 Ἐδάθπη 455 (ρταεπη]βαίς ΜΗ νονγδῖς ανηχθη 
εισ την ερηµ. πειρασύθηναι υπο του διαβολου Ροτρῖί επι Μο και ήν 
εν τη ερ. τεσσ. ηµερ. κ. τεσσ. }υκτασ πειραζοµ. υπο τ. σατ. και γη, 

ὧσ ο ευαγγελιστησ µαρτΌρει, µετα των Θηριων) ... ς Τμ ημερ. τεσσ. 

(ον πε Μι οί Τιο) οπτα ΑΡΓΑΠ τιπςἳ α] ρ]ογ (Ρεἆ 1. 19. 28. 09. 124. 191. 
2909. 946. 2Ρ9 Ῥτασπῃ επι) ο ΒΥΥΠΙΓ ΑΥΠΙ ρο. Ῥταείετεα ΤΝ 19. 99, 109. 
946. α1δλοτς Π1: ϱ1.]νς «ορ ΒΥΤΡ12Ε 4θ{Ἡ αὖγ ΟΥ9161 ε (ποη Πομηξοᾶ Ρος1 

οεία]) Ες θτη α4ᾷ και τεσσαθα. (1, -ε-) νυκτασ (Μ 19. 946. αἱ ΑΥΤ) πως 
νυκτ. τεσσ.):: ο Μί | πειραζοµενοσ: 983 και πειραζ, (4 Ἱένρ εἰ ἐεπι- 

Ραὐαίιη) | οι (αι. ΟΥ): ΑΝ 98. 115 ίογο οπι 1: ϱ{ ΜΙ 
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λ δν ” « » 
14 3 Μετὰ δὲ τὸ παραδοθήναι τὺν Ιωάννην ᾖλθεν ὁ Ιησοῦσ 

9 3 » - -- [ία 

εἰσ τὴν Γαλιλαίαν, '' κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ, 19 ὅτι 

πεπλήρωται ὁ καιρὺσ καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ Φεοῦ᾽ μετανοεῖτε 
καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. 

16 Καὶ παράγων παρὰ τὴν θάλασσαν τῇσ ΓΓαλιλαίασ εἶδεν 

Σίμωνα καὶ νδρέαν τὺν ἀδελφὸν Σίµωνοσ ἀμφιβάλλοντασ ἐν τῇ 

Φαλάσσῃ' ἦσαν γὰρ ἀλεεῖσ. {τ '''" καὶ εἶπεν αὐτοῖσ ὁ Ἰησουσ᾽ 

14. µετα δε οΊῃ ΝΑΗΓΑΠ πο αἱ οπιπν]ά ϱ ἆ { Η1. (113: πὶ] π]ςί φοδίφμαπι) 
οἱ’ 3: νο (Ῥοδίφιαπι αιίεπι, δεᾷ Ροδέφιαπι) Αγτα εορᾶ” αὖπι αεί] σο ΟΥ 

161 αρ 1δίδνδά νε, Τη Τϊ και µετα επι ἨΡδΙ α (ο εί Γαοέπι εδ Ροεί- 

«ιαπι) οορξᾶἆ | τον εππι ΝΕΡΑ ΚΙΜΔΗΠ αἱ ϱ] Οτ4161 (εἰ 11ο) ΕδβΙΣί δ,31 σεχ ἆ 
εκ ΑΕΕ" ΗΡΌΥΓ α1ζὸ ἔεχγο Εαςοά οσα | ο 16 οΙΤῃ ΝΒΡΑΤΔ αἱ δαί τη ΟΥ 
4161... ΤΙ Ἰξ οππι ΑΥ:ΓΠ πο α140 {ετο Ἠαβςί... Υὸ 4ἱ Ρραπο οπη | 
γαλιλαιαν: 1, α4ἆ διδασκων και | του ὃεου (40) οσπι 8Η1, 1. 28. 95. 
69. 909. α]δ (ετε Ὁ ο 3 πι «ΟΡ ΑΣΥΠΙ ΒΥΥΡ ὁᾷ Ον 1618110... ς ΡΥΑΕΙΙ 
τήσ βασιλειασ, Τη [τ. βα.] επι ΑΡΓΑΠ πποῦ αἱ Ρ]εν α ΓΠΤ σ1.3. νο 

ΒΥΙΣΕΝ αἱ Ρ οοᾷ αοἰ]ᾗ σϱο (:: οἱ Μί 4,25. 9, 95) 

15. οτι ο κἲ ο πι ΟΥ 161 (ο αἱ και ἠν εν τη ερήηµω πδᾷ πιστευ. τω 

ευαγγ.) ... αρ’ Τί Ρταετη λεγων επι ΝΑΑΡΕΕΗΒΌΥΓ αἱ50 {ογο ΕΠ: ο1: 
Ρο, Ἰέεπι ς Τι και λέγων οὔπη ΕΚκΙΜΑΠ αἱ Ρ]α ϱ Π1. ϱ3:. νο οορ δν 
αἱ | πεπληρωτ. 0 καιροσ: Ὁ α Ὁ ο ΗΞ ϱἳ (πο ΕΠ ϱ3' νβ) πι πεπλη- 
ρώνται ον καιροι | εν (α ἆ ϱἳ’ [α ἵπ ευρο, ο 13: ὑπ ευφζάπι): 86εν ο56ἳ 
Οµ5161 οπα, ίσοι (ευαπιφεἴίο) Ὁ {6 οϱἳ. νο 

16. καν παραγων (αὐ’’) εππι ΝΕΡΙ, 19. 95. 69. 124. 946. αἱ ραις (α]” παρ. 

ὁε) 1{ Υβ οοΡ ΠΠ ΒΥΥΡ ΠΒ (ποίαί ἰαπίππη παραγ. Ῥτο περιπ.) Ρο...ς 

περιπατων δε (:: αἱ Μ{) οπή ΑΓΑΠ πποῦ αἱ Ρ]6ι 5ΥΥΣΕΗ (και περιπ.) εἰ 
Ρ ἰχί | ειδεν οἳΠη ΝΤ ΑΒΡΕΡΕΑΗὉΓΑΠΣ αἱ ΡΙ ... ΝΕΚΙΝΥΠἜ αἱ πια (δεν | σι- 
µωνα: Ὦ 28. 69. 194. 9486. τον σιµ. | σιμωνοσ ΕΠΠΙ ΝΗΙΝΜ 109. 25εἳ αἱ 
ἃ 60Ρ η; Ἰἴθπη ΑΕ7Δ 1. 69. α1ὸ ἔεγα του σιµωγοσ (ία Ν΄’ Τμ): 1ξθπι 
Ρ"ΕΗΚΡΒΌΥΠ αἱ Ρἱιβ8130 ΥΙΡ 6ο 81 αυτου του σιµωνγοσ (1έα 2)... ς αυ- 

του επι ΡαΥ 98. αἱ νὶκ πια ΙΡ] νο ΦΥΙΣΟΝ αεί | αμϕιῤαλλοντασ 
(Α3 .τεσ, κ --αλοντασ) επ ΝΑΒΡΕΕαΗκΙΡΌΥΑΠΤ αἱ:0 {εγα... ς (-- αὓ 

Β7, 5ο 9’) ῥαλλοντασ {:: αἱ ΜΙ) εσπη ΕΝΜΓΗΣ αἱ ΡΙ ασπι | εν τη θαλ. 
επΠὰ ΝΕ, ὅ8. αε(μν άν. ς Τη Ῥνασια αμφιῤληστρον ΕΝΤΙ ΑΓΑΠ ππςῦ αἱ 

Ρ]εχ Ὦ Π3' (αἴεταπο γείίαπι) «ΟΡ 8ΥΤΡ ο, ἴἴειη 1. αἰ19 {ετο αμφιβληστρα 

(8εἆ ππῖπιδς πα -στρα νε] -στρον απίο αμφιβ. νε] ῥαλλ.), Ίἴεπι Ὦ 19. 
26. 69. 124. 946. αἱ Ῥταεπῃ τα ὀντυα, επι γείία (Α γεαθ) αο ΕΠ 

ϱ1 5 1 νε ΥΥΣΕΣ αὖπι αἱ (11 {π Μί ῥαλλ. αμφιῤλ. πον Βιςῦ) | εν τη ὃα- 
λασση: κ’ (5εᾷ 1ρβε3 6017 εν τη) 19. 28. 69. α119 {εχο εισ τη» Θαλασσαν 

(κ-σση, παπίαν1έ Ἰβῖμαχ εισ την απίε(πατη βεγ{ρβῖεδοξ αλ.) | αλεεισ Π. |. 

εππ ΑΒΤΤΕΟΤΙ(1Π{6Υ ε δἱ ε ΘΥΑΡΙΠΙ οδί εὂ η 2 ι2)δ(ο Πϊαθ), Ίέεπι ν. 11 

6ππῃ ΝΑΒ ΟΤΑ (ΙπήΗ{ου ἵη Το Ν Δοιιῷ; ἵπ Μί νοτο Β” Ὀἱ5 αλειεισ, Νο 
[δεά Α λΙα{] αλεεισ) ... ς ΠΠ Τϊ αλιεισ (Ώ ν. 16. αλειεισ) οαΠι ΝΕ ΡΓΙΠ 

αποῦ αἱ οπασ1ά, Ίἴοπι ν. 7. επ ΕΞΡΤΗΠ πιο αἱ οπιη τά (1εα{ 86Γ αλειεισ) 

14 ϱ 
Μι 4, 19. 17 
Ίο 4, 14 3 
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δεῦτε ὀπίσω µου, καὶ ποιήσω ὑμᾶσ γενέσθαι ἀλεεῖσ ἄν δρώπων. 

15 καὶ εὐθὺσ ἀφέώτεσ τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. 19 "5 καὶ 

προβὰσ ὀλίγον εἶδεν Ιάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ιωάννην τὸν 

ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ αὐτοὺσ ἐν τῷ πλοίῳ καταρτίζοντασ τὰ δίκτυα. 

90 καὶ εὐθὺσ ἐκάλεσεν αὐτούσ' καὶ ἀφέντεσ τὸν πατέρα αὐτῶν 

Ζεβεδαϊον ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ τῶν μισθωτῶν ἀπηλθον ὀπίσω αὐτοῦ. 
21 'Ἡ Καὶ εἰσπορεύονται εἰσ Καφαρναούμ' καὶ εὐθὺσ τοῖς 

σάῤῥασιν ἐδίδασκεν εἰσ τὴν συναγωγήν. 23 'Ι"" καὶ ἐξεπλήσσοντο 
: 

1Τ. γενεσθαι: 1. 19. 28. 09. 118. 909. αἲ19 Ὦ. ΑΥΙΣΕΝ ααίὮ ροχθ5 οσα 1: πα 
Μί | αλεεισεῖς Ἰωπ Τὰ αλιεισ: νἰάςο αἲ ν. 16 

18. ευθυσ επη 81, ὃδ. εν. ς μπι ΤΙ ευθεωσ οἳπΙ ΑΒΟΡ ππο1” αἱ Ρ]ες | τα 

διτ. (09’3) ου ΔΒΟΙ, α11ὸ β1: σ”' να εοΡ ΑΠ... ς Ττ. δι. αὐτων 6ππι 
ΑΓΑΠ πποῦ αἱ Ρ]ον ἔρ]- βγταί αοίἩδο... Ρα Ὁ ο 5’ παντα | ἠκολου- 

Φησαν (1 νµ εεειἑ δαπέ): Β ηκολουόουν 

19. προβασ (9 προσβασ) 5μο εκειθ. (α)” ρνου Βομα) σπα ΒΡ1, 1. 28. 
118. 194. 191. 909. 909 α Ὁ 3 σἵ ϱ0Ρ 5ΥΙΣΟΝ αχγ Ῥ6ΥΒΡ.... ς αἀά 
εκειθεν, ἵωη [εμ.] οππι κ (Ξαά ΟΠΙΙ55Ο ολιγοΥ) ΑΟΓΔΑΠ αποῦ αἱ ρ]οχ ο { Π1: 
ϱ”. νς 8ΥΙΡ αχΠΠ αθίἩ ρο, Ιξεπι νὸ 99. Ρο5δί ολιγον:: Μι πφοβ. εκειδεν 

δίπο ολιγ. | ειδεν ειπα ἨΡΕΕάΗΌ ΓΗΣ αἱ Ρ] ..« ΔΑΟΚΤΝΜΥΔΗΣ αἳ πα δεν | 
Ρ ζεβεδδαιου οἱ ν. 5ᾳ ζεβεδδαιον, πί 5οἱεί | τα δικτ. 6πΠΙ ΝΑΡΟ ΡΙΗΙΔΗΣ 
πης6 α] ΡΙ 1{ νρ εορα]... ο κα” αἱ Ρ]α9ῦ0 αγγΣο αίΡ ς," ααἲ]ι αἱ αάᾶ 
αυτων :: αἱ Μι 

90. ευδυσ εστι ΝΗ1, 19.28. 90.946. ... ς Ἰωῃ ευθεωσ οι ΛΟΡΤΓ(Α)Π τηςοῦ 
αἱ Ρ]ου;: 5οἆ δ 124. αἱ (Ιΐέειη 940 9) ο 3: ΑΥΥδΕΕ ΑΥΤΑ ΕΥΑΠΡΡΟΠ απ{είαφεν- 

τεσ (.: πε Μι): 19. 69. αἱ πίχοφπο Ίοσςο (αοῦ. 69. 8966 Ίος ευθυσ), 495. Ὁ 

ποῦῃ ποιίγο Ἠαῦοηπί { απηλί. οπ. αυτου: Ὦ ηκολουθησαν αυτω, Ιξεπα 
1ΐ νο φεσιέζ θιπέ επι, 1{οπι οΟΡΝΙ ϱᾶ7 

91.εισπορευονται (4 1:35: ρ1:3.νς ὑπργεαδιπέαγ; οἱ. ΟΥ9119):1.6.99.ΤΙ3191. 

αἱ Ῥαπς εισπορενεται (ΟΥ2151 καν εισπορευοµενοσ εισ χαφ. και ευθεωσ 

εἵο: ο εἰ ἴπ/γεαίεπ» σιπι εἶν δαῦῦ. ὕπ Ίπαφ. 6αρλαγπαιπι ἀοσεῦαί ρογριι- 

ζωη 6 εἰ ὑπιγειίοπέεν «αρ. σοπἐύπιο ὑπέγαυὰ «αὐδαίίο ὅτι 6Ίπαφοφα εί 

ἀοοεδαί εοθ)... 8 9ὺ. 61. εισεπορευοντο (61. διεπορ.), α Ε ὕιργορδί δι, 

Ὁ ἐπίγοίέγωπέ, Ἰξεπι ρο ἔσεγιπέ | Καφαρν. ΕΙΠΑ ΝΗΡΑ δδ. 69. Τΐ νε «ορ Ρο 

ΟΥή160 ο{ 110... ς καπερν. οππι ΑΟΙΓΠ ππζῦ αἱ Ρ]εΥ ΑΥΙΥ αἱ | ευθυσ 

(αοί] οπι) ο1η 81, 1. 28. 98. 191. ΟΥ 1Ο, ς Τι Τί ευθεωσ οιπι ΑΒΟ 

ΡΓΔΗ πποῦ α] ρ]ον Ον92161 Γ τοις σαββ. οππῃ ΝΑΒΡΙ, απο αἱ ρ]εν ΟτΌΙ5 
ε.. 06 489. αἱ ραιπςο εν τ. σ. | εδιδασκεν (αἱ. κο; Ἐ-αξεν, ϱ ΠΡ]εῖ νρ 
ΒΥΤΡ ο.” αγΠά αεἴἩ ϱρο αάά αὐτουσ, Ίίεπι ὁ ροριζωπι) Ῥοδί σαῤῇ. οππα 

81, 28. ὁ5, 609. 124. 946. 2Ρ9 αἱ Ον9161 οὐ 10: Πίστα ροβίὲ ευθ. ο οορΏ1 
οί4δ (ε{βΟΙΥΥ ἵπ φαὀῦ. {πφγεβειβ ἄοσεζαί ἵπ 8Ίπαϱ.) ΑΥΝΦΕΝ ..ν ς Ἰωπ ροβέ 
συναγώγ. (4 αάά αὐτωνγ) επ ΑΒΡΓΔΠ πποῦ αἱ Ρ]6χ 1έ νσ το]] Ρ]εχ | εισ 

την (59 οπι «ΠΠ ΠΙΙΠΗΡΟ ῥραις) συναγωγ. (4 ΒΥΙΣΕ1 αά αυτων) βἶπο 

εισελθω» ΟΙ ΝΟΙΙΑ 28. 69. 9460, 909 αἱ «ορ ν1 ο βγιδο ΟχΡΐ5,,,ς 
(αυ) Ίωη ργαεπ εισελθων (αἱ ελθων, αι 5ο) ΟΠ ΑΡΡΗΠ πποῦ αἱ 
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ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ" ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺσ ὧσ εξουσίαν ἔχων, 

καὶ οὐχ ὧσ οἱ γραμματεῖσ. | 

25 1 Καὶ εὐθὺσ ᾗν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωποσ ἐν 

πνεύματι ἀκαθάρτῳ, καὶ ἀνέκραξεν 34 λέγων τί ἡμῖν καὶ σοί χο) ή 39 .) 

Ἰησοῦ Ναζαρινε; ᾖλθεσ ἀπολέσαι ἡμᾶσ οἴδαμέν σε τίσ εἴ, ὁ ἅγιοσ 

τοῦ Θεοῦ. 90 καὶ ἐπετίμῃσεν αὐτῷ ὁ Ιησοῦσ' φιμώθητι καὶ 

ΡΙοχ 1{ (5εὰ νὶᾶο απ{ίαα ϱ) νο «ορδΕΒΝ (οκ 6οᾷ 1) ΒΥΤΡ αὖΙΠ αεί] σο (:1 αὐ 

εισελθων Ιπίχαβδο ναγρογαπα ΒΙΠΟΊΙΙΟΥΊΠΙ ἴαπι πππ]άρ]αχ ἰγαπβροδίο 

ρεπάοβραθ) 

99, αυτουσ: Ε αυτοισ, αἱ Ρας Ὦ ᾳ οπι | και ουχ: 9813 Ὦ ο ἆ ο οπι και | 
οἱ γραμμ. οππι ΝΑΕΡΙΓΠ τποἳ α] ρ]οτ Ὦ ο 1:35’ 61" ᾳ ΝΕ «ορ ΑΙΠΙ Ρο... 

Τη αάά [αυτων] επι ΟΜΑΔΑ 98. α]15 [ογο ο {ᾳ”' Αγταῦ ααἰ]ι (ο ϱ3’ αάά εί 

7αγἰςαεῦ) 

99. ευθυσ οἵιπι 8Η1, 1.95. 151. 209. οορ ΟΥ3119,,. ς Τη ΟΠ ΟΠΠ ΑΟΡΓΔΠ 

πποῦ αἱ ρ]εν 1έ νο Αγτπί αγπη αείἩ σο | Ών: ο ΟΥ ροδίσυνα. αυτων 

Ροπ :: αἱ Το | αυτων ΕΙ ΝΑΒΟΓΑΠ της αἱ {ετο οπιπ {1 ο” να 

6ορδοΏ]ν αγγ αγ ρο ΟΥ ... 91, το. Ὁ ο ο Π3' ϱἳ «ορ! (1{6ιηᾶή βαὰ 
/παφοφίθ) οπη (ονμείατία ππὰ. των ιουδαιων) | ανεκραξεν (οί. 01): Ὦ 

ενεκραξεν, αἲ Ραιιο εκραξ. 

94. λεγων 5ἶπο εα οιπι Ἀ.ΒΡ 102. 101. 96 1 να 60) ΒΥΥΣΟΒ αθίἩ αγγ ῥρεχ55 
εως (609) Έ1 αᾶά εα (:: αἱ Τι) οππη ΝΕΛΟΙ ΓΑΠ πηςὸ αἱ Ῥ]ει ΑΥΤΡ αΤΠΙ ϱο 

Ον απο Ἠαρίοῦ (Ππ]]ο απ]άσπι ποπιῖηο αἀάῑίο: ἀ9ΠΙΣ13 εα τι ηµιν και 

σοι υιετ. Φεου; ηλθΦεσ προ καιρου ῥασανισαι ημασ } οιδαμεν σε τισ 

ει, ο αγ. τ. θε. εἰΡ5555 οι δαιμογεσ εν τοισ ευαγγ. - εβοων λεγοντεσ 
Σα τι ημ. . σοι οὐ ναξαρηνε; οιδαμ. σε τισ ευ, ο αγ. τ. Φε. οἱ Ρ5 600 εα 

τι ημ. Ἠ. σον υιε τ. Όεου; οιδαμ. σε τισ ει, 0 αγ. τ. 9ε.) ΟΥΤΑΔΟΣ 155 
σον (ΔΟΡΒάΚΙΜΌΠ ο{ο): ΑΒΓΔ αἱ συ, οιΙαβπιοᾶΙ ποῦ τατα ἵῃπ οὐ ἆ απίϊ- 

ααἱββ]πιῖ5 ποδίγΙ5 | απολε.ήµασ (ς ς9 Ίπημασ ;): 6 εαίοχοἩ οἱ Υἱοιαπί 
ἡμ. απολ. | οιδαμµεν ΟΙΤΏ ΝΠΙΔ «ΟΡ ΑΡΑ αεί] ΟΥ31τ0. 9580 οιὐπί”ν1δ8 Έπς 
απαίεν (ν]ᾷςο απ{εἴεὶ; αεσθά1{Ρ5318 οι Φαιμονεσ -- εβοων λεγοντεσ' οιδα- 
μεν σε τισ ει, ο αγ. τ. Όε. Τὰ Ίρεαπι αποά απαίεχ οιδαμεν Ἠαβοαί, Μοτπι 

Ἰπάΐσαξ ΠοἨ ΤιοβΠ1) ΒαβΒΘΠΠΟΙΩ 269 (ΟΥτΗΥ16 ΟἨν 1, 904” 803 63, 351 6 10, 805 
ΟΥταᾶον 186 Πγ1πί384 Τογρταχ26 (οοπίχα πὈί Ἱμο εἶίαί, αἆν. Μεῖον. 4.3, 
εοἷο αι δὲς, δαποίι ἄεὶ Ἀαραί) ΗΙΙΡ5 55 αἰΡ5 67 (ρτῖ Ίοσ6ο ,,οπῖ 446ΙΠΟΠΘΡ 

οἸαππαπί: οὔπις φία ἔμ δαποίιδ ἀεί ἐ5΄’, αἱ{ΕΓΟ ,,4Δ6ΙΠΟΠΘ6Β 6]αΠΙΑΠΕ: 

οποια «ιῖ 8ἱς, δαχιούι5 εί) Ααοίοι ῬααΠπαταῦΥ (:: ἨΙ Ρρ Ῥταείεν ΟΥ οἱ 

Οντ απαστ]έατ πἰίτάπῃ Ώπσαθ απ Ματοί δοτιρίαταπα αβεταπ{. Θαππά αππέστη 

οιδαµεν ἵπ Μο {απίαπ αἳἲ απ] π1ββ]πηῖς σἀά οἱ Ιπέεγρταξίρβ πθο ΠΟΠ 

αὖ Οτῖροπο απιοίοτ]{α{ίεπῃ Παβεαί, ἵπ Το νατο οιδα οατββίπαπα 81{, ἁἴδ- 

οθεἆθπίο 5ο0]ο ΑΙΠΙΟΠΟ Ιπίετρτοία, ἁπριίατα νὶκ Ἰσοί απῖπ απαο αᾱ- 

βοτῖρβῖπιας ραΐταπη {οθιοπία η Ματουπη να]οαπί.)... ς ]Ἰωμπ οιδα (:: αἱ 

Τ,6) ου ΑΒΟΡΤΠ ππςῦ α] οπιπΥΊά 1{ νο γταίν α] οα{έ 

96. οτε (ο 1493 Ὁ σ1- οπ1) αΏβαιο Λεγων οσα ΝΑ” Ώαπιραν ὄδάεα,,, ς Τη 

ΤΙ αάά λεγων (:: αἱ Τιο πας Πιοί) οππι ΝΔΑΞΒΟΤΡΤ, τιπς 161] τηῖητιδο ΟΠΗ 

για 1{νρ (ΙΙ νρ ἀἄἶσεπα, Ὦ ο εἰ αἰωῖ, ο ἀἰπίίφιμο εἴ) βγτινὰ «ορ αἱ ΟΥ11Το 

98-98 
Τιο 4, 39---3Ἱ 
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” 3 » - Ν [ - 
ἔξελθε ἐξ αυτου. 26 καὶ σπαράξαν αὐτὺν τὺ πιεῦμα τὺ ἀκάθαρ- 

τον καὶ φωνῆσαν φωνῇ µεγάλῃ ἐξγλθεν εξ αὐτοῦ. 9τ καὶ ἐδαμ- 

βήθησαν ἄπωντεσ, ὥστε συνζητεῖν αὐτοὺσ λέγοντασ' τί ἐστιν 

τοῦτο; διδαχἠ καινὴ κατ ἐξουσίαν καὶ τοῖσ πγεύµασι τοῖς ἆκα- 

Θάρτοισ ἐπιτάσσει, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ. 328 καὶ ἐξγλθεν ᾗ 
2 Δ 2 ” .) λ - 3 α΄ Δ / ” / 

ακοή αυτου ευῦυσ πανταχου εἰσ ὀλην τι; περίχωρον τησ 1Γαλιλαίασ. 

Γαπιξζοά | εξ αυτου (2 8Ρ9 1 εχο { νᾳ εκ [8Ρ9 απο] του ανθρωπου, 

γίάᾷο γρο5ί αὖ εί ἄε): ἨΤ, ὃδ. 405. α]15 ἔογο Ώαπηραν ὕδάεᾶ απ͵, Ἰίθιη αὖ 

(αὖ Ποπιύπε) ο Γρ] (Ἠ ἆ ο 5 ϱ”' ᾳ ἆε Ποπιύπς) :: πὲ Ἰμο (αἆ απσπη οἳ, 

γο[ογεπά5 Οσ1πΙ3/908), Ῥγαθίοτοα Ὁ 8Ρε Ὁ ς ο Π3' ϱ1:3" ᾳ ραί πιτη αθίῃ 
ϱο αἀά πνευμα (8Ρ8 το πν. το) αξκαθαρτον:: οἱ 5,8. 

96. και σπαραξαν οἷς: Ὁ ϱ ΗΣ' και εξηλΦεν το πνευμα το ακαθαρτον (α 
οπ ακαθ.) και σπαραξασ αυτον (3: σπαρ. αυτ. ροδί εξηλθεν Ροπ) και 

χραξασ φωνή μεγαλη εξηλθεν απ αυτου | το πνευµ. το ακαδαρτον: Ὦ 

109. οἵη το πνευμα | φωνησαν επι ΝΗ1, 90. ΟΥ31ο Ώαπιραὰ δύ4 οοᾶ..,, 
ς Τμ κραξαν (11 αί 9, 26) οππι ΑΟ(Ρ)ΓΔΠ αποῦ αἱ ρ]ου | εξ εππι ΝΑΒΙ ΓΗ 

πηΠςξ α] Ρ]ογ ΑΥΠΠ ο ΟΥ... ΟΡ’ Ίω απ «Τη Ο(Ρ)ΜΑ 88. α119 {οχο Ώατα 
ρα (εε.ὁοᾶ) 

2Τ. εθαμβηόησαν: ο ΟνΥ91Τ0 εθαμβησαν | απαντεσ ουπι ΝΒΙ/(σ 2) 10τ. 
455. απ] ραπο ΟΥ... ς Ὦπ παντεσ οπή ΑΟΡΓΔΗ ποῦ αἱ Ρρ]εν | συνζητ. 

6πνη ΝΑΒΟΡΟΤΙΔ... ς συζήτ. επ ΕΓΗΚΜΘΌΥΓΠ αἱ οετίο Ρ]οΥ | αυτουσ 

οσα κΕ Ὁ ο 3’ (1 Τα πῖ ρτο ωστ. συνζ. αυτ. Λεγοντασ εἰ οοπῳιζγε- 

δαπέ [ε επφιζγ.]) «.. πι ΤΙ προσ εαυτουσ 6ππΙ ΑΟΡΓΑΠ πποῖ αἰδὸ [οχο 

Ίτεπι ς πρ. αὗτουσ θ1πΠ 1/5 αἱ πππνΊᾶ, Ίξεπι ο Ε Π1. ο1:3: νρ «ορ βγταία 
α] (11 Ίο συνελαλουν πρ. αλληλ. λεγοντεσ) | λεγοντασ οππι ΝΗΡΕ"ΕΑΗΚ 

ΗΒΌΥΓΑ3 αἱ ΓΙ... ΑΟΕΥΜΑΣ 19. 95. 258. 846. 489ν αἰ15 [ογο λεγοντεσ | 
τι εστι’ τουτο (εί. {61 νσεά απι δι επηπι Της 84η {αχ {ο]): Ὁ 196εν 

ὀθεν 496ν Ὦ ο ο 11.3: ϱ”- ᾳ οιπ | διδαχη καινη (Ὁ ο ο 5 οπ1) κατ εξου: 
σιαν (κατ εξουσ. Ἱία εοπαηα] ΟΠ 1, α], Ιΐαπα Ὦ (παέπαπι οβδεί ἀοοίγύια 

ἔρία σηπι Ροέεείαίε, ο «παέπαπι οὔδεί Ίιαεο ἀοοίγύπα ἴπ Ποεδαίο, ᾳ φιιαέ 

εκβεί ἄοοαίν. ἰδία πουα οι Ῥοίεδίαίε, ο ΦΠασπαπι εὔδεί ἀοοίγ. Ίιαεο ὑπροίεπ- 

αδιδΐ9, 3: «μαεπαπι εδεεί ιαεο ἀοοίγ. Ροἱεδίαξίε: 1η καινη” κ. εξουσιαν) 

και ΕΠ ΝΗΙ, ὃδ. 109., Τίεπι αἀάῑίο αυτη ροβί καινη 1. 118. 191. 2056, 

2006. 2909. 30637 (οπι τισ η απίο διδ. οῖβιῃπ 60Ρ ΥΠ αεἰἩ) ...στιση 

διδαχή ή καινη αυτη (Α τισ η καινη αυτη διδ., αἱ ή καινη οἱ αυτη νε] 

{ΤαΠΒΡΟΠἨ νε] οπι); οτι κατ εξουσια/ και ΟΙ (Α)οΓΑΠ αποῦ αἱ Ρρ]εν { 

Π1’ 1’ (οτη χαι) σ”' νρ ΒΥΙΒΕἨ (οπι οτι) οίρ ρο (τισ η εἰ. Ὦ ο ο 3’ ᾳ 5εἆ 

οπη]εβῖς τι εστ. του., γ]άθ δ4ργα; Οτι και οἵς αἵ. «ορ οΥπῃ αθί]) ... Ὦ 

τισ η διδαχ. εκεινη ή καιγη αυτη η εξουσια οτι και (ἆ «μαεπαπι ἐδί ἄο- 
ογύπα ἐδία πουα Ίιαεο Ροίεδίας ία εἰ) ... ἀΌ ,{οχίαβδα” τισ η διδ. η 
χαινη; κατ εξουσιαν και | πνευµασι επΠΙ ΝΒΙΜΌΠ: ΑΟΕΚΓΑ -σιν | Τμ 

και υπακουουσι αυτω; 
28. και εξηλθ. οΠη ΝΗΟΡΙΜΑ 98. ΥΣ6Σ α119 1{ (οχο [) νρ «ορ ΑΥΥΣΕΝ ααίμ... 

ς εξηλΏ. δε ουπι ΑΓΠ ππεξ α] Ρρ]6ι {8γ1Ρ αὖπι Ρο | ευθυσ (οί. κθ): ν” 1. 
28. 90. 191. 4950. ναΠί 5εΥ Ὦ ο ο 7’ (61: εἰ ῥτοσεβεῖί ἑέεγιππι ὑπ οηΙπέΏι 

είς) ᾳ οορ”1 οἰᾷΖ αγπι αεί οπι | πανταχοι (861, -χη) ουπι ΝΕΒΟΙ, 609. 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 1, 94. υρ.] 

ϱ-- 94 σς : - ” - ” 

99 5 Καὶ εὐθὺσ ἐκ τῇσ συναγωγῇσ ἐξελθόντεσ ᾖλθον εἰσ τιὸὰ ο 4 
Δ . Δ 

τὴν οὐκίαν «Σίμωνοσ καὶ «νδρέου μετὰ Ιακώβου καὶ Ιωάννου. 
9 ς Δ λ ν. , ; λ 2Ω) / 

0 ἤ δὲ πενθερὰ Σίµωιοσ κατέκειτο πυρέσσουσα, καὶ εὐθὺσ λέ- 
» - Ν ϱ) -- Ὠ Δ .] 

γουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆσ. δἱ καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτὴν κρα- 
’ - ’ ὥ Δ -- [4 μ] 

τήσασ τῇσ χειρόσ᾽ καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετόσ, καὶ διικόνει 
2 - νἌ ς ᾿ 

αὐτοῖσ. 93 Ὀψίασ δὲ γενομένης, ὅτε ἔδυ ὁ ἥλιοσ, ἔφερον πρὺσ 
32 ΔΝ | - . Δ ο 

αὐτὸν πάντασ τοὺσ κακῶσ ἔχοντασ καὶ τοὺσ δαιμονιζομένουσ 
ΝΑ} [ο ς ῃ 3 ’ Δ Δ / Ν 

99 καὶ ἦν ὅλη ἡ πύλισ ἐπισυνηγμένῃ πρὺσ τὴν θύραν. 94 καὶ 

194. Ῥ ο α εορ... ς Τμ ΟΙ ΟΠΠ ΝΤΑΡΓΑΠ αποῦ αἱ Ρ]ετο {01:35 61.’ 
νυ βγτΠίΣ ΑΓΙ Ρο | τησ γαλιλαιασ (89): νἘ τ. ιουδαιασ, 28.του τορδα- 

νου, 95013 εκείνην 

99. ευθυσ οἳπι ΝΒΙΔ 1. 28. 99. 69. 11933 151. 209. 846. ... ς ευθεωσ 

οππῃ ΑΟΓΠ απο αἱ ρ]οΥ... 6 ο Π”' ϱΙ΄ ΒΥΙΣΕΝ αθίἩ οπι | εξελθοντεσ 
ηλθον (1, ηλθαν, ΕΑ α119 ἔεγο εισηλθοΥ) «Πα ΝΑΟΙΓΔΠ απςῦ αἱ Ρ]ετ νρ 

«ορ ΒΥΙ5ΟΒ αἰρἰχίρο... Ὦ 1. 29. 69. 124. 191. 209. 946. αἱ ρ]αβ810 {61 

(εί εϱγεβδιιδ ἄε δγπα.) σα! ΤΩΙΏ 5ΥΥΡ 69ᾷ τηβ ΑΤΙΠ αθίῃ εξελθων ἠλθεν: Ἱία 

αὖ΄ Τμ; Ἰίεπι ϱ Ὁ ᾳ 6 ᾳ εξελθων δε (0 α αἆά ευθ.) εκ τησ συναγωγησ 

ηλθεν, ΠΞ' οἱ εγεξδις αμίεπι ἄε δΊπα. Ίεδις υεπῖέ (αἱ. ο εἳ ονρ]δίαν αάά 

Ίεεας, ο 18), Β1’ 1 πηῖ {οἱ εθγεζίεπα -- υεπεγιπέ | ΒὈ νωανου 

90. η δεπενΘ. (ΜΑ 1. 69. αἰ35 [εγο αἀᾶ του) σιµ. κατεκειτο: Ὁ Τί (χο {) 

ΝΕ κατεπχεντο δε η πενΘ. σιµ. | ευθυσ οιπη ΝΕΡΙ, 9δ. 69. 946. αἱ Ρας 

ων ς ευθεωσ οἳπι ΑΟΓΔΠ αποῦ αἱ Ρ]ετ .... ος Η” 6” α (ποπ Ίίθπι ϱ { 

Π1. ϱἳ’ 1 νβ) 5ΥΥΣΕΒ αθἰ]Ἡ αγΓ ΡΕΙΒΡ ΟΠ1 

81. ἠγειρ. αὐτ. κρατήσασ τ. χειροσ: Ὁ (0 Γᾳ) εκτεινασ την χειρα κρατη- 
σασ ηγειρ. αυτην, Ὁ ᾳ επέεπάεπδ (πι αίτοι Ργαεσεα1ί 1ἴζε αμέεπι οεπῖέ εἰ) 

πιαπιπι αἆγργε]ιεπαί εαπι εἰ Ιευαυῖί, ἰ αἄργαε]επδα πιαται εἴις εἴευαδίί 

εαπι | τ. χειροσ αὔδαιε αυτησ ππῃ ΝΗ1, Ίἴοπι (ν]άε απίε)λρΏρα...ς 

τ. χ. αυτησ οπι ΑΟΓΑΠ ππςῦ αἱ οπηη]ᾶ 1{8ΡΙΕΥ νρ «ορ αγταίτ α] | οπυ- 
ρετοσ αὔΌδᾳιο αἀἁῑίαπι «Ππη ΝΒΟΙ, 1. 28. 98. 102. 118. 151. 205. ο «ορ 

ΑΠ... ς Ίμη ΤΙ αάᾶ ευθεωσ (:: ν]άουαίαν Ἠας 1π το αΡΙΒΒΙπΙπι, Ίππο 

νε] Ἡ. ]. νο] αἶῑο ἱπέπ]θτιιπέ αποᾶ νε] πιασίπιθ οκ πιοπίθ Μοί αχἰβπιαγ] 

ἀαεὈοβαί) οππι ΑΓΑΠ τιποῦ αἱ Ρ]εχ ΒΥΤΡ αεί] ρο, Ιΐοπα Ὦ ᾳ ΡΙ8ΕΠΗ: 1{θηι 

Ῥο Ε02' ρ1:.2. (ας. 1. 1 πἰνῖά) νο ΒΥΙΣΕΝ απίο αφηκεν αά, Ἱΐεπι 205. 

απίο ὀνηκονει. Ῥταείενεα 16. ΦΥΤΡ ο.” ααἰ] απίο και διηκ. αάά (1: ο Μ4) 
και ηγερθη 

89. εδυ οππΙ ΝΑΟΙΓΔΠ απο (Η ἀοβοῖθ) αἱ ἴδγο ΟΠΙΠ ... 1μπ εδυσεν ΟΠ 

ΒΡ 38. | εφερον: Ὦ -ροσαν | Κακωσ εχοντασ (80 Πἱ5 νενρῖς κ” ἴπαη- 
ΒΙ]ι]{ξ αἆ καχωσ εχοντ. ν. 94: 5δαρρΙθ): ρ0ςοο 3 σΙ’ ᾳ αἆά νοσοισ 

(156 ρολέποι. Ροπ) ποικιλαισ (:: αἱ Ἱμα, νὶᾶς οἱ. ν. 54). Ροδΐί δαιμονιζοµ. 
Ὦ αἀά εἰ εἰεῖεδαί ἀαεπιοπία αὖ εἶς, ϱ εἰ εἰοίεθαί εῑζα αὖ χΙίς 

89. και ην - επισυνηγµ. ΠΠ ΝΒΟΡΙ, Τ. 95. 102. 9θεν 48ε6ν γ.0τ ήδ ὃρο 
Ῥοα]α ν6 οορΡΣΙΒΝ Ας... ς και - επισυνηγµ. ην (69. 124. 946. 2Ρ89 
] ραπο ήν συνηγµενη, ϱ” εαί οοπφγεραία, ο { 83’ ϱ1’ οοπυεπίεδαί) 61πα 

ΑΔΠ πποῖ αἱ Ρ]ον ο { Π3’ ϱ1:35’ οορῦ{ ΑγΥπΙΣ Υπ ἈθίἩ πο... Ὁς οσα ήν | 

ΤΙΡΟΗΕΝΡΟΕΕ, Ν. Τ. εᾱ. 8. 16 

Μς 8, 14 - 16 
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3 / Δ ν ” /. ’ Δ 

ἐθεράπευσεν πολλουσ κακῶσ ἔχοντασ ποικίλαισ νόσοισ, και δαι- 
ος. / 6.9 Ν 9” ος .. 

µόνια πολλὰ ἐξέβαλεν, Ὁ' καὶ οὐκ ἤφιεν λαλεῖ τὰ δαιμόνια, ὅτι 
2/ 2 / 

ᾖδεισαν αυτόν. 
5-3: Ἀ υ Δ. , 3 π ” Λ - 

ΡΗΤΗ 90 Καὶ πρωὶ ἔννυχα λίαν ἀγαστὰσ εξηλύεν καὶ απγλθεν 
2 / κ. / . Ν ’ 2 ΑΛ 

εἰσ ἔρημον τόπον, κἀκεῖ προσιύχετο. 9θ καὶ κατεδίωξεν αὐτὸν 
τι) Ν « 3} 2 - . Ν α δρ λ ; ος 

ἴ-(μων και οι μετ αυτου, οτ χαι Συρ0}Υ αὐτοῦ, κά λέγουσι» αυτο 

ολη η πολ. επ ΝΒΟΡΙ, 98. 109. 48ὲν αἱ Τένρ... ς η πολ. ολη ΤΗ 

ΑΓΑΠ ππςῦ αἱ Ρ]οχ 6οΡ αγταίῖ ρο αἱ | πο. την θυραν (0 ο 7: αἲ' ᾳ πάὰ 

αυτου): Ὁ αἱ ραπο πρ. τη Όυρα, 28. 121. 208 πρ. τασ Όυρασ 

94. Ὦ ἐοίππι νοΥδΗπῃ δἷο Παροί: και εθεραπευσε» αυτουσ, και τουσ δαι- 

µονγια εχοντασ εξεβαλεν αυτα απ αυτων, και ουκ ηφιεν αυτα λαλειν 

Οτι ἠδεισαν αυτον και εὔεραπευσεν πολλουσ κακωσ εχοντασ ποικι- 

λαισ γοσοισ, και δαιμογια πολλα εξεβαλεν | ποιµ.νοσοισ: Ν’ (8 καχωσ 
εχοντασ ν. 95 αἆ Ζακ. εχοντ. ν. 54 ΙΓΑΠΒΙΙ6ΙΙΒ) 1, οσα | καν δαιµ. πολ). 

εξεβαλεν (εἰεοίέ ο ο: να α1δδοτ α { Π1:3: ϱ1  ἳ ᾳ νο εξεβαλλεν, εἰοίεῦαί) : 

3: ϱ1- εί φιῖ ἄαεπιοπία ᾖαδεζαπέ (Η”: αἀὰ εἰ) εὐῑοίεῦαί εῑῖα αὖ εἷθ | λαλειν 
τα ὃδαιμ. ΟΙΠΠ ΝΑΟΙΓΔΗ αποῦ αἱ [ετο ΟΠΠ {σορ βγταίνα]... Βτα δαιµ. 

λαλειν ... Ὦ (νῖᾶςε απίε) 1{ (οχο {) νς αοί] αυτα λαλ. (απι [πα Ἱπρ ζοφιῖ 

εα) | ηδεισαν αυτον 6ππΙ ΝΑΡ(ν]άε απἰε)εεκβυνγδοίπα. Ρ]αρσοί 

5: ϱἳ. ᾳ νο ΥΙΟ 6ο ΥΠοίαηί (ἵη οαίεπα: ο αυτοσ [λουκ.] επιτιµων 

οὐκ εια αυτα λαλειν, οτι ηδεισ. αυτον ειναι τον χΨ᾽ το δε τελευταιον 

µαρχοσ ουκ εχει) ... ΒΕΒΟΔΙΝΜ 1. 28. 95. 69. 124. 191. 209. 298. 209. 

946. 455. αἱ ρ]αςθὸ Π1: ϱ1” 1 πηῖ αχ 60) αθίἩ ΑΠ ΒΥΤΡ ο,” Ίδεισ. αυτον 

(6 1: ϱ1’ 1 ροδί χΦ Ρον; Ογιαάον 155 οκ Τι) χν (ΝέσαΝ αἲ πηα τον χ) 

εναν τ: 6 Το 

96. εννυχα (40’) ουπι ΝΒοΡΙΘέ 1. 98. 98. 191. 209. α] ΡΙιβ13.... ς -χον 
οπή ΑΓΑΠ απο αἱ Ρ]ου (α1 Ραϊις -χιον) ΟΥ9316 ῃ αναστασ: 981 9296. α 
ο οἵα | και απηλθεν 6πΠΙ ΝΛΟΡΙΗΓΑΘΕΠ αποῦ αἱ Ῥ]εν α ο (εσίσης ὑιᾶε 

αὐζζ) 1: ϱ”' ο0ρ ΑΥΤΡ (ΑΥΥΣΕΣ απέευεγἠέ εἰ διη’Γεωᾶ οἱ αὐζθ) 1 α.θ{]ι 

ϱο Οµ91316... Ἡ 98. 6θ. 102. 996. 9Ρ9 Π3. ρ]. οορὉ! εἰᾶ οπη (0 ἆθα 
ο εξηλθ. και). Ῥταθίοτεα οὗσαν αἰδὺ (οτο οαί{ αάά ο 16 (18 ρονί εξηλ9. 
α44) | εισ: Ὦ αἀᾶ τον | καχει 6ΙΙΠΙ ΝΗΟΙΓΔΘΕΠ αποῦ αἱ ρ]ον Ον οἱ... 

Ίμ και εχει 6Η ΑΡ α] ραις | προσηυχετο (4 ογαῦαί): 98ὲ προσ- 

γυξετο 

86. κατεδιωξεν οππι ΝΕΗΜύ 28. 40. ΥΣ α119 ίογο Π1’ ο”. νΕ (οὐ. ὃ) οορ... 

ς Τη Τϊ κατεδιωξαν «πι ΑΟΡΙΗΔΘΙΠ πποῦ αἱ ρε α Όσο ΓΗ” ρα 
γταί α] | σιµων ειπα ΝΕ, 985. 103. αἲἁ... ς ἴωι Τϊ ο σιµ. οππι Λογδο 

πποἳ 1 Ρ]εγ σαίξ... κι 1. 298. 69. 194. 209. αἱ ρ]αβ]δ ο τεσιµ. (ρΆ τε 

σιµ., Ὦ: ἆ τοτε σιµ.) | οι (7 οἱ) µετ αυτου: Α αάά ησαν (ἱ νε φιμέ 

- εγαπί) 

δΤ. και ευρον (ἴποεπεγιπί) αυὐτ. καν λεγουσ. (ἀἶσιπά) οιιπι ΝΗ1, ο εορθοά 

β6ἰµ.... ς Ίμῃ και ευροντεσ αυτον λεγ. εαπι ΛΟΓΔΑΘΕΗΠ αποῦ αἱ ρ]θυ; Ὁ 

και οτε ευρον αυτ. λεγ., α ἃ [13:13 ᾳ νς εξ σωπι ὑπυοπίςθεπί (Η1" πεί 
νζ{βεπΗ) επι ἀἰπεγαπέ (ία 1 να, οαπι «ορζοᾶ ΑΥΥΞ«Ἠ ο α1, βοᾷ 4 

ΒΥΥΡ ἀίσιπῇ), Ἰέοια ΒΥΥΠΙΣ (ο ὑποεπίθεεπί) εορεθά Απ ρο... Ὁ ο αἲ] 



ΚΑΤΑ ΜΛΡΚΟΝ 1981) Ββδή 

α΄ / -. -” ) λ / 2 ως. ο 2 .. 3 

ὅτι πάντεσ ζητοῦσίν σε. 98 καὶ λέγει αὐτοῖσ' ἄγωμεν ἀλλαχοῦ εἰσ 
/ ο 2 ” / πι 3 -- 3 ” 

τὰσ ἐχομένασ κωμοπύλεισ, ἵνα κάκεῖ κηρύξω᾽ εἰσ τοῦτο γὰρ ἐξηλ- 
κα / 3 Δ Δ ο) - 5 ο, 

θον. ὃ9 καὶ ἠλθεν κηρὐσσων εἰσ τὰσ συναγωγὰσ αὐτῶν» εἰσ ὅλην 
ν 

τὴν Γαλιλαίαν καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων. 
18.9 3 λ αν / . ο νι 

40 Λαι ἔρχεται πρὸσ αὐτὸν λεπρύσ, παρακαλῶν αὐτὸν 
Δ ος / 2 ω 1 3ν /’ / / / 

και γονυπετῶν λέγων αυτῷ οτι ἐὰν Ψέλῃσ δύνασαί μὲ καθαρί 
Ν ΔΝ .] Ν - . - Δ 

σαι. 4ἱ καὶ σπλαγχνισθεὶσ ἐκτείασ τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἥψατο καὶ 

π]βῖ ἀῑσεπέες | ζητουσ. σε οππὶ ΝΒΟΡΙΙΑ 1. 99. αἱ νίκ τη Ὦ ο ο Η1:3: 51.3’ 
4 (5εὰ Ὦ ο ο φιιαεγιπέ [ο φιιαεγεύαπέ] ἐε οπΩιεθ) νΕ αἲπι οαΗσί... αν’ 
Τμ σε ζητ. ευη ΑΓθίΠ αποῦ 99, 194. 191. 269. 946. α]100 {ογαο (69. οπι 
σε) α {σο ΥΠοϊδπί 

98. αυτοισ: αάᾶ ο τς | αγωµεν: ὰ αγοµεν | αλλαχου εΙΙΏ ΝΒΟ’1, 9δ. οοΡ 
ΑΥΊΠ αθίἩ αἲγ.... ς ΤΗ οπι οΠπη ΑΟΞΡΓΔΘΕΠ τιποῦ αἱ {ογθ οπηἩ 1ΐ νρ 8Υτ 

π{ σο | εχοµενασ (ποπ! --να): Ὁ εγγυσ, Τί νς αἱ ΡΥοΦήπος | κωμµοπο- 

λεισ (ΔΑ κωµο και πολ., ὃ υἱσον εἰ οἴσδαίες): Ὦ Ἱξ νΡ ΑΥΙΣΟἩ σο κωµασ 
και εισ τασ πολεισ | κακει οἳπη ἈΡ1/Θ{ αἱ πππσΊᾶ.... 8 Ἀπ και εκει ΕΠΤΠ 
ΑΒΟΓΔΠ απο (οί 59) α1109 {ογο | κηρυξω: μ” «ορ -ξἑωμεν | γαρ: 6 αἀά 

και | εξηλθον (9΄ Βε]α θείο αριᾶ Μςε') οππῃ ΝΒΟΙ, 98. ... ς Τι 
εξεληλυθα ουπι ΑΡΡΠ αποῦ αἱ] ΡΙ ... Δθξ (ελεληλυθα) 28. 40. 69. 124. 

905. 946. αἱ Ρ]πβδῦ0 εληλυθα (9’), ἴτεπι σεπᾶ 1 νρ οορπΊ α{ά7 αγπι ΦΥΥ 
οἱ 57ΤΡ ΤΕ ο 

99. ἠλόθεν οπΊη ΔΕΙ, 6οΡ αεί] ... ς Ίωπ ΤΙ ήν (:: αἱ Το) εππι ΑΟΡΓΔΘΙΠ 
απο» αἱ οπιπὐΊᾶ 16 νο ΑγτΙΙΣ αππη ϱο [ κήηρυσσων (εί. καθ): νἩ -σσιν | 
εισ τασ συναγωγασ επι ΝΑΒΟΡΚΙΙΔΘΙΠ 1. 69. 118. 194. 181. 157. 209. 

998. 946. 490. αἱ Ρ]Ιάβ15.... ς εν ταισ συναγωγαισ οππι ἘΕΑΜΡΒΌΝΤ αἱ 

Ίοπρο Ρ! (ΐεπι Τΐ{ νς α]) | εκβαλλων: α αἱ Ραπο εκθαλων 

40. παφακαλων (ένο ἄεργεοαπβ, α{. 4): Ὦ ερωτων | και γονυπετ. ΟΙΤΗ ΧΙ, 

1. 209. 900. 2Ρο9 α1ξ {ετο ατπη (Ί{ει ο εἶ ϱεπῖδιι υοζμίαπιδ, α οί αἄφεπί- 

οιίαπς δε, { 1. αἲ. νο εἰ φέτα Πεπο) ... ς Τϊ κ. γου. αυτον (4119 αυτω) 

οππῃ ΑΟΔΘΙΠ αποῖ αἱ Ρίο 5ΥΤΡ (εί ΥΕΝ απία κ. παρακαλ.) «ορ αεί] 

ΥΠ... Ἰωπ οἱ Ῥ]απο ουσ Ώρασ 102. 194. αἶδα Ὦ ο Π5 οἵ. | λεγων 

οσπι ν’Ἡ 693 ο εορΒΊ οίδᾷ.... ς Τι Τϊ χαι λεγ. εππι ΝΟΑΟΡΙΓΔΘΕΠ πης 

αἱ ἴοχο ΟΠΊΠ νν Ρρίεν | αυτω: Ὀ(τ ο) ΠΜΡΙΕΣ (ποπ ϱ) απι θΠΊΠΠ Εα Ίπρ {01 

σαΐ πηπα πιῄ Οἱ | οτι οἳΠΙ ΝΑΓΔΘΕΠ πηςὸ αἱ Ρ]οχ (5οἆ ϱἳ ρο5ί Φελησ αάᾶ 
κυριε) α ΒΥΥΡ ῥο, 1ΐεπῃ Ἡ κυριε οτι ... 01, «6 7’ ϱἳ” πηπῃ τη οορΥ! οἰσοᾶ 
ΑΥΤΑ αείῃ αἱ κυριε Ῥτο οτι ... Ὦ 28. 09. τι. 25δ.Ῥ (1 ο 14νςβγν 
86 Ῥ]απο οι :: οἱ Με εί Τιο πβί κυριε β8ἵπο οτι | Θελησ: ϱ(πΊνιᾶ) .λεισ 
(ἆ ο οοζμενῖς, 1ΡΙεν νο υἱ) | δυνασαυ 6ΙΠΙ ΝΑΟΡΙΗΓΔΑΠ πο αἱ οπηπσ{ᾶ 

εν Ἡ δυνη 

41. και απ ΝΒΡ 109. α Ὁ ο ΠΣ’ εορπΙ οἰᾶᾶ.... ς ΤΙ ο δε τξ οπίηπ ΛΟΓΔΘΙΠ 

απΠςἳ αἱ ΟΠΙΠ {οτο ο Γρ” νο «ορδΕΒΝΥ βγταίς αχπῃ ρο, Ίἴοπη 1, α αθίἩ σπ). 

δε ο τε | σπλαγχν.: Ὁ α Η' οργισθεισ ... Ὁ 51’ οπι | χειρα: Δἲ αἱ Ραιο 
-ραν | αυτου Ίψατο οππι ΝΕΙ, 405. (α]ν1ά), Τἴοπι αυτου ηψατ. αυτου Ὁ 
Τρε, Ίἴοπι 11ΡΙΕΥ νο επἰεπᾶεης (πα ο 5: ϱἳ. α; Ερ- νο επἰοπαέ) πια- 

Ίππο 8Ίιαπι οἱ ίαπφεης (ία αν 1. ϱ1.5. ᾳνΕ; ο 86 αἱ ἐείίφί1) επι: ο πὶ] η]βί 

- 1οῦ 

40--45 
Τις δ, 19--16 
Μί8,1--4 



1,ον 14, 2 

228 1, 42. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

λέγει” θέλω, καθαρίσθητι. 432 καὶ εὐθὺσ ἀπγλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ ἡ 

λέπρα, καὶ ἐκαθερίσθη. 45 καὶ ἐμβριμησάμειοσ αὐτῷ εὐθὺσ ἐξέ- 
βαλεν αὐτόν, 44 καὶ λέγει αὐτῷ) ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃσ, ἀλλὰ 

ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθ αρισμοῦ 

σου ἃ προσέταξεν Μωῦσῆσ εἰσ µαρτύριον αὐτοῖσ. 40 "1" ὁ δὲ 

ἐξελθὼν ἤρξατο κιρύσσειν πολλὰ καὶ διαφηµίζειν τὸν λόγον, ὥστε 

µηκέτι αὐτὸν δύνασθαι εἰσ πόλιν φανερῶσ εἰσελθεἴν, αλλ ἔξω ἐπ 

ἐρήμοισ τόποισ ἦν, καὶ Πρχοντο πρὸσ αὐτὸν πάντοθεν. 

εωέεπάεπβ πιαπη(πι διιαπι; Ὦ νοτο εωέ. πιαπιπι (ρειβεἩςβ εἳἶ αἰωί) ... ς 

Ίψατο αυτου {(:: παπί Με οἱ Το Ιαεοίῖοπο ποπ Βαοίπαπί{θ) οππη ΑοΓΑΘΕΠ 
πηςδ 4] Ῥ]ον | και λεγει (ρτο 8 69. 124. 946. 9Ρ9 λεγων) 5ἴπο αυτω 

οππι κ 1, 209, ο 3: (νιᾶς οἵαπα βαρτα Ὦ) ΒΥΥΣΕΝ,,. ς Τη ΤΙ αάά αυτο 

επι ΑΒΟΡΙΓΔΘΙΠ απο τε]] αἱ Ρ]ος ΠΡ] νρ 5ΥΤΡ «ορ αἱ (:: Μο ειπων, Ἱιο 

λεγω», ααοά α αἱ Ἠπ]ο Ίοσςο Ἱπίπ]εταπί ποἩ οπι αυτο) 

49. και 5ἶπο αἀῑίαπι οσα κΕ21, 16. 69. 109. 2Ρ9α Ὁ ς ο ΗΣ ϱ1’ οορ ΑΥΥ 
86Ἠ ΑΤΡ Ῥ6ἵβΡ... ς (4)Ρ9) αἀά ειποντοσ αυτου εππι ΑΟΓΑΘΕΠ πηςδ αἱ 

Ίοηρε Ρ]ετ { ρ- 1ᾳνς ΒΥΤΡαΤΠΙ αεί ρο | ευθυσ (ο ο οπ1) οππῃ ΝΗ1, 

98. 164... ς Ἰωῃ ευθεωσ εππι ΑΟΡΓΑΘΕΠ αποῖ α] Ίοπρο Ρ]ετ | απηλθό. 
απ αυτ. η λεπρ. ΕΙΙΏ ΝΗΕΡΕΘΙΜΒΌΥΓ αἱ Ρ]οτ Ἱένρ εορζοἆ ΑΥΥΒΟΙ αγπι 

εω ΑΚΘΕΠ αἱ Ρ]14810 ΥΥΡ απηλθ. η λε. απ αὖτ., 1ἴθπι ΟΠΗΙ880 απ δ αἱ 
Ραὰς (ααἴΠ), 6 60Ορ ϱο η λε. απηλΘ. απ αυτ. | εκαθερισθη επι ΑΗ"οα 

ΤΔΘΕΗΣ 1. Υ50Υ ΡΡΗΤΗΡΟΣ 4] ραἈς.... ς 1η εκαθαρισθη οσπι ΝΕΡΕΚΝΡΌ 

νγπ-α] Ρ]ετ. Τοίπτη ν6Υς. Μ Ίρδα ρτ]ά παπα δαρρ]οίάτη Ίπ πΙαΥΡῖπο Παβοαί, 

48. ευθυσ εΙτα ΝΕΡΙ, 98. 164. ... ς ευθεωσ οππι ΑΟΓΔΘΙΠ αποῖ αἱ Ρίο, 

Ίάᾳμο ΑΚΠ 3] Ῥαις ΒΤΠΙ ροβί εξεὮ. αυτ.ῬοἩ ... 8] Ρ8ϊο ΒΥΥΣΟΛ αθίἩὮ οι 

(Ἠ ας οπι και εκαθερ. πβαπο εξεβαλ. αυτον, Ί{επι ϱ εχαθερ. πδαιο ευ Φυσ) 

44. µηδεν επ ΒΟΕΑΚΝΜΡΒΌΥΓΟΓΠ αἱ ρ]ου ΑΥΥΡ αὖπι Ρο... ΠΠ ΟΠ1 ΟΗΠΙ ΝΑΡ 

Τδ 98. 69. 194. 958. α15 ίογαο Ι{ νρ ΒΥΙΣΕΝ οορ αείἩ σα εἰ Υ1εἰδηί 
ΤΙΗΡΙΗΥΙ 11 πὲ Μί οἱ Τιο | αλλα υπ ΝΑΒΟΡΕαΚΙΌΑΔΟΘΙΠ αἱ Ρρῃ... ς αλλ 

οπη ΜΓ(8Υ 2) 1. αἱ ΡΙνΙᾶ | σεαυτ. δειξον: Ὁ Τε νρ δειξ. σεαυτ. | τ.ιερευ: 

95. 69. αἱ Ραις Π3: 1 νρτ. αρχιερει (ϱ”' ραί ργύιοἰρέὔιις βαεεγάοέιηπ, 1”. 

εασεγάοἴῦιβ) | προσενεγκε: 01:61 αἱ πια -γκαι | ἅ: ο αεἰἩ καθωσ, 98. 
χαθα | µωυσησ 6ΙΠΙ ΝΗΡΚΥΛΘΙΠ αἱ βαΐέ Ἰηα ... ς µώὠσησ ΕΠΙΏ ΑΟΒΕΚΙΜ 

β0Γ αἱ Ίοηρο ΡΙ. Ῥταείετεα οί αἲ 8, 4 οἱ αΠΡί | αυτοισ: Αγά αυτω 

40. πολλα (2588. Ροβί διαφη.): Ὁ Ἱ νο οι | αυὐτου δυνασθ. ΟΠΠ ΑΒΟΙΓΔ 

ΘέΠ αποῖ αἱ Ρ]6υ ... Ν αἱ ραϊο δι, αὐτ. ... Ὦ Ι99Ι ΟΠΙ αυτο» | εισ πο. 
φανερ. εισελθ. εππῃ ΝΟΙ, 28. 98. 124. 2Ρ6 8Ρ8 αἱ] α]ῖᾳ 6ορ ... 5 νο βγτ 

ΒΕἩ φαν, εισελΏ.. εισ πολι... ς Ἱμῃ Τϊ φαν. εισ πο. εισελΘ. 6ΠΠι ΑΏΓΔ 

ΘΕΠ αποῖ α] Ρ]ευ 16 απ {α 1πρ (α]1) ΑΥΤΡ ασπΠ Ρο | αλλ επ ΝΒΕΑΚΙΡΒΌΥ 

ΤΟΠ αἱ Ίοησο Ρ] ... Τμ ΤΙ αλλα οάπι ΑΟΡΜΑ 4] πια | επ 6ΙΠΙ ΝΗΤΙΔ 28. 
194. α] Ραΐῖο... ς Ίμη εν ΕΙ ΑΟΡΓΘΕΠ αποῖ αἱ Ρίοτ | Ἡ 102. οσα ᾖν, ὼ 

ϱ οι ην και, Ἠϊπο Γωῃ [1] | παντοθεν (αἱ. 6)’ 82) ο. ΝΑΒΟΡΚΙΜΒΑΘΓΠ 
1. 98. 118. 191. 15Τ. 209. 288. αἱ Ρ]ηβ ... ς πανταχούεν (Βεμα: 

Ώπε(παπι η Ν. Τ'.) οασι ΕάὉΥΓ αἱ 1οπρο ρ! 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 2, 4. 2.9 

ῃ. 
Ν . Ὢ ’ 3 « -- 

1 3Σ Καὶ εἰσελθὼν πάλιν εἰσ Καφαρναοὺμ δὲ ἡμερῶν, ἠκού- 
ε [ο Ε] 3 ῴ / ς Ν ο ο / ιά / 

ση ὅτι ἐν οἴκῳ εστώ. Ὁ καὶ συνηχθησαν πολλοί, ὥστε µηκέτι 
-- λ Δ Δ Ν / Νας 2 -- Δ / 

χωρεῖν µὴδε τὰ προσ τὴν Όυραν, καὶ ἐλάλει αὐτοῖσ τὸν λόγον. 
ς Ν ᾿ 3 [ὸ 

Ὁ καὶ ἔρχονται φέροντεσ πρὺσ αὐτὸν παραλυτικὺν αἱρόμενον ὑπὺ 
; λ ν / 

τεσσάρων. 4 καὶ μὴ δυνάµενοι προσενέγκαι αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, 
α / αἱ λ / ” 
ἀπεστέγασαν τὴν στέγην ὅπου ἦν, και ἐξορύξαντεσ χαλῶσι τὸν 

Π. 1. εισελθων (οδε ελθ.) παλιν οππι ΝΒΡΕΙΙ, 28. 99. 194. 2Ρ96 Ώδος ϱ86Υ 

Ά. (οπο ἐπέγοίβδεί ἴἴεγιπι) ο (οµπι υεπῖθδεί ΟΙΠΙ55Ο παλ.) «ορ ἄΤπι αθίἩ 

εκ, αὐ” Θα Ἰωῃ εισηλθεν παλιν «πι ΑΟΕΚΜΌΥΔΘΕΠ α1109 βοτο ο (υεπίέ 
ἔέεγιπι) ΒΥ1Ρ ρο, έθνη Έα α115 Γεγο ΑΥΥΣΕἨ εισηλθ. οἵξπαλιν ... ς παλ. 

εισηλόεν επι ΠΙΠδο α]α Ὁ ἆ {11.35 σσ ανα (ϱ α οεπίέ, τε]] να 

ὑπέγαοί) «.. 8 εισηλθεν ΟΠΠΙ66Ο παλιν (οπι οἳ. ενρ]δίατία) | καφαρ- 

ναουµ. ΟΠΠΙ ΝΒΡΔΑ 98. 69"Υ14 1 (εχο ᾳ) νρ Ρο (οξ εἰ. αἆ Μί 4,19. Μο 

1.91 οἱ α1β1)... ς καπερναουµ οππι ΑΟΙΓΘΙΠ ποῖ α] Γογο οΠΙΠ ᾳ 5ΥΥ 

ας α] ῃ ηκουσθη (α οορπίζπη εδέ, Ι9ΡΙεΙ νο αιιάζέιπι εδέ) οι ΝΗ1, 28. 

995. 194. 9Ρε α ο «ΟΡ 8ΤΠΙ ΔεἰΠ... ς και ηκουσθη, Τμ [και] ημ. οὐ 

ΑΟΡΓΔΑΘΕΠ απο" αἱ ρ]ετ ΠΡΙ νρ »υταί σο | εν οικω οΝΠΙ ΝΒΡΙ, 89. 61. 

σοΡ, Ἰξαοπι ὧπ ἄοπιο (εί ο ἄοπιζ) 19ΡΙ6Υ να... ς Τϊ εισ οικον 6Ί1Π1 ΑΟΓΔΘΕΙ 

αποῖ αἱ ρ]εν ϱ1' ἴπ ἄοπππι 

2. και ϱί οππῃ ΝΗΙ, 98. 109, Ὦ 3’ 1 Υρ «ορ ΒΥΙΣΕΣ αγπη αθί ... ς ΤΙ αάά 

ευθεωσ, Ἱωπ [ευθ.] εππι ΑΟΡΓΔΘΙΠ αποῖ αἱ [δγο ΟΠΠ ος ΕΠΣ ρῖᾳ 
ΒΥΤΥΡ ρο | πολλοι: 1.151. 209. οχλοι πολλ. |ωστε-πρ.την Θυραν (0. πρ. 
τη θυρα):1 α ἆ {83 ᾳ ἐέα (α πι απέπι) ιέ ταπι ({ οσα) ποπ Ῥοδδεί 6αρεγο 

(6 3»: ποπ οαρεγεῖ, 4 ποπ οαρετεπέ) αδφμε αἄ {απιαπα: Ὦ ἔέα ααέ ἑαπι πιεο αἆ 

ἵαππιαπι σαρεγεί, ο νΕ ἅα τέ ποπ οαρεγεί (επιΏΙ σαρεγεπέ, 6” σαῖ ΤηΠΙ 

αἀά ἄοπιιθ) πεφιμε αἆ απιαπι: ο ία μὲ ποπ σαρεγεί ἄοπιις; ο ἴΐα ιέ ποπ 

σαρετεί ὑπίγοῖζιδ ἑαπααε | αυτοσ:ῦὺοβῖ α προσ αυτουσ | τον λογο: 

225. ΟΠΙ: Ὦ ΟΙ το) 

ὃ. φεροντ. πρ. αυτ. παραλυτ. επ ΝΕ, ὺ. 946. 61 1 απ. {ὰ ἴης πιῖ {οἱ 

(εορ αἄζιπεγιπέ εἴ ραγαί.) ... ΤΠ πρ. αὐτ. φέροντεσ (ο 6 { γ]ᾶο ρο5ϐ) 
παραλυτ. εππι οἳρα 1. 69. 124. 191. 209. α11 ἔρτο α Ὦ ς ϱ {Η3' νρεὰ 
ΑγταίΓαΙπη... ςπρ. αυτ. παραλ. φεροντ. ο. ΑΟΞΓδΘΙΠ πηςδ 41 Ρ]ετ αθί]ι 

ρο (ϱ3΄ οπη πρ. αυτ.) | αιροµ. υπο (1, απο, Δ επι, ΥΣ. παρα) τεσσα- 
ϱων (8 δ): Ε ὑπίε φιαίιον (Φόγέαπίες πι ϱγαδαίο ραγαῖ. ἐπίεν φιαίιον): 
Ῥ ὕν φγαδαέίο, Ἰέεπα ο (ὔπ Μεείο) ο (ὔπ ϱγαδαίίο) απίε παραλυτ. 

4. προσενεγκαι (55. -γκειν) οππι ΝΗ1, 95. θὸ. τ2116 258. 486Υ {1 νρ (οί. ὃ) 
60Ρ ΒΥΤΡ αείἩ ΙΓ Ρ6ΙΔΡ... ς μπω Τἱ προσεγγισαι οππι ΑΟΡΓΑΘΕΠ απο 
8] Ῥ]ου (α1δ εγγισαι) ΠΡΙ (α ο ο 3’ μ1:3' αεοεᾶεγε ποπ Ῥοδδεπέ, Ὦ πο 
ο88. ασο.) ΒΥΙΣΕΝ Αὖπά ϱο | αυτω (Κ2Π αἱ Ραπε απἲο προσεγ}.): κ» αἱ 
Ραπο 1ρΙες ϱορΝ1 ο{ᾶ7 αγπισᾶᾶ οπη | ὅνα (α ῥτορἰεγ) τον οχλον: Ὦ απο 
του οχλου, 1ΡΙοῖ νρ γγαε ἔηγδα (-ὔαπι ϱ, Ὦ πιιζζΜιιάίπε) | οπου ην: Ρὰ 
α110 [οχο 1! (οχο Ὦ) πιέ ΒΥΙΣΟΆ αγπι ΔαίἩ ρο αἀά ο ἴξ | εξορυξαντεσ: Ὦ 
{Ρ]6Γ (ποη {1 πες Υβ) ΦΥΥΣ6Ν αεί] οἱ | χαλωσι οππι ΝΒΟΡΕΚΙΜΌΓΙ 

1--19 
Μιο. 1-8 
Τιο 5, 1τ--26 



930 95. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

’ ο { Ν ’ Ν ϱ] ᾽ εα -- 

κράβαττον ὅπου ο παραλυτικὀσ κατεχειτο. Ὁ καὶ ιδὼν ὁ 7ήσουσ 

τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῳ᾽ τέκνον, ἀφίενταί σου αἱ 
ἁμαρτίαι. ϐ ἦσαν δέ τινεσ τῶν γραμµατέων ἐκεῖ καθήµενοι καὶ 

διαλογιζόµενοι ἐν ταῖσ καρδίαισ αὐτῶν" Ἡ τί οὗτος οὕτωσ λαλεῖ; 
βλασφημεῖ΄ τίσ δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίασ εἰ μὴ εἶσ ὁ θεύσ; ὃ καὶ 
εὐθὺσ ἐπιγνοὺσ ὁ ᾿Ιησοῦσ τῷ πνεύµατι αὐτοῦ ὅτι οὕτως διαλογί- 

ζονται ἓν ἑαυτοῖσ, λέγει αὐτοῖσ᾽ τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖσ 

οίο... ΑΔθΕ είς χαλωσιν | κραβαττον 61ΠΙ ΑΟΡΕΑΗΙΜΌΓΔΘΕΠ(Εν εοτίο 
νν. 9. 11. 19.) αἱ ῥπι, Π{οπα ϱ"(5οἆ πια! κραβῥαττον)κ αἱ τη κραβατο»., 

ἃ 6 απι ης αἱ φγαδαίέηπι, ο ἆ ερ ΠΣ' αἱ νροᾶ αἰσἀἁ τηα ϱγαδαΐιπη (1έοπι 
πίτα ᾳ),  κραβακτον ... ς κραῤῥβατον οπη Ἠὲν (Ίου οογία νοΒΙ) αἱ 

ΡΙ Ὁ ᾳ (νου νεχρα, πο Ίέθιι Ίπία) ῃ οπου (Ρ”) ουπα ΝΕΡΙ,, 1έοπι (ιζὔ) 

α νε, ς ΤΙ εφ ὦ οππι ΑΟΕΔΗΚΜΒΙΥΔΟΙΠ αἱ ΡΙαχ, ἱίεπα 199] νο ϱορ 
βγτα ΣΠ αεί] Ρο; Ιίοτη Γ αἱ ραιο εφο, 19. 98. 69. αἱ εφ ου, αἱ εφ 

ον | ϱ ην (ενα) ο παραλ. κατακειµενοσ (ἰασετιβ) 

δ. παι ιδων 6ΠΙ ΝΒΟΙ, 19. 28. 9ὺ. 09. 194. 846. 9Ρ9 ο ϱοΡ αοίἩὮ (:: πας 
α]ίον Μί οί Τι6) ... ς Ίωι ΤΙ τὸ. δε εππι ΑΡΓΑΘΙΠ αποῦ α] ρ]ου Ἱίρ]ει νο 

αγγα{Ρ αΡΤΏ 6ο | τεκγου: Α" «ΟΡ τεκ». µου, 0 Θαφῤσει τεκν. | αφιενται 
οσα Ὦ 289, 90. (1{επῃ κ ν. 9), Δ αφιονται, Ἰίθπι γοποἑωπέιη: νο] αὐπιτέξιπι- 

ία 9ο ο. 1.5: νρ αγταίτ ϱο (Ον ἵπίθροττ τί, αὐπι επί δὲ φεσο. ἔιια 

Ῥτορίεν ᾖΠΠὲ εχ Μο να(π) ...ς ΤΙ αφεωνται (α 69. αἱ τηὰ -εονται) ΟΠΠ 

ΝΑΟΡΙΓΘΙΠ τποῦ αἱ Ρίο, Πε γεπιίθβα νο] δι. επί Ὦ ἔᾳ | σου αι 

αµαρτ. ΕΠΠΙ ΝΕΡΕΤΑΙΑ 1. 95. 69. 109. 110 ίογο; Ἱίοη ο” οἳ 4] Ῥαις Ὦ ο 
π. Ἑ' απ. Πι Ίπρ 6ΠΙΊΠ τηΐ σοι αι αµαρτιαι ...ς σοι αι αμ. σου, Ἰμπ σου 

αι αμ. [σου] οσα Αοὐτηκν"ρύνγπ αἱ Ρρ]οι ας ἆ ἔᾳ νοοὰ (ΟσΙπίέδ, στη 
ν]άο αργα), Ιίεπι μ” 28. 946. α119 σου αι αµαρτ. σου 

6. γθαµµ.: 3ΥΙΞΕ3 ΡοΥΡΡ αάά εἰ Ῥλαγίδαεογωπι | αυτων: Ὦ 3] ραιο Πρίου 
(ποἩ Έα πας ΥΡ) οορᾶΖ αάά λεγοντεσ (ο ο 5: εἰ ἀἰσοεπέες) 

Τ. τι: Ὦ ΡδΕῖ οτι | οὕτωσ (Ἡ -τοσ) 6ΝΠΙι ΝΕΡΕΟΘΗΙΜΌΓΑΠΣ αἱ βαΐέτηα.... ς 

ουτω επι Αοκπῦ αἱ ΡΙ ... α”Ὁ ἔεγο ΦΥΥΣΕἨ Ρογ8Ρ οπι (Πΐοπα Ἱπα Π0ογς) | 
λαλει βλασφημει οΙΠῃ ΝΡΡΙ, α {1:35 ϱ1:3: να (ο ζοφιέωγ δΙαβρ]ιεπιαιβ: 
Ῥ α πῖ] π]βῖ το δαδρ]ιεπιαί, φιιζᾷ ἐδίε ὀἶαςγεπιαί Ῥτο τι ουτοσ εἴς) «ορ: 

σοᾷ.,., ςλαλει ῥλασφημιασ (Α -μασ); ο. ΛΟΓΑΠ αΠςξ αἱ οπησ]ά (8ος αἱ 
Ραΐς6 -μιαν) ε (ζοφὔτω" ὀζαςΓεπιία) εορθᾶἆ βγν αγπῃ ααίἩ σο:: π{ Τις Ιοσίίομα 
ΠΟΠ Βιοίπαπίε| ρ" τασ αµαρτιασ | εισ (α απ, Πε νο εοἴις): Ὦ8Η οι 

8. ευθυσ ου ΝΗ1, 98.... ς ευθεωσ οππι ΑΟΓΔΘΙΠ αποῦ αἱ ρ]ον... Ὦ 28. 

64. 299 4 Ὁ ο Η3: 6]. ᾳ (που Ἱέοπα ϱ { ρ5 νβ) ΑΥΙΣΕΝ αγπῃ αοἴἩ (ΠΟΠ 1{θίη 
ΑΥΥΡ «ορ ο) οσα :: τά Μί οί Τι | ο 16: κἨ γΣ6 αἱ οπι | αυτου (αἱ. Ε ρ1" 
νρ οορδΕΙΝΝ οκ εά3 βγταῦἩ Αγτη αοίἩ ρο; ο” ραῖ δαποίο Ρο αυτου): ϱ 
2ὔ8.α Ὁ 6ο 3 ᾳ οορΡἩ1 οπι | οτι ούτωσ ΕΜΠ ΔΑΟΡΙΓΔΘΤΠ ποῦ αἱ ΟΙΊΗ 
(οτα { ϱ”' να «ορ ΒΥΙΡ (5γΥΣΟΣ «ιζᾷ) αγπῃ αθί ρο(ροοβ” 4 σώά) ... 

Τωή οἱη ουτωσ επ Β 109., Ἰέατα (φιιοᾶ σοφᾶαγεπέ) α ϱ1' | διαλογιζ. ουπι 
ΝΗΡΑΙ, 1. αἱ Τέ νρ οορ ΒΥΥΣΕΝ αγπα αθαίἩμ.... αν ῥᾳ Τί Ρτπθτη αυτοι οππι 

ΑΟΓΑΘΙΠ αποῦ 132. 29. 98, 69. αἱ ρ]αβ150 ΑΥΥΡ σο 5] | εν εαυτοισ: 1, αἲΣ 
εν αυτοισ | λεγεν ΕΠ ΝΗΙ, 9δ. ο Γρ”. νε... ς ΤΠ ειπεν ΕΙΠΑ ΑΟΡΓΔΘΙΠ 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 2, 12. 201 

, « - 2 ; ο αδας - ο αξὶ 
καρδίαισ ὑμων; «) τί εστιν εὐκοπώτέρον, εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ 

3 ες ἊἎ .) ολ Ἡ]. ϐ) Αα; / 

αφίῶνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἡ εἰπεῖν ἔγειρε και ἄρον τὸν κράβαττόν 
ο 0 σ ν Ἀ δρ. σ ας, / ο ς {λ - 

σου καὶ ὕπαγε; 10 ὕα δὲ εἰδῇτε ὅτι ἐξουσίαν. ἔχει ὁ υἱὸσ τοῦ 
; υπ » - ε - -. 

ἀνθρώπου ἐπι τησ γῇσ ἀφιέναι ἁμαρτίασ, λέγει τῷ παραλυτικῷ 
νν ”/ πι / τα 3 τ 

11 σοὶ λέγω, ἔγειρε ἄρον τὺν κράβαττὀν σου καὶ ὑπαγε εἰσ τὺν οἶκόν 
Ν Ν , / ο. 2 

σου. 19 καὶ ἠγέρθη, καὶ εὐθὺσ ἄρασ τὺν κράβαττον εξηλθεν ἔμ- 

πηςῦ α] ἔετο ο α ο β” ρ]-α :: αἱ Μί οί Τιο | αυτοισ: Β 109. Η3 
οπη | ταυτα: 1, 2153 ο1η 

9.τω παφαλυτικω: Ὀ τ. παραλυτω, 95. 8 ο ΟΠΙ | υ Ίος ογάἶπο: ειπ. τω πα- 

ραλ. εγειρε αρ.τ. κράβ.σου και υπαγ.ειστ. οικ. σου η ειπειΥ ἀφαιωντ. σοι 
αι αμ. αφιενται ο. ΝΕ 28. 208 1η γεπιέζιίή: νε] αὐπιπμπίή πας Εβρ]: 

12. ᾳ νο δγταί οσο... ς Τί αφεωνται (69. αἱ -εονται) ο. ΑΟΡΙ/ΓΔΘΙΠ 
αποῦ αἱ ἔεγο ΟΠΙΗ Ὦ (γεπιίθδα κι) (18Η 060 εχεισ τον παραλυτον - 

ηκουσε γαρ᾽ αφεώνται σου αυ αμ. σου, και" αρον τ. κραῤῥ. σου απου- 

ΒαΙῃ βροσἰοῖ ΠΟΠ Παπεί) | σοι αι αµαρτ. ου ΔΕΕΡΘΗΚΙΝΤΌΥΠ α) 150 {ογα 

των ς ΤΠ σου αν αµαρτ. οππῃ ΔΟΡΡΓΔΘΙ α νῖκ τπα, ἴοπι ἐῑδὲ φεσσαία ο 1" 

νο, Ὁ Ῥεεσαία {πα ... αἱ Ῥαιςα ο Εἔᾳ πιῖ «ορ βΥτΙΙΙ ΑΥΤ ααίἩ Ρο σοι αι 

αμ. σου (δὲ φεεοαία έἔμα), 241. 208. 81 σου αι αμ. σου | εγειρε αάΤῃ 

ΝΑΟΡΕΓΗΚΜΡΥΥΠ 1. 989. 69. 124. 15Μ. α150 {οτα ...ς (ξ αυ 52) εγει- 

ραν οππι Ὀνγζδοί αἱ Ρ] .... ΒΙ, 28. εγειρου | και αρον 6 ΔΑΒΥΓΟΓΔΘΙΠ 

απςῦ αἱ Ρ]ετα ἆ ϱἳ” (οἳ: 5γᾳ. εἰ απιόῦ. οἱ {οῖζε (γα. ἔμι) απά πηξ 6ΙΗΠΙ ϱ0 

οοᾷ ΑΥΥΡ αείἩ 6ο... αὐ 7 ΤΙ οπη και 6ππΙ 6ΡΕΙΙ, 1. 98. 909. αἱ ρ]αβ10 
ΓΙ να (εἰ. {αι ἴπρ) ΒΥΥΣΕΣ οορθᾶᾶ ασπη ... αἲ” Ὁ ο 6 οΠ1 και αρ. Τ. κρ. 
σου | κραβαττον 6Η Α(Π 2)ΟΡΕΕΖΑΗΚΗΜΌΥΥΕΓΔΗ αἱ Ῥνα, Ν κραβα- 

τον, ἨΕ3 4] τη κραβατον (5εᾷ Ἠ πηαῖ κραββαττογ) ... ς κραββατον 

οππη ἨΣ αἱ δαΐέ πια. Ώο Τα πῖς νἱάο αργα. | του κρ. σου οππι ΝΑΒΟΡΚΙ, 

μι” αἰδὺ ἔετο (1ΐοπῃ 1 νο οίς) ... ς ΤΙ σουτ. κρα. ἑαπα ἘΕαΠΡΌν γε γδ” 

αἱ ΡΙ | υπαγε ο. ΝΕΑ βονΙᾶ, Πέειη Ὁ 98. α 5 ϱ”' ατηι υπαγε εισ τον 
οικον σου (Ρ”: οπη σου)... ς Τη ΤΙ περιπατει ΕΠΙ ΑΒΟΡΗ αποῦ α] ΟΊΩΠ 

(οοῦσοοαίρσ ᾳνς σορ βγτα αεί] :: αἱ Μί εἴ Ίο 

10. ειδητε (1 νο εοἰαέζθ): ΛΟΙ, αἱ τδητε | Ἡ εχη | επι τ. γ. αφιεν. αµαρτ. 
οππά ΝΟΡΗΙΜΥΖΔΘΙ αἱ Ρ]Ιιβ60 Τξ (οχο Ὦ α απῖ οπι επ. τ. Υησ) νς «ορ 

ΒΥΙΣΟἩ ΑγΠΙ ρο...ς (5 αὖ σα) ΤΙ αφιεν. επι τ. Υ. αμαρτ. ουσ ΑΕπακ 

ΒϱΌντι 1. 69. αἱ δαΐ πα ΑΥΙΡ... Β 149. 10Τ. αφιξν. αμαρτ. επι τ. γ. 

Η1. εγειθε ΕΙ ΝΑΒΟΡΕΕΘΗΜΒΥΓΟΘΙΠ αἰέὸ ἔετο... ς(- α) Β2) εγειραι επι 

ΕΌΥΨΕΔ 3] δαΐ πηὰ ... Κ εγειρον | αρον επι ΑΒΟΡΒΙΙΓ 139. 98. 98. α110 
(εγοα Ὦ ο Ε01:3: ϱ]' 1 ᾳ «ορ ΑΥΙΣΟΒ αγπ ΏρΗντάς.... ς (-- αυ Φα) και 
αρον, Τωη [κ.] αρ. οσα ΑΥΥΟΔΘΙΠ πποῦ αἱ ρ]ον ο ἆ ϱ”' πηῖ ΑΥΥΡ αοἰἩ (Ρο 

ΦΠιε6) | κραβαττ. οππι ΝΑ(Ρ” 2)ΟΡΡΕΟΗΚΙΙΜΌΥΝΥΕΓΔΘΙΠ αἱ ῥπι (46 
Τιαἰπῖς ν]ᾷο αά ν. 4): Β” αἱ πια κραβατον ... ς πραῤῥατον ο. ΕΣ αἱ Ρ] 

19. ἡγερθη και ευθυσ (ο -εωσ) «πιΏ ΝΒΟ”Ί, 98. εορζοᾶ ασ ... ς Τωι 

ηγερθη ευθεωσ και οππη ΑΟΞνΕΓΔΘΙΠ απο αγταίῦ ααίἩ ρο, Ἱέετη Ὦ αἲ” 
αΓδ1 1 νο (α εἰ τἶζε οὐ] εδίύπι διΦΕΊΑ: { εξ εἰαίῶπι ε[ε κγγεωῖϱ) οορθεάα 

εν Ὀ ο ο Π”. ᾳ οπι εὐθυσ | κραβαττον: αἱ ν. 11. Ῥναρίοιθα ΠΤ, 98. αἰά 

ο οοΡ ΒΥΤΞΕΗ ϱο αἀά αυτου | εμπροσθεν οτι ΝΗ1, 18711... ς Τι Τί 

εναντιον ΟΙ ΑΟΡΝΥΟΤΔΠ πποῦ αἱ Ῥ]εν .... οἱ 28. 9δ. αἱ Ῥαιο ενωπιον 



18-11 
Μί 9, 9-18 

1ιο ὅ, 91-35 

νν ὁὃ 15. ΚΑΤΑ ΜΛΡΚΟΝ 

σ ’ . . 

προσῦθεν πάντω», ὥστε ἐξίστασθαι πάντασ καὶ δοξάζειν τὸν Θεὺν 
/ ο 4 2 ’ 2 

λέγοντασ ὅτι ουτωσ οὐδεποτε εἰδαµεν. 
ς 91. - 9 - / ᾽ ς Λ στ 

19 . Καὶ ἐξγλθεν πάλιν εἰσ τὴν Φάλασσαν καὶ πᾶσ ὁ 
3 ” Δ  β οσο) 2 ’ Ν / 

ὄχλοσ ἤρχετο πρὸσ αυτόν, και ἐδίδασκεν αὐτούσ. 14: καὶ παράγων 
σσ Ν . -”- 2 / ’ . Ἀ Ν ’ Δ 

εἶδεν. «Ίευειν τον του “4λφαίου καθήµενον ἐπι τὸ τελώνιον, καὶ 
:) ”. 2 / Ν . - 

λέγει αυτῷ᾽ ἄκολούθει µοι. καὶ ἀναστὰσ ἠκολούθησεν αὐτῷ. 
- 9.5 . ο - 2 -- Δ 

10 Ἡ μαὶ γύεται κατακεῖσθαι αὐτὸν ἐν τῇ οὐπίᾳ αὐτοῦ, καὶ 
Δ - Ν { 8 - ” Ν -- 

πολλοὶ τελώναι καὶ ἁμαρτωλοὶ συγαγέκειτο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς 
ω ᾽ Γνς οσ η λ - λ 

αθηταῖσ αὐτοῦ ἦσαν γὰρ πολλοί, καὶ ἠκολούθουν αὐτῷ 10 καὶ η ῄ ᾿ ή : 

(ος αἱ Το) |. παντασ: Α -τεσ | λεγοντασ ΕΙΙΠΠ ΝΑΟΙΗΥΕΓΑΘΕΠ τιπςῦ αἱ 
οπιΏῦ1ά 1{ (οχς Ὦ) νρ οορ θγταίτ οίς.... Ὦ και λεγειν...  Ὁ ΟΠ1, Ἠϊπς Τμ 

[λεγοντ.] | ουτωσ οὐδεποτ. οἳΠΙ ΝΗΡΙ, 244. αγπι (ο δἱο παπι ἑαζίίεν, 

Ῥ ἰαζζίεγ ποπ ἰα[ία) ... ς ΤΠ οὔδεπ. οὐτ. ο ΑΟΥΕΓΔΘΙΠ ης α] ἔογο 

οπΙη α ο ΕΠ α (επ τε]! πί νά(τ) να αγτας | ειδαμεν εππι ΟΡ...ς 
ειδοµεΥ οππι ΝΟ Ἠ]πνό ππςθ αἱ ΡΙ, Ἰίοπι ΑΚΜΥΠ αἱ πια δομεν ... Ὦ υἵ- 

ἄεταπέ ... ΑΣ ἐφανη εν τω ισραηλ:: ο{ Μι 9, 99 

19. εξηλθεν (90): κ” εξηλθον | παλυ (15. 609. 946. 83: Ριαοπι ο 19): 9681 - 
19. νρεοὰ αρ αὐ εορζοᾶ αχγ οπι | εισοιτη κ’... ς 1 ΤΙ παρα ΕΤΗ 

ΝΟΑΤΏΟΡΙΓΑΠ πποῦ α] οπιῃ Γετο (6093 επι): Ἱιβ]εῖ νο αἆ πιαγε (ᾳαοᾶ ο 

παρα εἴ εισ τεᾶἹε), { {πωία πιαγε, Ὁ 8εσιβ πιαγε (1: οἱ αἲ τ, 91. ὃ, τ) | 

ο οχλοσ: ϱΆ οπι ο | αυτον (85): Ν” αυτουσ 

14, παραγων: ἘάΗΝ 19. 269. αἱ ρ]π850 (οἱ ενρ]ρίατῖα) αἆά οτε | ειδεν 

οππῃ ΝΒΡΕΕΟΠΗΟ αἲ ΡΙ ... ΑΟΚΗΜΥΥΟΤΔΠ αἱ πηὰ δεν [ λευειν οπτη πό πε” 
ΤΝ αἱ Ρραπς, Ἱτεπι ς Τη λευῖν οππι ΟΕ ΕάΗΡΌν 124118 (εν αλλοισ' λευῖν) 

α] δα{ τη, Ίέεπῃ Γευύι Ε 1: 3. απι [α 1ΠΡ ΕΠΙΠΙ ρ8ξ 1ηΤη τηῦ... Νἲ λευεν, 

ΑΚΓΑΠ 98. αἱ{0 ζετε νρἑᾶ λευξ, Ἰἴεπῃ 6ο 6ϱοΡ δγτἴΓ ΑΥΤ αοίμ.... Ὁ 18. 
69. 124ἱχί «ο]ιο] 331: 335: 4] οὰᾷ Οτὶρεπ]ρν]ᾶ α Ὁ ο ο Η5 ϱῖ’ νακωβον (ΟΥ 
1916 εστω δε και 9 λεβησ τελωγησ ακολουθησασ τω τῷ, αλλ ουτιγετου 

αριθµου των αππ. αυτου ην, ει μή κατα τινα των αντιγραφων του 

κατα µαρκ. εὔαγγελιου: Ἠϊπο 1ρ86 Ρος νακωβον νἰάείας Ἱερίβθε) | 

ηκολουθησεν: ο 1. 208. ἠκολουδει :: αἱ Μι Τιο 

16. γινεται ΟΠΠ ΝΗΙ, 99. 206... ς ΤΠ εγενετο (1: αἱ Μ{) ουαπι ΑΟΡΓΑΠ 

απςς α] Ῥ]ου (Ἰίεπι 1ὲ νρ οίο) | κατακεισθαν αυτο» 6η ΝΗΙ, 19. 98. 

69. 109. 194. 9Ρὲ οορνΊ οίᾶ (εἰ Γΐ αοοµπιδεπθ) ... ς ἵωπ ΤΙ εν τω 
χατακ. αὖτ. ο. ΔΟΝΕΓΠ αποῦ αἱ ΡΙαχ, Ίέθπι σπι ἀἰβοιπιόεγεί {1 ϱ1.3.νς, 

ἀἱβοιπιδεπίε Πίο ᾳ, Ἰέεπι οαορΞΕΠΝ Αγταίχ οίᾳ, Δ εν τω κατακλιθηναι... 

ρα Ὦ ο ϱ ΠΣ' κατακειµενων αυτων (6Ρε8επι νου -του) 1: ναι Ἠαος 

οπηπ]α κ Μί ποεοπιπιοάαία | αυτου: Ὦ ο οπι | και πολλοι: 9 1.268.118. 
15 ο] καν, ἵξοπα (56 νἷὰςε απ) 1έ νρ ΑΥΥΦΕΝ] συνανεκειντο: ΑΟ” ΡΓ8ΘΠΙ 
ελθοντεσ:: ε ΜΙ | πολλοι και: 9 Ὦ {Η1. ϱ1:3. νε (5η {ου αΣΙΠ) πολλοι 

οι και, Ίέοπα πιιζἐἱ «ιέ (οπῖβ5ο και) α 6 ο 5 α πιεί | ηκολουθουν ουπι 
ΝΒΙνσ 1’ 13: νρ (αί 3" φεοιδί εταπέ) ... ς Ἱωπ Τί -Ψησαν οπή ΑΟΡ 

ΤΠ απο αἱ ῬΡ]ετα Ὁ ο6 Γα Αγταίτα] 
16. καν (εαπη Ν1, 95. Ὦ, ΒΑ 6ορ οπι)γραμµατ. των φαρισ. (1ΐα οετία οορθοᾶ; 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ οτι. Ἅδυ 

-- το ήν Δ τς / ο ” Δ ως 

Ἰραμματεῖσ τῶν «Φαρισαίων. καὶ ἰδόντεσ ὅτι ἤσθιεν μετὰ τῶν 
” κε -- ον ος το, 

τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν, ἔλεγον τοῖς μαθηταῖσ αὐτοῦ ὅτι μετὰ 
” ος ως ε» 3 ’ λ ’ 93.9 ΔΝ ὸ / 

τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει καὶ πίνει; ΙΤ 35 5 καὶ ἀκού- 
ε -- θα. η Β » τ ον 

σασ ὁ Ιησοῦσ λέγει αυτοῖσ᾽ οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντεσ ἰατροῦ 
» 3 - ᾿ 5 π 3 « 

αλλ οἱ κακῶσ ἔχοντεσ᾽ οὐκ ἤλθον καλέσαι δικαίουσ αλλὰ ἅμαρ- 
/ 

τωλούσ. 

οορδ4ἆ ο{ᾷ7 οι γραμμ. κ. οι φαρ.) και ιδοντεσ (Ἠ εἰ υἱάεγιπέ -- ἀἰσεδαπέ 

πια]ο ΟΠΙ1850 6ἑ) ο, ΝΒΙΙΑ 98. Ὦ εορξοᾶ, 1{6πι γγο ν]άσίαχ, 5οᾷ Ἰπίαυ και ο 

των φαρισαιω» Βοτῖρία ρετ]εταπύ ... ς Τη Τ και ου γραµιματεισ και Ου 

φαρισαιοι (8Ρὲ αάά οι, 124. των φαρισαιων Ρτο κ. οι φ.) ιδοντεσ (Τμ 

[και] ιδοντ.) επ ΑοΓΠ ππςῦ αἱ Ρ]ογ 18991 νρ ({ανς εί δογίδαε εί Ῥ]αν. 

υἰᾷεπέες, ει. ο 813’ ϱ1. εοῖθαε αιίεπι εἰ Τ]ιαν. υἱᾷοπέον [α οιπι υἱάἱβδεπέ; 
Η3: υἰάεγιπέ δεαιεηίο εἰ ἀἰσεῦ.]|: ο δογῖδαε αμίεπι εἰ /αγίδαεί ἀἰοεῦαπέ 

οπη]ςαῖς «ὀογτεσ οίο) βγταῦ αγπι ο; Ιἴ6πι Ὦ (ΡγαθβΓΘΒΒΙ6 ου και Ίκο- 

λουθησα) αυτο) και ον γρ. και οι φαρ. και ειδαν (Ξεαιθπίθ και ελεγον): 

ἆπο πιοάο οοπβτπιαξ ΒΙΠΦΙΙΟΥΗΠΙ 6ΟΠΙΠΠΕΙΙΟΠΕΠΩΗ 41ΑΠΙ ϱχ ΝΒ οίο οᾱ- 

ἁἴπιας | οτι ησθιεν οπΤΏ ΔΡΙ, οἱ (φιζὰ πιαπᾶιοαγεί, ο φμία πιαπζιμσαθαί) 
ο Η1’ 61’ νο οεορζοᾶ ΑΥΤΡ αείμ, επι (έν ΤΠ) ἩὮ 99. 9Ρ6 οτι εσθιει, ες 
(φιία πιαπᾶισαξ) Ὁ ἆ 3 ΒΥιΙΣΕΝ εορεᾶά οιᾶᾷ.... ς ΤΙ αυτον εσθιοντα 

(Α αυτον µετα -- εσθιοντ. ελεγον) οππι ΑΟΨΟΓΔΙΠ πςῦ 4] Ῥ]εγα {ᾳβο | 
τελω. και αµαρτ. ΟΙΠΙ ΝΑΟΙΕΟΤΓΥΨΟΡΑΠ ης α] [εγο ΟΠΠ { Π3: νρεᾶ εί 
επιπι πρ ϱἱ δας αγτα ϱορθᾶᾶ Άτπη ϱο ... Ὦπ Τϊ αμαρτ. και 
(30 88. αἀᾶ των) τελονων οππι ΒΡΙ1, 99. 2Ρ6α Ὁ ο ΣΥ σἳ' ᾳ απ. πι 
{οἱ οορθοᾶ ααίἩ (:: ν]άο ραι]]ο Ροβί; πίχοααθ Ίοεο Ἰά6πι δοτῖ- 

Ρδΐ68ο Μο νὶάοίιτ) ... 28. 69. ὅδεν ΑΥΤΗΏΙ 0Π1 κ. αμαρτωλ. | οτι 
εππι ΕΤ, 9ὲ. 109. 108. 2463 ... ς Τωῃ τι οτε ΟΠΠ ΑΟΓΑΠ αποῦ αἱ Ρ]εσ 

(Ῥομα ,ντι οτι ΠΟΠ ἀῑκΙί{ Μο, 5εἀ Τιο βαερα’’) ... ΑΡ δια τι (:: 1ά6πι οτυ 

Ιπίεγγοραέίναπι Ἱηίγα 9, 11 οἱ 298: ο{ οἱ. Βατηῖ οἰδαί 10) [τελω. κ. (Β αάά 

των) αµαρτ. οπΠι ΝΑΒΟΙΓΔΙΠ απο (ὐ η] πὶκί τελω.) αἱ οπιν1ᾶ 16 (οχο α) 
νρ «ορ βυτα!Γ ΑΙ Ρο... Ἡπ Τί αμαρτ. κ. των (Τ1 οπι) τελω. οππῃ Ὁ α 

βεἴ] (Ώ οκ εΙΤΟΥΕ Ὠπο ἰταοίαςδ ναἰτ) | εσθιει και πινει ( εσθιειτε κ. 

πινευτε, 124. ΒΥΤΏΤ αΙΠΙΖΟΠ εσθιετε κ. πινετε:: πί Τ9) οππι ΑΟΕΕ(α)Ηκ 

ΙΜΒΌΥΤΑΠ αἱ Ρ]εγτ ο ΓΗ1: ϱῖ 1ᾳ νε βγταίτ ϱ0Ρρ (ΑΠίθ µετα ροπ) ατπισᾶᾱ 

αθίἩ (εσθυ. μετ. τ. αμ. η. τ. τε. και πινει) 6ο ΑιβΟΟΠ5361 (α]]α{ο ἑοχία 

εί ΜΗ οἱ Μοί αἀάΙξ: ,,ρταθίετπαΐβδαπι 65ἱ 61Ρο α Μίέ αοά 1βίο αἀῑα1Ε, 

εἰ δἱδ1έ) ... ΝΒΡ 102. 9956. 211. α ὮὉ ο Η2' οπι καν πινει (:: αἱ ΜΙ), Ἠῖπο 

Τη [μ. πι.]. Ῥταείεγθα ἈΟΤΙΔ 69. αἱ ρ]αβ]0 ο ΕΠ1 ϱἳ. 1 (ποη Ἰἴεπι α Ὁ ϱ 

53: 4) νε (εἰ. απῃ ἵπρ αἱ, δεᾷ ΠΟΠ ΕΠΙΠΙ:ΕΤΙ Ίας α]) σορ αείὮ ΑΓΓ Ρ6Γ58 

Βαχ (που Ίίεπι ΒΥΤΑἴΣ ϱο) α4ά (5εά ο αθίῃ απηίθ εσθιει, ο Δπΐθ κετα, 

οορξοᾶ εσθ. κ. πι. ο διδ. υμ. µετα εἰο.) ο διδασκαλοσ υμών :: ο Μί 
1Τ. αυτοισ: Ὁ 1.209. α Ὁ ο 3 ρ] ᾳ (πο Ίτεπιο Εμ νβ) οἱ | ου: ΒΔ 

οτι ου | νατρου (Π του ιατρ.): α Ὦ ᾳ νατρων (αἲῖ κ η ΜΙ), ΠαὈεπί ϱΠΙΠη: 

ποτ εφεπέ Γογίεδ ( δαπζ) πιεζίσον | αλλ ουπι ΔΑΟΡΙΓΔΙΠ αποῦ 8] οπιιιὝτά 

εως ΒδεὮ αλλα | ουκ οΙΠΙ ΔΑΒΡΓΔΠ πηςῦ αἱ ρίετ α Ὦ ο Η1’ 1: ᾳ εορεοᾶ 
γτιίτ αγπι αεί Ρο... Οἱ αἱ ρ]δὸ ο ΕΠ”: 6”. νρ οορθᾶᾶ ου γαρ :: αἱ 

Μί | αλλα (κ 1. αἱ ραῖς αλλ) αµαοτ. ΟΙ ΝΑΒΡΚΕΤΙΔΠ αἱ ρ]αβδ ρο Εβ3: 
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3254 2, 18. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

"τα α ε ος / λ αν 
15 Καὶ ἦσαν οἱ µαθιταὶ Ἰωάννου καὶ οἱ Φαρισαῖοι γηστεύ- 

Χου ὴ ’ αγώνα , ε ο ’ 

ὀΥτεσ. καὶ ἔρχονται καὶ λέγουσι) αυτῷ' διατί οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου 
Ν ε 8 - ’ ’ « Ν Ν Ν 2 

καὶ οἱ µαθηται τῶν Φαρισαίων γηστευουση, οἱ δὲ σο! µαθηταὶ οὐ 
/ Ν στ 2 »- ς ο νεα λ / « ς Χ 

γηστεύουσιν: 19) καὶ εἶπεν αὐτοῖσ ὁ ᾿Ιησοῦσ᾽ μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ 
” νά 2 ο ἰς ος Ν / 

τοῦ νυμφῶνοσ ἓν ᾧ ὃ νυμφίοσ µετ αὐτῶν ἐστὶν νηστεύειν; ὅσον 
’ λ - ΄ ’ 

χρόνον ἔχουσιν τὸν νυµφίον µετ αὐτῶν, οὐ δύνανται νηστεύειν. 
ϱ)() 2. / ας / τά 3 .. αι. ο θβλες ς / Ν 

26) ελεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῃ ἂπ αυτῶν ὃ νυµφίοσ, καὶ 
’ ’ 3 . / - ε ’ 2 Ν ες Αλ 

τότε γηστεύσουσιν ἐν ἐκείνῃ τῃ ἡμέφα. 31 Οὐδεισ ἐπίβλημα ῥάκουσ 

ο ϱἳ Τ] α νο «ορ βυτΗ) αὖγΠΠ αθίἩ ρ6γβ5 σο οα{{ζοτηπΙ Απσςοπβ”,6Ί (ροεί- 
απαπῃ ο Μί εἰ Μο ἀῑκῖί ρονρ1ί: . Γπζα8 απ{οπη οπή ἀῑχίβροί: ποπ υοπὲ 

φοσαγε ἔηδίος δεῖ ᾖεσσαίογεδ, αἀάῑάΙε: ὧι φραεπζεπέίαπι) ... ς (-- αὖ 82) 

αάά εισ µετανοιαν οιπΙ ΟΡ απο αἱ] Ρ]αο ΕΤ σἳ οαἰχί :: αἱ Ίος ο 

οἱ. αἆ Μί 

18.1ωαγνου Ρΐ5: Ἡ -απου | οι φαρισαιοι ΕΙ ΝΑΒΟΡΚΜΠ αἱ”” {οχο ιο ο 

{3' ϱἩ. ἵ ᾳ νς «ορ ΒΥΤΡ Ιχί αγ ϱο βαχ Απς6οΠ5365.,, ς(-- αὐ Β, 

5οᾷ ταχρδις ΑΝ’) ον των φαρισαιων ΟΙΠΠ ἘΓΗΤΡΦΌΝΓΑ 1. 98. α] Ίοηβο 

ΡΙ α Β: αἳ. 1 γιο εἰβ 1ηᾷ ααίἩ | και οι παθηται των φαρ. οὔπι ΝΗΟ”1, 
95. 4Ρ6 ϱ ΥΤΡ ΗΒ αοἰἩ.... ς Τμῃ κ. οἱ (Δ αἱ Ρας οπη) των φαρ. ο, 6 ΡΓΔΗ 
πηςῦ α] Ρ]εν ο β1. 1 ᾳνρ () ἀἰκαίρ. Γιαγίκαεογηπι εἰ Ιο]ιαππίς) ΒΥΙΣΕΝ οἱ 

Ρ ἐχί οορδ«ἨΙΝ ο(ᾶς,.. 498. αἱ ραπο α ΓΠ3: 63 οορ 1 εἰσοᾶ ΥΠ ϱο και Ον 
φαρισαιοι ... Α Ρ]απς6 ΟΠ1 | οι δε σοι µαθ. ουπι ΛΟΡΕΣΗΓΗ αποῦ α] Ρίοχ, 

οἱ κἘΞΔ 298. αἱ ραιο ο (ζΐφο. αιίεπι ἐπί) οι δε µαθ. σου (4 σου µαθῦ.), 

Ιίατη 1{ γρ «οΡ »γτα οίο... Ἡ 109. 121. 956 δηχ οπι καθηται :: οί 

Μί εἰ Τιο 

19. ο 19: 398. Ὁ ἵ ᾳ ο | του νυμφωνοσ (ο ΕΠ νρ πηραν) τα 6 ο ΕΠ1΄ 
υ] 

ΡΕ 3 11 α δροπδί, Ίξεπι Ρο ααἰµ, ΟΕ Αιςζοης Σι” Πηλίου Μί οἱ Μς, 
η]βῖ αποά Μο Πίος παρίαγιπι αρρο]]αν]ξ, 41908 1]]ο δροπδέ: αιιοά αἆ τοι 

η] Ππίσγεβί, Νπταπα Ῥομάςί α Ταϊπ]ς ε44. |. οσον χρονον --νη- 

στευειν: υῦ 1. 99. 118. 209. 925. 9505. 948. α Ὁ ο 2 σ1- ἵ (ποπ Ἱέρπῃ ο 

ϱ 81: αἲ. 1 ᾳ νϱ) ΥΥΣΕΝ (56ᾷ αάάΙί πεφπαφμαπε) αθΕ]ὶ ΑΤΡ ΡΟΥ5Ρ οπι, Ἠῖπο 

αΡὸ | εχουσ.τ. νυμφ. (194. οτ. νυµφ. ροδί µ. αὐτ.) µ. αὖτ. (µετ αυτ. 

ΟΠΠ ΝΕΟ 124., 1, αἱ μεθ εαυτ. Ἱία Τη) οιἵη ΝΒΟΙ, 28. 194. 191. ο (εορ»1 

ο{ἀὔ φαπᾶο ΡΟΠΒΙ8 οπι {ἱβ: οοπίχα, 6ΟΡΞΟΝ (πιο δὲ σιίπι ἐς Ροηςι) ... 

ς μεῦ εαυτων εχουσιτον νυμφ. ΕΠΙ ΑΓΑΠ τποῦ αἱ ρ]οΥ (αοδόἳ αἱ ὃ μετ 

αυτων) {1 οἳ: νρ (αδεπί 8εο. 6ΡΟΠ8.) ΒΥΥΡ ΑΥΛ 5ο 

90. απαρθη: ο 19. 38. 64. 69.194. 946. αρθη | νηστευσουσιν (Ε3 --σω- 
σιν) 6ΝΤΗ ΝΑΠΟΡΖΙΗΓΔ αποἳ ος: Ρ"ΕὉΠ 1. αἲδ ρο νηστευουσω) | εν εκεινη 

τη ημερα ΟΠΗ ΝΑΒΟΡΚΤΙΔΗ” αἱ ρ]1αςῦ αἨ 1 1 ᾳ ατπη ΑγΤΙΙΣ ΑΥΠΙ αθ{] σο 

εκως (-- σὐ Β2) εν εχειναισ ταισ ημεραισ επι ΤΠ" πποῦ αἱ Ίοηρο ΡΙ 
αὓοςϱ { 1 σ1’3’ νσ οορ:: αἱ Το 

91. ουδεισ ΟΠΠ ΔΑΒΟΚΙ/ΡΔ 1. 19. 98. 69. αδ0 [ογο Ὦ ο β1 4 νο «ορδομν’ 

οἰζοᾶ ϱγτΏΙΣ αΥΠΙ ῥο... ΡάΝ 28. αδ α ο 3’ ΑΥΥΡ1ΙΡ αάά δε, Ίίοπι το 
ϱἳ' πιτη τη εοΡ 1 εἰ” γαρ... ς (- ἄν Β2) και ουδεισ ο ΕΕΗΌΥΓΙΗ 

αἱ ΡΙ αοία | Εἲ επιβαληµα | ρακουσ οπΠΙ ΝΒΟΕΚΙΌΥΔ αἱ οογίο ΡΙ ... Τη 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 2, 26. 290 

2 ’ ] / Αλ κε / ι ο. 3 Δ ΄ 2/ Δ ’ 

ἀγνάφου ἐπιράπτει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιών ᾿ εἰ δὲ µή, αἴρει τὸ πλη- 
ην Ξ - 9 κ 

ρωμµα ἀπ αὐτοῦ τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ, καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται. 
π 2ο / 5 κος  ϱο [ 

23 καὶ οὐδείσ βάλλει οἴνον νέον εἰσ ἀσκοὺσ παλαιουσ᾽ εἰ δὲ µη, 
ς/ ς Ἡι Δ 3 ’ Ας στ Γ ’ Δ δ , 

ῥήδει ὁ οἴνοσ τοὺσ ἀσκούσ, καὶ ὃ οἴἶνοσ ἀπύλλωται καὶ οἱ ἀσκοί. 

ῥακκουσ 6ΗπΙ ΑΡΕΘΗΜΓΠ 98. 69. αἳ πια | αγναφου (αἱ Ρραπο ακναφ.): 

ΕΕΑΤΙΑ αἱ ραπς -ϕφουσ | ἐπιραπτει ΟΠΠι ΝΑΒΊΟΕΕΑΗΙΥΠ 1. 69. 194. αἱ 

τὰ... ς ΤΠ επιρραπτ. οτι ΒΚΜΌΓ αἱ Ίοηρυ ΡΙ.... Ὁ επισυγραπτει | 

επι ιµατιον παλαιον «ΠΠ ΝΒΟΡΙ, 98. ... ς επι (15. 69. 124. α] ραις 

οπη) ἐµατιω παλαιω (:: πε ΜΕ) οππη ΑΓΔΠ ππςῦ α] Γογα ο | µη: ΚδΠ” 

28. ὃδ. 946. α]Ξὸ ἔεγο µηγε τ: αἱ Το | αιρει: Ἡ αρει | το (ΔΝ οπη) πληρωι. 

απ αυτου (Β αφ εαυτ.) οτι 8Β1, 1. 191. 209. 990. 900. 4950. 8Ρε αἱ 

Ρατο ϱο, 1ΐαπι ΑΚΑΠ” 99. α150 {ετο 1 (ἐοζζᾶ αὖ εο πειζζέιαύποπι πουα ρία- 

σιζα) ΒΥΙΡ (9)... Ὁ 19. 98. 69. 194. (2Ρε) α ὓ ο Εῇ2: ϱἩ 14 νο (5γιΡ 
αρ ία: αἰίοφιύηι αιι/εγέ βιρῃῖ. πουιι εα υείεγ) (εορ πουιπι ατι]ενί 

Μιρρζεπιεπέιὸ υεἑεγίϱ) 11] πὶδί το πληθωμα 859 Ροτριπί (1έοπι ΦΥΥΣΕΗ 

ΔΥΠΙ ΡΥΑΕΡΤΕΒΒΟ το πληρ. αυτου) το καινον απο του παλαιου (3Ρ8 το 

πλήρ. αυτο το καν. απο αἱς) (6 π]] πὶβὶ {οὐδὲ θιρρζεπιεπέωπι υείεγί) ... 5 

το πλήρωμα αυτου ()00 αυτου εκ 9 αἰο Γποία εοπ]οσίιτα) ο. οΓΠ” απο 

αἱ Ίοηρο ΡΙ αοί]ᾗ (ν]άο οἱ. βΥΥ3ΟΝ οἱ ατπι) :: τί Μί | καινον: Ἡ κοινον | 

και χειρο» (0 -ρων) σχι. γινεται: 1, ΟΙ ἰ 

99. παλαιουσ: α Ὦ ο (ποῦ Ι{6πῃ το]] νο) αάᾶ εεζ ὕπι πουος | µη: οΝ” αἱ 

Ῥαπς µήγε:: αἱ Μί οί Τιο | ϱηξει επ ΝΒΟΡΙ, 95. (αἱ 9) ο 1’ 11 α (1ρ8εῦ 

οκ ἀὐγιπιρίέ τεβεπιῖί --ρεξ) (α γπιρεπέιγ Ἰέγέδ Ῥτο ϱηξ. ο οὐ”. τ. ἆσμ.) 

νῷ (οί. απι ραΐ Πηπῃ πη{) ... ς ΤΙ ρήσσει ΕΠ ΑΓΑΠ πποῦ αἱ Γεγαο ΟΠΙΠ 6 6 

13: ᾳἲ {απ οπιπῃ Ιπρ 6] Ίαο 6οΡ ΒΥΤΡ ατΠι αθίἩ (6 πε ἀὔπωπραί εἴο, 16η 

ΒΥΙΣΕΒ ρο) :: Ροΐθβί ϱηξεν οκ Τμο Π]αίαπι ν]άθνϊ: αἲ οί. αρ Τιο Ἰαείο 

ΙΠ{6Υ Φηξει οἱ ρησσει Πποίιαξ, πΠοβίτο Υ6ΥΟ Ίοεο ρήσσει ΡτορίαΥ 844 

αΡρΠτβ νιἀατί ἀεῦεραί. Αοοθάα]ί αιιοᾷ Πάεπι ΝΒΟΡΙ, τθυίθ ο οι. 819 90 

εοσ ἱπεηίαχ εκ Το αἀδιπηρίο. ἨΙπο πἰπαϊ5 οχ ατΏ{τῖο ϱήξει απ αἵβ- 

ΒΙΠΙΟΥΙΠΩ {αδίπη Ρτορίοτ Τισαο Ἰοσιπ ρεπίπιπη α Μί ατοείαὖ, | ο 

οινοσ (αὐ’’) εππα ΝΠΟΊΡΙ, 19. 69. 949. 908. 9013 Ρ56Υ α1ρος 1.3: οἱ.» 
11 α (Ὁ οπι οὕπ, Ἰ{επα α, ἆς 41ο ΊάΠ1 απίθ) νρ 60Ρ ΒΥΥΡΕἨ ΑΥΠΙ Ρ6ΥΡΥ 

.ς α4ᾷ ο νεοσ ΟΠΠ ΑΟΓΔΠ αποῦ αἱ ρ]ον ο (ὠὔπλίπι πιοῦΊήπι 165 υείεγεδ) 

{σαΐ ΑΥΥΡ αεί] ρο:: ο Ἱμο | απολλυται (1, 109. εκχειται) και οἱ ἆσκοι 

οππα Β1, 109. σορ (αἱ υὔπιπι Ρενώ ζω" ιύπι τό): Βἰπηϊ]ίοτ Ὁ α Ὦ ο [5 

Ἰ καν ου ασκ. απολουνταν ... ς ΤΠ εκχευται καν 0ου ασκου απολουνταν 

(454. -λλυνται) οἳπι ΝΛΟΓΔΗ ππςῦ αἱ ρίον ο 6 Η1. σ1-5' ᾳ να (11) απι 

σ[ωιάιίι, ο {ο ἳ. ᾳ νοςᾶ ο{σᾶᾷ Ρ]ες [ωιζεἔιη) ΒΥΥΡ αγ αθίΗ 6ο (ΒΥ15ΕΗ 
οἱ ιίγε» Ῥεγειιπέ οἱ υὔππήπι ε[}ιωιώ ἔγ) | και ου ασκοι (ν]ᾶς απίθ) πε 

αάάῑίαπα εἩπ] ρα Ὁ 3.1... ΑΕ 109, πὶ] αάά πῖδὶ αλλα οινον ΥΕΟΝ εισ 
ασκουσ καινουσ (:: Ἠππο Ἱπ πποάππη αἁ ἁΠίαπιοπίαπῃ Τμασςαο Ἠπο αἀβον]λρί 

: εοερίαπι ο5{), Ἱΐοτη ς 1η αλλα (Ἠ3ΜΑ 1. αἱ πια αλλ) οινον νεον εισ 

ασκουσ καινουσ ῥλητεον (ε Εἔ οορ αείἩ σο πιέωπέ Ἱ. 6. ῥαλλουσιν αρ 
Μ{) οἳπη ΝΔΑΟΙΓΔΠ αποῦ α] ἴογο ΟΠΠ 66 { Π1:. 1.3: ᾳ νρ «ορ ΥΠ ΑΥΤΗ 
αοίἩ ρο, Ῥγασίογοα 119118 ὀθεν ο {ρ]:. σαΐ πηπῃ πηῖ αθἰμοάαὂρβακ αἆά εἰ]αΏη 



256 9, 98. ΚΑΤΑ ΜΛΡΙΚΟΝ 

με δνΙ 5 25 "'" Καὶ ἐγένετο αὐτὸν ἐν τοῖς σάββασιω παραπορεύεσθαι 
ο ο ἀντών σπορίµω», καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἤρξαντο ὁδὸν ποιεῖν τίλ- 

Ώκνοι1ο λοντεσ τοὺσ στάχυασ. 24 καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον αὐτῷ ἴδε τί 
«βωκδι ο ποιοῦσιν τοῖσ σάῤῥασιν ὃ οὐκ ἔξεστιν; 20 καὶ λέγει αὐτοῖσ᾽ οὐδε- 

ποτε ἀνέγνωτε τί ἐποίισεν «1αυείδ, ὅτε χρείαν ἔσχεν καὶ ἐπείνασεν 

μεν αὐτὺσ καὶ οἱ µετ αὐτοῦ; 260 πὠῶσ εἰσ[λθεν εἰσ τὸν οἶκον τοῦ 

και αμφοτεροι συντηρούνται (:: αἆ {ούαπα 1οσπα {πηίοροχο 6ΟΥΥΙΠΡΘΠ- 

ἆατα Γεσθτιπί εί Το εί Μ4) 

95. εγενετο: ϱ 19. 609. 124, 946. 4 1.3. 6. ἳ Τ] α (πο Ποπ Ῥςοςθνρ 

αάά (19. 69. 124. ταθπα, Ιΐθιι 9463) παλι» (Βομι ,χθείο αρ Μο) | 

αυτον Ἡ.]. εππΙ ΝΕΡΌΑ 69. α 3: παί (Ἠ] ἴγο5 επι φαδθαίἶς απιθιζαγε; 8εᾷ 
ΠΡ]ε" νρ μπι δαδῥαξἰε απιδαζαγεί νο] »ἰπη]λ1{ου) ... ς Τί Ροβδί παραπορ. 

(6 διαπορ.) εαπι ΑΟΙΡΙ αποῖ α] [οτε οΟΠΙΠ | παραπορευεσθ. ΟΠΠ ΑΙ, 

ΥΔΠ ππςῦ α] Ίοηςσο Ρ]εν (18ΡΙεΓ νο απιθµίανε [-γεί], ο ο 2’ ἐγαπδῖγε [γεί]) 
εων 1η. διαπορευεσθ.. (1: αἱ Το) εππι Βου; 19. 69. 194. πορευεσδ. | εν 

(οἵιν αἱ ρ]ις”5 1{ [εί. ἀ] νρ οιη :: πί Με, Πῖπο 4Ρ09) σαῤῥατ. Ἡ. 1. ουπι 
ΝΗΟΡΙΙΔ α 3. πηῖ... ς Τϊ Ροδί παραπορ. αυτον ία. π.) οππι ΑΒΑΗΜΒΤ 

ΥΓ αἱ Ίοηρθ Ρ]οι; ΚΠ 206. Ροδί ὅνα τ. σπορ. | και οι µαθ. αυτ. (951 

4950. 83 απ ΟΙ) ἠρξαντ. ΟΠ ΝΒΟΡΙ, 189. 28. 98. 09. 194. 946. 9Ρ9 Τε 

(ο ο Π5' 7: οι δεµιαθ., ἓ ᾳ εν Γαείεπέεν οοερεγιι!) νρ 60Ρ ΑΙΠ αθί] 
ενες Τϊ και ηρξαντ. οι µαθ. αυτ. 6. ΑΓΑΠ 1ποδ (ἀεβοῖί 1) αἱ Ρ]αν ΒΥΤΡ 

(5ΥΥΣΕΕ ἨοἨ εχρτῖπα ἠρξαντο) 5ο 8Ι | οδο) ποιειν (οΠΙ ΝΑΟΙΗΓΔΙ απςῦ 31 
οημΝΙᾶ.,., Ἰωῃ οδοποιειν 6Π1 ΒΒ) τιλλοντεσ: 19. 69. 194. 946. οδοι- 
πορουντεσ τιλλοντεσ (946. -λλειν), ἴοπι α { α αππη 6ο 116 Γαοζεπίες 
υε[ῖεγε, 1: ϱ-' 1 νο Λτοφγεῖί (1 απι [α ἵπδ ΒΑΠ ΘΠΙΠΙ ἴας ο] Άγαεῃγ.) εί 

υεῖζενε .. Ὦ 266ν Ὦ ο ο 7’ σἳ. 1 π] π]δὶ τιλλειν (5εᾷ ο ο Π7' ατι αἀά 
και εσθιει», ϱἳ’ εἰ πιαπίδις οοπ/γἰοαπέες πιαπάιισαζαπὲ :1 ο Μί οἳ Τις) | 

τουσ: 1, 01η 

24. Μαιοι:θαὈ ος Π1:2: ϱ:Σ: 1 (8]πο ἁπριο οἱ, 1) 4 νς οι δε | αυτω: 

Ρ ο ἶ οπη | ποιουσιν: ὮΝ 1. 19. 28. 09. 194. 946. αἲθ Τΐ (οχς ϐ) σα! (ποπ 
Ποπ νϱ) ΑΥΤΗΣ αθἰἩ σο (ΠΟΠ Ἱέοπα ΦΥΤΗΙΓ ϱ0ρ ΑΥΤῃ) 4 ἆ (5οἆ νατῖα ροή) 

οι µαθηται σου :: ο Μί | τοισ σαβῥῷ. (Α 98. Ροβί εξεστ., ᾱ απίο τι) 

ΟΗΠ ΔΑΒΟΡΕΜΔΠ α1δὸ {ογα Ι{νρ.. . ς (4000) Ργαεπι εν οππη ΒΟΗΤΡΌΥΓ 

98. α] Ίοηπρο ΡΙ | εξεστι: Ὁ α Ὁ ο Π2' 61’ (ΠποἩ Ἰέεπι ο Ε 1: ϱ3' 1 ᾳ ν6) 

αάᾶά αυτοισ 

926. και ΡΙ 5ἶμο αἀἀ[ίαπι ο. ΝΒΟΙ, 19. 28. 98. 69. 109. 124. 909 ο { Π. ϱ1: 
1]ᾳ ΝΕ οορ...ς αἀᾷ αυτοσ, Ἰμῃ [αυτ.] επ ΑΓΔΙ Πο αἱ Ρρ]οεγο 
(ἴρεε) ο (111ε) ΑΥ1Ρ: Ὁ α αἀᾷ αποχφιθεισ (1: αἱ 1196), ϱο ΥΙΞΕΝ αγΠη αθἲ] 
ο 16 | λεγει οαπι Νο, 19. 98. 99. 69. 124. Ἱίοπι (αἴ) ϱά Ερ] τα νε 
ϱορδΟΒΝννν ς ΤΙ ελεγεν 6ΙΙΠΙ ΑΒΓΑΠ απο α] Ρ]6Υ, ΡΒΙ ειπεν, Ίΐπι αέωῖί 

(α ο ο 3) νο] ἀῑσεραί 14 οορ1 οἰδᾷ ογτινῖ ρο | δαυειὸ, 5 Βή δαυιὸ, 
ς ΑΡ’ δαβιὸ: εἲ πἆ Μί 1,1 | ου µετ αυτου (1ἱ νρ φιζ οι ϱο εγαπέ): Ὦ 

844 ο/τεσ, ὰ ήσαν 

96. πωσ οΝΠΙ ΝΑΟΙ ΓΔΠ απΠοξ α] ΟΠΠ {96ο 16 (5οἆ α εἰ) νρ οἱ τα]! ... ΒΡ 

109. οπι | εισηλθεν: ποθὈί (οκ 6χτογθ αἱ να(τ) ηλθεν | του θεου: οἳ 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9, 2. υοχ/ 

( ῳ λα 2 / 3 / λ Δ 2/ ϕ- / 

Θεοῦ ἐπι “4βιάθαρ ἀρχιερέωσ καὶ τοὺσ ἄρτουσ τησ προῦέσεωσ 
ε -- Δ -- ν ρ Ν 

ἔφαγεν, οὓὖσ οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ τοὺσ ἱερεῖσ, καὶ ἔδωκεν και 
ο οὐ μώπ 26. λ 2 ης Ν / Δ 

τοῖσ σὺν αὐτῷ οὖσιν; 2: "καὶ ἔλεγεν αὐτοῖσ' τὸ σάββατον διὰ 
Δ 2/ ο Δ 2 ο ο Ν ν ; Ξ 

τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο, και ουχ ο ἄνθρωποσ διὰ τὸ σάβῥβατον 
ς σὰ ΄ / 3 « «λ ο Ηρ) / Ν - / 

25 ὥστε κὐριόσ ἐστιν ὁ υἱὺσ τοῦ ανθρώπου και του σαββάτου. 

111. 
ο ον ας / / ον ή ο) τα 

1 Καὶ εἰσῆλθεν πάλι εἰσ συναγωγήν, καὶ 1 ἐκεῖ ἄνθρωποσ µιιδο. τα 
ον Ὁ λ ; ῶ υ ων 1ο6,θ6--11 

ἐξηραμμένην ἔχων τὴν χεῖρα᾽ 2 καὶ παρετήρουν αὐτὸν εἰ ἐν τοῖσ 

οπι του | επι αβιαθ. (επ) ΝΕΙΓ αποῦ α] Ρ]α510 Ρο; ς Ρ0 αάά του οππι 

ΑΟΔΠ 1. 98. 69. α] πιανα) αρχιερεωσ (4 { Ρο νερεωσ): Ὁ 211. α Ὁ ο 83" 

1 οσα 1: π{ Μί οἱ Το | Ὦ προσθεσεωσ | τουσ (1, τοισ) ιερεισ ΕΠΗ ΝΒ1, 

εων μπι ΤΙ τοισ νερευσιν υπ ΑΟΡΓΔΠ απςδ α] οπηησίᾶς ρχαείετεα Ὁ 19. 

98. 69.194.940. τρο 1{ΡΙ (ποῦ Ἱίεπῃ α Π3: 1 νβ) εορΣ1 αἲπΠΙ αθ{Ἡ 5ο Ηῖοι 
α.ά (Υε] Ρταεπ]) µογοισ:: ο Μί (τοισ ιεῷ. μογοισ) εί Το (µονουσ τουσ 

νερεισ) | και εδωκ. και (0 Τί νο ατΠι αἱ οπ1) τοισ συν αυτω (0 αἱ ρ]1510 

μετ αυτου) ουσι» (29 ΟΠ): ϱ 2Ρέαῦςορῖ 1 αὖπὶ ροδί έφαγεν Ροη 

(ας αἱ Το), 901. αἲ5 5: οσα (:: αἱ Μ0) 

ϱΤ. 98. και ελεγεν αὐτοισ (Ὁ ἄῑσο αιίεπι υοδἱ9) -- δια τ. σαββ. ὧστε ου 

ΔΑΒΟΙ, απο 11 τε]] { Π1:. ο”. ᾳ (Ά) νρ «ορ τε]] (οί. ΕαςσᾶἩ, ροπ]{ Ίαθς ΘΗΊΠΙ 

6«πΠΟΠΘ 2) 419 ᾳπαε Μί Μο Το ἑοπιπαπία Ἰαδεπὲ οοπΙπεηίιτ):Ῥασε 

Η3" 1λεγω δε υμειν, ἄἶσο αιίεπι υοδῖς φιιοπίαπι (ἆ οπα φπιοπ.): 51’ οοπβαεηΗ{ 
επι Ἠ15 (αοχοερίο οιοπίαπι), 8οά ἆᾳ ν. 2Τ. δαὐδαίωπι ργορίεν Ἰιοπιύπες 

ταίῖπογο ἁἰο]ίπιν :: ος Μί 12.6 8ᾳᾳ οἱ Τε 6, ὅ 

2Τ. εγενετο: 1. 191. 2909. ΒΥΥΣΕΒ εκτισθη | και ουχ εππι ΝΒΟ”1ιΑ 98. 41’ 
ϱ1:3".1νς «ορ ΒΥτ ΑΥΤΡ «.οῦ αθί ... ς Τη Τϊ οπ1 καν οππη ΑΟὕΓΠ πποῦ 

αἱ {οτε οπιἩ Ὦ Ε (ν]άο απίθ ΦΥΤΡ) αγΙΠ ϱο 

28. σαβῥβατου: α αἀᾶ εἰ οιήι αιιάίθδεπέ φιῖ αὖ εο εγαπέ, επτανιιπιέ Πείῦπενε 

επι; ἄἰσεῦαπέ επιύπι «ία εστί πιεπέε (:: Ἱ. 6. 5, 91) 

ΠΠ. 1. εισ συναγωγή 6ΝΠΙ ΝΕ 102... ς Τμ ΤΙ ε. την συ»αγ. (1: αἱ Μί οί 

119) οπτη ΑΟΡΙ, Πο 11 αἱ] {ογθ ΟΙΠΠ | και ην εχει (Α εκ. ήν) οππα πο οπιπΙὈ 

οἴς: Ὦ 96 (ρταεργεβδῖς Ἠ15 εἰ οσο ὑιέγοίεδεί ἴπι 6Υπαφος., εοᾶσπι Ὠαθς 

πηοᾷο 1) αοσεδδῖί (Ἠ υεπί) αἆ ευπι (Ἠ ἴζιπι) |. εξήηραμµενην (5 αἱ πχα 

-ραμενην): Ὁ ξηραν. Είίαπι εαρ]έα]απι 1π Α εἰο ποίαίαγ: περιτου ἔηραν 

εχοντοσ χειρα | χειρα: ἄππΕ (ἴπ εαρίία]ο αποά αἀποίαίαχ) αἱ ραπο -ραν 

({επι αἱ Ραιο γ. ὃ) 

2. παρετηρουν οπΠΙ ΝΒΟΡΙΓΠ αποῦ αἱ Ῥ]ου ... Ώπ παρετηρουντο (:: αἱ Τις) 
οππι ΑΟ3ΡΑ 1. 10. 67. 118. 258. θΡὸ | ει: ν” ΡΡΑΤΗ5ΟΥΧ οπι | εν τοισ 
σαββ. «ππῃ ΝΟΡΗΝΜ Υ56ἳ 6οΡρ... ς Ἰπ Τί ΟΠ εν ΟΠΠ ΑΒΙΓΔΠ Ἱπςϐ6 αἱ 

οετ{θ Ρ]6Υ ϱο (1ΐ νβ, 5εἆ ΠΟ αχρτίπιοτο βο]θηί, π{] Ἡ. ]. πες ἆ οσρτ]παἰ{: 

ο{ 6αρτα) | Φεραπευεν (:: πί οκ πδα ο8ί Ματοῖ) οπΊῃ Νά 9Τ1.... ς Ιω Τί 

-πευσει ΟΠΠ ΑΒΟΡΙ, ππο 16]1 αἱ ἴονο ΟΠΠ (:: Ἰάσπι ρ]ετίᾳαθ {π Τιο 



3235 ὃς 9. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

΄Ωι ’ ης [τά ’ 2 ” Ν 

σάβῥασιν Όεραπεύει αὐτόν, ἵνα κατηγορήσωσι» αὐτοῦ. ὃ καὶ 
, ν / ὰ Ν Δ -- ” - 32 Ν 

λέγει τῷ ἀνθρώπῳ τῷ τὴν ξηρὰν χεῖρα ἔχοντι' ἔγειρε εἰσ τὸ μέσον. 
4 Δ / ὠ 2 Σ... ὁ 3 . ΄η, 2 ο.) ῳ Ἂ 

καὶ λέγει αὐτοῖσ᾽ ἔξεστιν τοῖς σάβῥβασι ἆγαθὸὺν ποιῇσαι ἢ 
-- λ - Ν - Δ Ν 

κακοποιῄσαι, ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀποκτεῖναι; οἱ δὲ ἐσιώπων. Ὁ καὶ 
ία 3 Δ Φον νά Δ - / 

περιῤλεψάμενοσ αὐτοὺσ µετ ὀργῃσ, συγλυπούµενοσ ἐπὶ τῇ πωρώσει 
” ση ” - / ο Ἡ τν λ 

τησ καρδίασ αὐτῶν, λέγει τῷ ἀνθρώπῳ' ἔκτεινον τὴν χεῖρα. καὶ 
26. ἐξέτεινεν, καὶ ἀπεκατεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ. ϐ 5" καὶ ἐξελθόντεσ 

Ρροβπογιπ{ Ῥτο -πευει) | αυτον 8εο (κπ α] ραπς απίο Φεραπ. Ροή): Ὁ Τε 

να ϱο οπι | κατηγορησωσιν ΕΙΙΤΠ ΝΑΒΙΓΔΙΠ αΠςῦ αἱ {ογο ΟΠΑΠ... μη 

χατηγορησουσιν εππι 65 νζαηΙδΟν (1: οππά σπα {ΟΥΙΠΑΠΑ Όχ αἱ Μίί]λασο 
Ππίπ]ογαπ{) | αυτου: ϱΎ αυτον 

ὃ, το ανθροπω: 1. οδος {43: αἆά να] (ία Γ3) Ρταεπη ο 1 τω την ξηραν 
(ητ, 102. 2Ρ8 α 6οΡρ αθί] ΒΥΥΡ Ρορβί εχοντι: Ἱία Τι) χειρα εχοντι (1, 

εχον, 95. τω ξη. εχ. τ. χει.) επ ΝΒΟ”1ιΔ 99. 102. 2Ρ9 α (φιώ πιαπηίπι 

λαθεζαί αγίάαπι) «ορ αεί ΒΥΙΡ... ς Τί τω εξηθαμµενην (ϱ”τ αἱ τα 

-ραμενην, Ῥταείετοα Ὦ 28. Ροβί τ. χειρα Ρο, Ιεπα ΠΡΙΟἵ νρ ιαῦεπέί [αιῖ 

λαδεζαί] παπι αγἹάαπι: ναχ]απῖ αἱ ραπς) εχοντι (Ρα -ντα) τη» χειρα 

οππη (οὗ )(ρ)γΠ αππςἳ αἲ Ρ]εχ ρο (5ΥΣΣΥΊ) 1 Ροΐεδί ξηραν εκ Ι]. ΡΡ. ρατῖ 

ἴαχο ας εξηραµµ. εκ ν. 1 οτίαπη ογαεςῖ, η]8ῖ {αδίος Ροπάσταπης | εγειρε 

ΟΠΠ ΝΑΒΟΡΤΙΔΠ π6ῦ (1η Ἠ]8 οδί ϱΝεἰσί) αἲ ριη ... ς(-- αὖ 2) εγειραι 

ο, Ὁτ αἱ ΡΙ: αἱ ρ]Ιάβ810 εγερθητι. Ῥταείετεα Ὦ ϱ 6 Γ αχπῃ αεί] αἀά και (ο 

ΓαΤπῃ ΟΠ) στηδει (ία) 1: ο ]μο | εισ το µεσον (αἱ. ἆ ο { πι πιεζ ὕμπι): ϱ8Εἳ 

6 εν μεσω, ὧι πιεοίο 

4. λεγει (13: ϱ3. νρ οί, αἴ)ι ρα ὓοςσ{ρ] Ἰα ειπεν, ἀἰπᾶ | αυτοισ (ο 

ορ" νρ)ι να) ο ΓΠΣ 61 Ἱ 4 προσ αυτουσ | εξεστιν (013 Πατ]” σαΐ 
πηί δὐ [ἰοεί): ἘἨ (8εὰ 1ρ88” νά {ν «ογχοχίββ) 1. 118. 191. αἲδ ρχασπη τι | 

τοισ σαββ. Επι ΝΒΟΤΓΑΠ αποῖ αἱ ρ]ον (1ἱ να, ν]άο απίθ) ... ΑΡΗ α]110 

«60Ρ Ρο εντ. σαῤῥ. | αγαδον (Ὁ τι αγαθ.) ποιησαι 6ΝΠΙ ΝΡ ο (Φοπιπι 

αἰζφιά ασεγς) Ἱίοπι Ὦ ἆ ϱ1” αἰἰφωζᾷ ὄεπε Γασέγε... ς Τμ ΤΙ αγαΘοποιη- 

σαι (:: Ἱος αρ Το πο Βπς() ΟΠΠ ΑΠΟΙΓΑΠ απο το]] αἲ οπιμνᾶ, ίσοι 

δεπέ]ασετε ΠΠ] να |. σωσαι: Ὦ 28. 194. αάᾷ μαλλον | αποατειναι οππι 
ΝΑΒΟΡΓΡΗ πποῦ {επι δ Ίρδα ρτῖηα παπα δαργαδορίαπα Παῦοί , απ 

αποατειναι!) αἱ Ἰοηρο ΡΙ «ορ 8ΥΙΡ ααίἩ ... ΤΑΔ" 1. 29. 194. 909. α115 

Υποίαπί (1η πίτας σαΐ, 8ο Ηδ: ὥστε και τω οµµατι αυτουσ επισπασα- 
σθαι ει εξεστιν ε’ σαβῥατω Θεραπευειν, Ψυχ. σώωσαι ή απολεσαι) απο-. 

λεσαι, Ἱέοτα Ρεγ εγε Ἱξ νρ ΕΥΙΦΕἨ αγπι ρο:: 6 Τις | εσιοπω» (19ΡΙ νρ ἰαοε-. 

θαπί): Ἡ α 61 ᾳ εσιωπισαν ({ασιογιιί) 

ῦ. συνλυπουµ. ΕΙ ΝΗ”ΟΡΑ οίς (1, συλυπουµ.) ... ς Ἰωπ συλλυπουμ. πι 

ΑΡΞΕΟΗΚΜΡΌΥΓΠ αἱ οογία Ρ]εν | πωρωσει (1 ἨΛΑΤΙ 59) πορρωσει): 17. 
30. πήφωσει, Ιΐεπι οαεοΠα(επι (-ί6) αΏ ο Γρ ]αᾳνςδ ατπ πο; ο 3.1 
γεχρωσει (81ρεγ επιογίια ἐἴίονιπαι οογᾶα [1 σογᾶ. εονµπι, ἃ οογίβ εογήπ]) | 

λεγει (1, 2Ρ6 ελεγεν, ε ἆ ΕΠ: ϱἳ ᾳ ἀῑωί) τ. ανθρωπω: Μ (5οᾷ 1ρβο3) 

5αρρ]αί Ίπ της | τ. χειρα (Ρ -ραν) ου ΒΕΜΡΟΝΣ 109. 126. αἱ ρ]δόο... 

ς ΤΠ αἀά σου (:: αἲ Ἱία οἱ Μί οί Τ,0) οπΤη ΝΑΛΟΡΑΠΚΤΡΑΠ αἱ ϱ] (α] Ρας 

ΡΙΑΟΙΗ) 1 νο ορ ΑγνΠΙΥ το] | απεκατεσταθη (Ν΄ Β) οπή ΝΑΗΙΡΓΔΗΣ 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ πα 259 

. ” ε -- / 2 

οἱ Φαρισαῖοι εὐθὺσ μετὰ τῶν ᾿ΠΗρωδιανῶν συμβούλιον ἐποίισαν 

κατ αὐτοῦ, ὅπωσ αὐτὸν ἀπολέσωσιγ. 
ρω ς 5 -- Ν . - ε) -. ὁ ΄ 3 Δ 

Τ Καὶ ὁ ᾿Ιησους μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτου ἀγεχώρισεν εἰσ τὴ 
Ν ” 2 ” ’ Δ ὼ Δ -- 

θάλασσαν, καὶ πολὺ πλγθοσ ἀπὺ τῇσ ΓΓαλιλαίασ καὶ ἀπὸ τσ 
] / 3 /) Δ 3 ον. - / λ 299 ῳ. 

Ιουδαίασ ἠκολούθησαν, Ὁ καὶ ἀπὺ Ἱεροσολύμων και ἀπὺ τῇσ 

αποῦ αἱ Ῥ]δ60. Ἰίοπ ο θΡ9 απεκατεστη (6 --ε- Ρο ῖαδ 4πατη --ο- να) 

ες αποκατεσταθη επι ϱπ 1. αἱ δαΐ πππσαίἳ η χειρ αυτου (Ίαες 

οι 205. 298: ϱ 5. 1 αἀά ευὔεωσ, ίεια ϱ1” Ῥγασπι απίς πιαπη!δ, ϱ”' αηῖθ 

γοβέἑμία εκ) 5ἶπιο αἀάῑίαπι ο ΠΙ ΔΑΡΟ ΤΚΡΑΠ αἱ 9 (Γεχοε (Η ο ἴα νο 
6ο «ορ βγταἲῦ αγ αθίἩ ΑΥΓ ῬειβδΒ... ς(Ξ5 αρ Β7) αἆά υγιησ (151.α Ὁ 

ο ο” ΑΥΤΗΣ οι) ὧσ η αλλη οτι ΟὔΓ απεδ αἱ ρ]οΥ (11 ΑΥΤΗ) το ΜΙ; 

ο{ εἰ. αἆ Το 

. παυ εξελθοντεσ (εἰ. ας ΗΣ Ί) Όρο ία ᾳ νο εξελθ. ὃε | ευθυσ 

ΕΠΙ ΝΒΟΔ ὃ8δ. οἳ ς 1 ευθεωσ επι ΑΡΓΠ απο αἱ ρ]εν, 1ΐοπι Γνρ γι» «Ἡ 

8ο (εί 2Ρ6α ο απίο εξελθ., 1 «ορ αππι απίθ οἱ φαρισ., 106. ΒΥ1Ρ Ροςι 

ἠρωδι.) ... 91, αἰ5 Ὦ ο 3: α1 5. 1 α πηῖ αεί} οσα | συμρῤ. (εἳ. ΝΕ): Ὦ συν. | 
εποιησαν «ΠΠ ΝΟΔ 208. 906 Υ56Υ α1456Υ ϱοΡΥ1 οείᾶ” ΤΠΡΗΥΙ ( εωἰεγιωιί 
--Γαοίεπίες: Ώ8 ποιουντεσ τα]] πο πππα{1β), εί ς Ίωι Τϊ εποιουν οι 

ΑΡΡΠ πποῦ α] ρ]εν Π8ΡΙεΥ νο (/αοἰεθαμέ, α ὑπεδαπέ), Ιἴθπῃ ΑΤΤΠΙ 60... Ἠ, 

19. 28. 69. 194. 946. εορδέΝΥΝ (εχεοᾶ !) εδνδουν (5Ύήν αίγαπι Ιοσίοηοπι 
γοάφαπί απαὐϊσίίαν; 568 οοπβζπι σερεγισαέ, ΝΗΙί σοπς. Γαοίεῦαπί) :: Ίου 

απο οσο συµῤῷ. ποιειν, π]δὶῖ αποά 15, 1 Ἱαεοίίο Ιπίεν ετοιμασαντεσ οἱ 

ποιησαντ. Βαοίιαξ, πος πιπαρῖδ συµβ. ὀιδοναν αλ δΙ. Μί αρίᾳπο συµῤ. 

λαβειν. 

«και ο 15 (68. ο” απι ζα ΘΠΙΠΑ θΥ] Ίπς τηί βαπ βαχ) Ρα ος ΕβΓ2ο 

ᾳ νρεᾶ ο δε | µετα τ. µαθ. αυτ. ανεχωρ. ΟΗΠι ΝΒΟΡΙΔ α)ὸ α 1.3" 

σ1.3:1νς οορ ΒΥΥΣΕΒ ΥΠ Ρ6ΙΒΡ...ς(Ξ- αὐ) αγεχωρ. µετ.τ. μµαθ. αυτ. 

ΟΠΠ ΑΡΓΠ πποῦ 4] ρ]ετ Ὦ 96 Έἔᾳ Ρο ΒΥΙΡ Ρετβ” | εισ εππι ΡΗΡ 191. 

909. 208. γ5ςῖ 236 4159 ΤΗΡΙΙΥΙ (1ἱ νο αα ι{τῖαιιε Ἰος{1οπ] ἑοηνοαμί()... 

ς (-- ἄ)) προσ ΕΠΙ ΔΑΒΟΙΓΔΠ απςῦ αἱ ρ]εν (Ῥεμι προσ ἰπείατ, εισ 

τερια]αί ονρ]ρίαο τδιιδ, οί 2, 19. 41. Τ, 91”): Ἱέεπι 19. 98. 69. 194. 

παρα:: ε[ απ 9,15 εἰ τ,δΙ. | πολυ πληθοσ: ω πολυσ οχλοσ, Ἰίοπι Τε 

νο πιζία ἔτωὖα (. ζω. πια(ηα) | ἠκολουθησαν εππι ΝΟΒΕΗΙΌγδ αἱ ΡΙ 

Π: ϱΟΡΦΕΒΥ Ρο... ΑΡ’ Ἱωπ -θησεν οππι ΑΡάΚΓΜΡΒΓΠ α1:9 ἔογο { ρ1. 3: 
νο οορΏΊ ΨΠοίαπί (αρ Ῥοβς) ... Ὁ 298. 194. α ὓ ο ο 3’ ἵ ᾳ εορᾶᾷ οπι 

(5εᾷ ἆᾳ Ὦ ο νιἆε α ήλΦ. πρ. αυτ.). Ῥνασίοτοα ς(4)09) αἆᾶᾷ αυτω, Τμι 

[α.] οπτη ΑΡΓΠ τις (οξ δ αυτον) αἱ Ρ]ον (988. τω το) { Π1:. ϱ13: νσ ρο 

γταίτ απ πείἩ: αἲ ποπ αἆά ου ΝΒΟΙ, 109. αἰδ ἔογο «οΡ (1ΐαπι Ὁ οἱς) | 

ηκολουθ.. Ροβί νουὸ. ροβαῖπιΒ οΙΠΙ Ν.Δ 208. Ἱξ ᾖ.9. ΕΠ σ1. 5.1) νςε... 

ς Τι ΤΙ Ροβί γαλιλαιασ ο. ΑΒΗΡΓΠ πποῦ αἱ ρ]ον «ορ 5γταίΣ σο (116. ααί]ι 

ΑΤΡ απίο απο τ. γαλι.) | και (69. 988. οπη) απο(Ῥα ος ΓΠΙ5 ο. 211] 
νε οι; Ὁ ᾳ α ἄιάαεα εἰ (αἴϊἴαεα) τησ (16. 98. 124. οπι απ. τησ) ιου- 

δαιασ: 1. 191. 309. Ροβί ιεροσολ., 256. 2Τ1. ρ]απο Οπι 
και (α]ά απη Οἱ, ΠΟΠ 1{6πα {4 ΠΡ ΘΠΗΤΑ ΒΑ) απο (11 οπΟΧ 6ΟΤΗΠΙ ΟΠΠ) 

ΡΥῖτη Ίος | και απο (981 εορ»Ι οπι) τησ (55. οπι α. τ.) ιδουμαιασ (Ίποας 

5αρΡ! κα»): κ 118. 208. οδόν ο 3" ανπα οἱ (Ἰίθπα αἱ καν απ. τ. του. 

1 

τας 
Μί 19, 15 

Ίιο 12, 11-19 



Μι 15, 16 

1,ο 4, 41 

540 8, 9. ΚΑΤΑ ΜΑΚΡΟΝ 

] Ν - Ν Ν Ν - 

]δουμαίασ καὶ πέραν τοῦ Ιορδάνου καὶ περὶ Τύρου καὶ διδῶνα, 
- ’ .) ι ς 3 Γ πα ς ΔΝ 2 / Ν 

πληῦοσ πολυ, ἄπούοντεσ ὅσα ἐποίει, ᾖλθον πρὺσ αὐτόν. 9 καὶ 
ας - - ) - ο - -- 

είπεν τοῖσ μαθηταῖσ αὐτοῦ ἵνα πλοιάριον προσκαρτερῃῇ αὐτῷ διὰ 
Δ ” σ Ν « εκ 

τὸν ὄχλον, ἵνα μὶ; θλίζωσιν αυτόν" 10 πολλοὺσ γὰρ ἐθεράπευσεν, 
΄ , .» - ΄ - 

ὥστε ἐπιπίπτειν αὐτῷ, ὤα αυτοῦ ἄψωνται, ὅσοι εἶχον µάστιγασ. 
4 Δ ’ η ’ 

11 καὶ τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα, ὅταν αὐτὸν ἐθεώρου», 
/ οκ ορ Ἅα ψ -- Π ια Ν ας ἰς εν προσέπιπτον αυτ και ἔκραζον λέγοντεσ ὅτι σὺ εἶ ὁ υἱῶσ 

Ἠπο {ταπβρ 1. 191. 209.) 1. και περα: ΡΕΙ και οι περα» (ία πδοτἩ 

Ροδέ κ. περ. τ. ιορὸ. αἀᾷ και οι περ. τ. τορδ.), Ίἴοπι { εἰ φιί εγαπέ ἔγαχιβ 

{ογάαπεπι (Ρ6ΙΡΕΗΒ εξ εἴγοα ἔγγπι εἰ ἷᾷ.) | και (Α” οπι, 6βαρΡ]) περι (ο 
ο Η: εἰ ἄε οσα, πί απίεα ϱ”' εἰ ἄε έγαπς {ογάαπεπι) οπΙη ΑΓ ΕΙΣΒΟΙΙΑ Ὦ ο 

ἆ ε ({ ν]άο απίϱ) 31 α (ἴεπι Η1. ϱ3: ) ΒΥΙ5ΟΝ αα{]ι οα{0Χ 6Ο, ς Τϊ 

και οἱ περι, Τη και [οι] περι οππι ΑΡΒΙΡΓΠ ιποῦ α] οπιπσἷᾶ α ϱ1: (1ν1ᾶ) 
ΥΡ ΒΥΤΡ ΑΤΠΙ Ρο (εοΡρ αίφιε εέίαπι ἔπγδα πιιἶία εω ]ΐ φιιαε Τηγο εἰ δἰάοπῦ) | 

χαι σιδωνα:. Ώ8ϊ και οι περι σιδ.ι ἆ εἰ οἶγεα βἰᾷοπεπι | ακουοντεσ (αι- 

ἀἰεπίες) ΟΝΠη ΒΔ 1. 19. 69. 1168. 124. 909. 8406. 2ΡΤ « ἆ ο { 81.3’ 
ϱ) 1] ᾳ νΕ εορ αείὮ ο... ς ακουσαντεσ 6ΝπΙ ΑΟΡΒΤΕΡΓΠ πποῦ αἱ 

Ρ]εγ α (56εἆ ἐαηρβ[οτί αἆ ν. Τ: εἰ σιπι αιά(βδοί ἔμγθα πιαρπα α άαζῖῖ,) βΥτ 

αἱ αγ οαϐΣί ϱἱοχ ϱ{.οοτη | οσα ΕΙΠΑ ΝΑΒΙΡΓΔΠ αποῦ αἱ Ρρ]6γ Ιέετα 
(Φπαπία) Ὦ ο ο Ε ᾳ ΒΥΤΗΙΓ ΑΤΥΠΑ ΛαίἩ ο... ΟΡ 98. 6Ρ9 ἅ, Ιἴ6πι φιιαε ἃ ἆ 

β1. 1 νρ ορ | επονει ΟΙΤΗ ΝΑΟΡΡΓΔΠ απού αἱ {ογο ΟΠΊΠ (α]5 επονησεν), 

Ἱίεπι Γαοΐεδαί Ἱί νς «ορ ΒγτΙΙ ρο οία... ΒΗ ποιει | ηλθον (0 -Θαν, 
Ὁ -ὤεν) προσ αυτον: Ὁ ο δεφιεδαπίιγ ὀἴζιπι (ο επ) αἱ απάθιπ απίθ 

αιζεπίες φπαπία αοΐεζαί. Ῥαπαϊ]1{εν ο (ρτο ακουοντεσ αἴς) φιῖ υεπεγαπί 

αιάίεπίες φμαπία Γαείεδαί αἱ οι εγεπέ επι 

3, ειπεν: Ὦ α1”36ἵ ειπον | πλοιαριον ΟΠΠ ΝΑΟΡΙΡ πΠς τα]] αἱ οπιηΥΊᾶ νν 
ΟΙΠΝ ... Ἡ πλοιαρια | προσκαρτερη: Ἐ 69. αἱ α]ᾳ -θει | αυτου: ϱ α 3" 
1 αάά πολλοι (πιά, 3" πιο), 1ΐοπι 19. 28. 69. 194. 946. οι οχλον 

10. εὔΦεραπευσεν (4 3". ΑΥτΡ ἑαπαυζ: κι οδό) γνδοῦ εθεραπευεν, Ἰέοπι 

σμγαδαί, «απαδαί αΌςοο ΓΗ οἱ.” ἹἸ ᾳνς εορ (5εᾷ οορᾶ7 Φαπαζαπί) 

ΑΥΥΣΕΝ | αυτω: Ὁ εν αυτω (1ΐ νε ἵπγιεγεπέ πι επι) | αυτου: Ὦ 69. 194. 

αυτω | αψωνται (Η αἱ ραπο -ονται): ΚΟΠ ὦΥδοῖ 4] ραπο απτωνται 

10. 11. οσοι: Α 98. ΕΒΥΙΣΕἨ ρο βαχ και οσοι, Ίἴοπι Απ παῖ νρζἀᾱ α] οσοι 
δε: Ἠῖ οΟΠΥΠΘΡ οσοι είο οµπ1 8644 εοπϊπηριΠί | παιτα (ϱ 19. 69. 124. 

οπη) πνευµ. τα (ϱ 19. 69. 124. οπι) ακαθαρτα: { παπα πηῖ δρύγεέις ὅπι- 

πιπι108. {απ 6ο 8άΧ; 6 Λαδεγεπέ Ρίαφας Ἱιαδεπίεβ δεᾷ οί θρίγζίον ἐπιπιωπιᾶοΒ 

11. οταν: 98ἳ οταν ουν (εοπίτα ἆ εἰ εγίγ. ὑππιωπαί ουπι υἰάεγεί [οουτῖρο 
-τεπέ] ἐζιπι) | εθεωρουν οπἵη ΝΒΟΡΑ1/Α 19. 98. 69. 124. 208. 946. α110 
ἴοτε... ς εθεωρει (ΕΗ -ρη) επι ΑΡΓΠ πηςῦ 4] Ρ]ογ εαἰέ | προσεπιπτον 
(η -πταν) εππΙ ΝΑ(Β)ΟΡΕΑΚΙΜΡΓΔΠ αἱ Ρ]1β50 οα{4Ρ055 οίοχ (ΑΡ΄)...ς 
προσεπιπτεν εππι ΕΠΡΌν αἱ ϱΡ] επ Ώποδα | αυτω: Τ αυτο) | εκραζον 
(69) οπτη ΝΑΠΟΡΕΟΚΗΡΓΑΠ α] Ρ]1β50 (41 α)ῑα εκραυγαζον) «κ. 6 εχραζε 
ου ΕΠΜΘΌνΥ αἱ ΡΙ οα{{ | λεγοντεσ ου αΌκ 61. 69. 48εν 56τη 10Ρ9 ἨῆατΙ 
βογθονς ς Ίωη Τϊ λεγοντα ΟΠΠ ΑΒΟΙΗΡΓΑΠ ΠΕΡ αἱ ρ]ον | οτι (οί. {αᾳ 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ὃ, 1τ. 241 

-- - Ν Ν ) / 2 -- “4 Ν 9 Α. Δ 

τοῦ δεου. 12 καὶ πολλὰ ἐπετίμα αὐτοῖσ ὥα μὴ αυτὺν φανερὸν 

ποιῶσι. 
9 ΔΝ { 3 ”/ Ν - Ἂ σ/ 

19 3" Και ἀναβαήει εἰσ τὸ ὄροσ, καὶ προσκαλεῖται οὓὖσ ήθε- 
; Ν 2 - / Ν ’ δ. 

λὲν αὐτόσ, καὶ ἀπηλθον πρὸσ αὐτόν. 14 καὶ ἐποίησεν δώδεκα 
[4 τπτ 2 2 ” 0 3ῴ /, ι) Δ /΄ 15 ΔΝ 

ύνα ὠσιν µετ αυτου, καὶ ἵνα ἀποστέλλῃ αυτουσ κηρύσσειν 1Ό και 
, Α ιά ' Δ 

ἔχειν εξουσία» ἐκβάλλειυ τὰ δαιμόνια. 16 ἵ' " καὶ ἐποίησεν τοὺσ 
ορ ὶ ” ο ο «ο 
δώδεκα, καὶ ἐπέθηκεν ὄνομα τῷ δίµωνι ΠΠέτρον” 1{ καὶ Γάκωβον 

ΒΥΙΡ αΓΠΙ πο): Ὦ Ι{ΡΙΕΙ νρ 60Ρ ΒΥΙΣΕΝ αθίἩ οἵη | συ ει: ΟΜΡ 16. 191. 

ΑΥΡΑ." αἀά ο χε (69. ο Θεοσ, ΡΕΙΘΕΠΒ υιοστ. 9ε.) 

19. αυτον φανερον οπΙη ΝΒΟΡΕΙΑ 1. 15. 98. 69. 194. 2909. 946. αἱ πιπσᾶ 

οαίπποδα. Ίέοτη πε σι ραΐατι Γασεγεπέ ἂν πε επι πιαπ{γεςέαγεπέ Ὦ ο Η5 ᾳ 

ων ο Βπ φανερ. αυτον (:: πι ΜΕ) οππι ΑΠΡΓΠ ππςῦ αἱ Ρ]18δῦ οα{{οχ 

αἱρο55, Ἰζεπη (πιαπ{γερέαγεπέ ἐἴἴιωπ) ο ἆ { ϱἳ. 3: 1] ποιωσιν εαπῃ ΒΡΕ’ 
19. 49. 69. τὸ. 124. 946.... ς Τι πονήσωσι (:: αἱ Μι; ε[ οί. αἆ 6, 41) 

ΟΠ} ΝΑΕΟΓΔΗΠ” τιηςς αἱ Ρ]οΥ οα{{. Ῥταείετοα ο 2Ρ6Υ3 γ/δοΆ α αάᾶ οτι 

ηδεισαν τον χΥ αυτον (3Ρὲ αυτ. χΥ, α ειπε ο]ιγἰβέιπι) ευναι, Ἱΐαπη Ὦ ϱ1 5" 

ᾳ φιιοπίαπι δοἰεῦαπέ σπα, 85: θοἰεζαπέ επιῖπι στι, Ἠϊπο Ίμπ αάᾶ [οτι ηὸ. 

τ. ΧΨ αυτ. ειν.] :: οἳ Μο 1, 94 Τιο 4, 41 

19. αναβαινει: Ῥ 1. 209. αἱ Ῥαπο ανεβη | Ίηθελεν: 19. 69. 124. 9460. αἱ 
ή ελησεν | και (1ία εἰ. 1{ νο «ορ αυτα! σο είο: Νο” εἰί”δ ου δε) απηλόδον 
ουπα Α3ΒΡΓΠ ποῦ (Ίἴεπῃ ΝΟΔ) αἱ [εγο ΟΠΠ” Ιἴ6π Ὦ αἱ ραπο 1 νο Ρο κ. 
ἠλ9ον ... ΑΊ, και απηλθεν : 

14. δωδεκα (2τ1. Φεκαδυο, Ῥα ος 1 1 νο Απο Ροδί ινα ὠσιν, Δ Ροβί µετ 
αυτου) οἳΠ1 ΑΟΞΡΙΡΓΠ τιπςῦ αἱ ρ]εν Ι6 νο ϱΥτδεὮ ϱἱίρ ἰχί αγπΠ] Ρο... ΝΒ 
οὔσίᾶν 19. 28. 69. 124. 958. 946. 90Ρ ΒΥΙΡΙΗΕ ααί]ῃ ατΡ αἀά ουσ και 

αποστολουσ ωνοµασεν (:: ε Ἱιε 6, 91) και ινα (Ἡ 109. 486Υ οπι) απο- 

στελλη (93ε --στελη, ΕΠΟ αἱ πια -στελλει) αυτ..κηρυσσειν (Ὁ Ὦ ο { 
Η1.3. ϱἳ. 1 ᾳ ΑΤπι πηῖ δακ α4ᾶ το ευαγγελιον): ο οἳ' ϱαΐ ΠΠ ΟΠ (56ἆ 

νιᾶο αἆ ν. 15) 

15. και εχειν (εἰ.α ο α): 0 ο {5 61.5. 11 νςσ αθἰῃἩ αγ και εδώκεν αι- 

τοισ | εξουσιαν ΕΠ ΝΗΟ”ΤιΔ 1025. «ορ... ς 1η αάά Όεραπευεινν τασ 

γοσουσ και «ππΙ ΛΟΡΡΓΠ πηςὸ αἱ {οτθ οίΏἩ 1 νρ Αυταῦτ οορΙᾶἩ τθοθηί 
ΑΙΠΙ σο(:: ο Μί 10,1) | τα δαιµονγα: . σος ϱ- ϱαῖ πα {ο] αᾶά οἱ αἱ 

(α ο οπι) οὐ σισιιέεΒ (οἴγοιηιειπέεβ, αι οὗ σιπιζγεπέ) Ῥταεζίσαγεπέ (. ργας- 

ἀἰσαπίέες) ευατιφεἰύιπι 

16. και επονησ. τουσ δωδ. οππι ΝΒΟ”Δ αοί]έοᾶπα,,, ς Ἰωη ΤΙ οπι οαπι ΑΟ” 
ΡΤΙΡΓΠ πςῦ αἱ Ρρ]εν Τε νΡ «ορ βγτα ΑΥΙΙ αθἰΠεᾶά ρο.... 195. 69. 124. 
946. Ιβίοταπη Ίοσο αἀά πρωτον σιµωνα | και επεθηκεν: 9δ. 358. ααἲ]ι 

α4ἆ αυτοισ υγοµατα | ονομα (55. οπι) τω σιµωνι ΕΙΠΑ ΔΒΟΙΙΔ 109. γδ6Υ 

315 ο ο 6οΡ αγπι οί βΏΐ 1π «α{Ρ055 (ονομα τω σιµ. ονομα πετρον επ{9Σ) 
εως η τω (Ώ οπι) σιµωνι ονομα οππα Α(Ρ)ΡΓΠ ππεῦ αἱ Ρ]ον ΠΡΙΕΙ νο 
υτιίρο | πετρον: Απετροσ, Ίἴοπα φείγως Ὁ ο ᾱ ἓ 1: οἳ. 1 νς (οοπίτα 

Λείγωπι α. ο 5. ϱ3. α πηπι πιθ) 

1Τ. και ιακωβο» τον: Ὦ και τον ιακωβο» 

ΤΙΡΟΗΕΝΡΟΕΕ, ΝΜ. Ἠ. εᾱ. 9. 16 

Μ{ 15, 16 

10-19 

Τιο 6, 19-- 160 
Μο 10, 1---Ε 



242 9, 18. ΚΑΤΑ ΜΑΡΙΟΝ 

- / Ἁ 8 / Ν ο. 

τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ιωάννην τὸν ἀδελφὸν του Ιακώβου, καὶ 
3 «ο. .) -» σεις ὼ ᾿ / Ὁ ς.Α ρε νο Ν 

ἐπεθηκεν αὐτοῖσ ὀνόματα Ῥοανηργέα, ὅ ἐστιν υἱοὶ βροντησ᾽ 185 καὶ 
.) Ν Δ - Δ -” Δ 

νδρέαν καὶ Φίλιππον και Βαρθολομαῖον και Ἠαῦθαῖον καὶ 
ο ι , . 9 -- ς ν ᾽ ο 

Οωμᾶν καὶ Ιάκωβον τὸν τοῦ “λφαίου καὶ Θαδδαῖον καὶ Σί 
λ .. - ὰ 2] ’ ’ α ΔΝ 

µωνα τὸν Λαναναῖον 19) καὶ Ιούδαν Ισκαριώθ, ὃσ καὶ παρέ- 
2 / 

δωκπεν αυτό». 
91. 1 -” 3 ῦ 6 Δ , / 

ὃ Ναὶ ἔρχεται εἰσ οἶκον' 20 καὶ συνέρχεται πάλιν ὄχλοα, 

17. και τὠαννην (Ἠ νωανην) τον: Ὦ και τον τω. τον | του τακ. ΟΙ ΝΗΡΕ 

ΠΙΜΡΌΥΓΠ (5εἆ Ε τουι ἵη Πίπτα Ἠαβοεί) αἱ Ρίεν ... ἀΡὀ του οἳπῃ 0ΚΒΔ 

1. 19. 194. 998. 846. αἱ Ρ]α815 ... α 28. 69. 2Τ1. βἱ19 ρ1:7' αυτου . 

ΑΓ α] Ραπο αυτου (αχωβου | ονοματα 6ΝΠΙ ΝΑΟΗΓΔΠ πό χα]] αἱ (ογο 

ΟΠΠ 1 νρ ϱορ ΒΥΤΡ ΑΥΤ αθ{1 ο... ΒΡΕΙ 28. 9250. 911. ΑΥΤΕΣ ονομα | 
βοανηργεσ ϱΠΠῃ ΝΑΒΟΚΙΜΑΣΠ” 1. 98. 69. οἳεῖ α] Ρραϊ1ο οοραΣ3Σ (4” νρεᾶα 
αΗᾳ βοαναργεσ)ς Ἰέοπη Ὁ αἱ Ῥαιο οορθᾶᾶ ῥοανεργησ... ς βοανέργεσ 

σππι ἘξαΗδΌνγΠΣ αἱ Ρἱεχ οορα” (Τα81{Ι 100 μετα του και αλλουσ δυο 
αδελφουσ, υιουσ ζερεδαιου οντασ, μµετωγομακεγαι ὀονοµατι του βοα- 

γεργεσ [εεχίε 5ἷο εδ Ἱίαπι ο σα ἆ (γεεεπ(ῖῦς οππΙΡ15)] ο εστιν οἱς). Οἱ 

Ἠϊον αἆ Μί 10. 4: ογεζεπάιπιφιιο εδ οι (,, 1 αάάαειπα -- μέ α Ίο 

ευρἰίδία Ἰμᾶας Ιαοοδί ἀἰοίίιων εἰ αἰδί αμφεἰἰαίαγ Ιμεζαεια) Γμΐε ἐγ- 

ποπιζιπι, οίσμέ ύπιοι εί εἰ ΠΠ Ζευεᾶαεί Βοαπεγφες εα Πγπιίαίε εἰ 

πιαρέιά πε Π1ᾷεἱ πιοπιϊπιαξ{ δπέ .[άοπαι νοχο 1η Ώαῃ. 1, 5 (5, 6250) ιο αἱ 

Ρίεγίγμε ρηίαέ ΒΟΚΠΟΘΥΡ6Β, 8εᾷ επιεπάαίύιε ζεφίμγ Ῥεποτεσπι.”, | Ῥετριηί 

ϱ Ρροδέ εὐπιοπέ ρείγιωα, Ἰίοπι Ὁ ο ροδί /γαΐγεπι ἑασοῦί βῖα: οοπιπι εν 

αιίσπι υοσαυέ (ο εοπυοσαυζ) εος (» 1ος) Φοαπογφεξδ, φποᾷ εδ (ο αάά 

Πιεγργαεέαίπι) Πέ ἑοπίέγί, εγαπέ απιίεπι Πέ (ο οπι) δὔποπ εἰ απάγεας, 

Τασοφιιδ εξ {ολαππιεβ (ο -πιπῖς) οἵο. 

18. µαθθαιον οππι ΒΤΡ (οί αΠδΙ Ρ]ογαππααο κ)... ςµατῦ. ο. ΝΑΗΟΙΓΔΙΠ 

πποῦ α] οπιπσΙά (19.16.69.194. 940.2Ρ68 αἱ Ῥαιιο 5ΥΤΡ ΠΒ αἆά τον τελω- 

ΝΗΝ::6ΜΙ) | θαδὐδαιον (κ δαὺδ., δ” ὃ ταδὸ. [βαργαβοτρίατη ἨαὈεί ϐ, δεὰ 

τηπ]ο 81Ρ6Υ ὁ ΡΓΙΠ8, (ΠΠ 5προ6Υ τ ΡΟΠΟΠάΠΠΙ εβδοί], Ἱίειη 6 Γ νοσᾶ αρ 

Ίωῃ ο ἰαίλιεις): Ὁ ἃ Ὁ 5 ἵ 4 λεῤῥαιον (οἀἁπια αρ Ον 1516, ν]ᾷο αἆ 
9,14 εστω δε και λεβησ τελωνησ εἰς), ο οΠι 5εᾷ Ρορί ῥαρθολ. αάά 

ἑπᾶας | καναναιον 6ΠΠΏ ΝΒΟΡΙΙΑ ὃ8δ. 206 Πέ νρ «ορ (8ΥΥ56Π φε[οίεπι) αοἲ]ι 

ΡογβΏ (οπἆσπι {οστηα ἵπ αοἰῖς Έ]οπι. 1.)... ς κανανιτην (Α -νευτην) ΟΠΗ 

ΑΓΠ ππςῦ αἱ {ογε ΟΠΊΠ ΒΥΥΡ ΥΠ Ρο 

19. τουδαν: Ὦ ιουδασ (Ίέοπα, ἵπ απ θαβδ ν. 1Τ ρτασεςββῖξ εγαπέ αιέεπι οἱς, 

υςοςϱ) | ισκαριωθ. εππῃ ΝΒΟΙΑ 58. 999 ἨλΑΠΙ 50Η {91 , Ίέοπῃ σκαριω() Ὦ 
(αντά) Ὦ 1.35. ϱ1:3: 1 1 ᾳα ἴπρ πεί (ατα 841 4] βοαγίοί: ο ΒΥΥΣΕΝ εοαγἑοί]α, 

ϱ οαγίοί]ια, Ε βεαγίοί]επ) ... 6 ισκαριωτην οππι ΑΓΠ αποῦ αἱ Ίοηρο Ρ]6Υ 

νροᾶ «ορ ΑΥΣΡ ϱο | οσ και: Μ ΊΠΡ 6ΠΙΑ νΡΟ 44 8] οπι καν | ερχεται οι 
α”ΕΤ αἱ ραπο Ὦ (οεπάέ: ο ΟΠ κ. ερχ. ε. ουχ. Ῥτορίοχ οµοιοτ., Ρ6ΥΡ]1έ θΗΊπῃ 

εἰ υεπίέ έεγιπι) ο Ἰ 83" (ἱ ορ ὑπέγοιυί) οορἉ1 οίᾶΣ Υἱοιδηί (ἴπ οα{Ροβ» 

οίοσ)... ς Ἰωπ Τϊ ερχονται ΟΠΠ ΝΟΟΓΔΠ αποῦ α] Ίοηρο Ρ]εν ἆ [(οεπε- 

γι) Π1. ο1-ἳ" ᾳ νς ΑΥΤΙΙΙ ρο αἲ; Ίΐοπι ΡΕΣ οΟΡΞΕΏΥΥ εισερχονταιν 

20. συνερχεται (Μ ερχεται, Ίέεπι ο: ν]άο απίε): π" 62. 106. 136. αἱ ραπο 
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σα ω ’ ” ν) ’ ” -- ΔΝ 2 / 

ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτοὺσ µήτε ἄρτον φαγεῖν. 2ἱ καὶ ἀκούσαντεσ 
{ 2 ) να ατα ο 2 ο αῇ’ Ν σ σα / 

οἱ παρ αὐτοῦ ἐξηλθον κρατῆσαι αὐτόν ἔλεγον γὰρ ὅτι ἐξέστη. 
99.9 Αν ηκε - αλά ς / / ”, 

20 Ἱ''" καὶ οἱ γραμματεῖσ οἱ ἀπὺ ᾿ἱεροσολύμων καταβώντεσ ἔλεγον 
ι ον Δ - - / 

ὅτι Βεελζεβοὺλ ἔχει, καὶ ὅτι ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιµονίων ἐκβάλλει 
Ν / 93 98,9 Δ / 2 Ν 2 Ὠ ή - 

τα δαιµονια. και προσκαλεσάµενοσ αὐτουσ εν παραβολαῖσ 
”’ 2 -υ. ο ; -- ος ; 4 λ 
ἔλεγεν αὐτοῖσ' πὠσ δύναται σατανᾶσ σατανᾶν ἐκβάλλειν; 24 και 
3ὶ / » ὁ { Ν - .) ’ - « Ω 

εαν βασιλεία εφ ἑαυτὴν µερισθῃ, οὐ δυναται σταθηναι η βασι- 
ᾗ 3 / Αλ ος σα οως λ -” 3 / « 

λεία ἐκείνῃ. 20 καὶ ἐὰν οἰχία ἐφ ἑαυτὴν µερισθῃ, οὐ δυνῄσεται ἡ 
κο 3 / Ὡς 2 Δ σεις -- αν δβ, | 32. κε / 

οικία εκείνη σταύηναι. και εἰ ὁ σατανᾶσ ἀνέστη εφ ἑαυτὸν, 

συνερχονται, αἱ Ῥατιο ερχονται (οκ Ἠ15.09. 106. αἱ ρατο 1Π 5ᾳ4 οχλον, 

ΠΟΠ Ίέειη π" 126. α]) | οχλοσ ουπι Ν ΟΡΕΑΗΚΙΜΡΌνΥΥΠ αἱ Ρ]ετ (1. 61. 
191. αἱ ραις ααί] αἆά πολυσ) εορᾶᾶ οα{έ ... Ἰμπ ΤΙ ο οχλ. οτι ΝΕΑΕΡ 

ΠΟΥ 909. 900. α119 ἔοτο «ορξᾶᾶ | ὥστε: ΕΤΕ αἱ Ραπςο ὧσ (Ε οσ) | αυ- 
τουσ: Ὁ πο οἵη | µήτε ΕΠΠΙ ΝΟΡΕΕΑΗΜΑΥΓΙΣ αἱ Ίοηρε ΡΙ εαΜῑχί οίπποδα 

οί.σοσα..., Ιμπ Τ µήδε οπή ΑΒΚΙΟΑΠ” 28. 55. 900. 946. α139 {ετο | 
αρτον: Ρ8ὲ αρτουσ 

21. αι απουσ. ου παρ αυτου (5ἱο οί. ΦΥΤΡ 1η ΡΕ, αἱ Ραπο µετ αυτου νε] 

περι αυτου νε] παρ αυτω, 1 ὃ νβ «ορ σιὲ, »γταῖς αθίἩ αἱ οορπαίέ εὖμς, 

ΗΠΙ ἀἰςοιριί, ϱ αἱ ἄἱβο. δι; 49 α ν]άο βαρτα αἲ 9,28: α]ίοι Ἡ. 1.): Ὦ 

ΗΡΙΕΥ ϱο και οτε Ίπουσαν περι αυτου ον γραµµατεισ και οι λοιπον, ο 

ἆ ο {ο1”3. 43: 1 ᾳ αἱ οιίπι αιιάἰβδεπέ ἄε εο βεγίδαε εἰ σείειῖ (ο 5οτίό. εἰ οεῦ. 

ροβῖ εωἰεγιωιέ ἀείἴπεγε ει: ο Ῥ]αγϊδαεί Ῥτο σεξεγῖ), α Ὦ φμοᾶ ιέ αιᾶἰε- 

γηιό ο {Πῖο βογῖδαε εἰ οείεῖ | εξεστη (Ε ο»: νρ ὕπ Γαγογεπι 67818 ἐδὲ, 61” 

ἄεπιεις Γασίΐιςδ εδέ; Αα αἲ 9,298 εωθέέ πιεπίε): Ὁ" εξεσταται (Ρ” εξεσται) 

αυτουσ, α ϱ ἆ ΑΣ 1 α επεπίζαί (εωδεπέίαϐ) ε08, 18. 69. εξεσταται, 940. 

εξισταται, α1ὸ [ογο εξεστι, ὁ 6 ΟΠΙ Οτι εξεστ. πδᾳπθ καταβ. ελεγον 

(ο οπι οἳ .οτι 58) 

939. ον απο (ας. Ὁ ἔ 5 ᾳνρ; ἆα ᾳ 6 νΙᾷο απίθ): Ἡ αἱ ρ]αβῦ α ἵ ΡΓ8ΘΙΠΑ 

και | βεελζεβουλ (οί αἆ Μι 10, 25: Π. 1. βεελζεβουλ δὲ. ΝΑΡΗΙ,, Ὦ δεῖπε- 
θµῖ, 1 δε]εἰπεδι: ϱ”' δεεϊπεῦιρ): Β βεεζεβουλ. Ῥτασίετοα 4 Βΐο: φπιοπίαπι 

2εεῖς, Παδεὶ ργὐιούρεπι ἄαεπιοπίογιπο εἰ 2εγ οιπι εἰοῖέ ἀεπιοπῖα. 

995. ελεγεν (98. ειπεν) αυτοισ (0 9δ. Ὦ οπη): ρα Π1 3’ ϱ1: 51 αἀᾷ ο κυριοσ 
(ησουσ (εί. αεί] απίο εν παραβ.), Ἰἴεπι Ὁ Ὦ ο ο νησουσ (εί απίε εν 

παραβ. 399 αἱ Ῥαϊο ΥΣ ΡεχΒΏ) | εκβαλλειν: Ὁ 69. αἱ ραπο -αλειν 

24. εαν:1τ, αν 

96. δυνησεται 6πΠΙ ΝΒΟΤΙΔ α ϱ1’ 1 [α Ίπρ 6ΙΗΠΗ πηῖ {01 Ίΐοπι (αᾳαἳ εἰ. Υ. 24 

φοέενῖέ) δαΐ πΙπ ... ς ωπ δυναταν οπΊη ΑΡΓΠ πποῦ αἱ οπιηΥίᾶ Ὦ ο ο { 0" 
ᾳ ν6 (οὐ. απι) θγγαίι σο αἱ (3 οπι {οίππα ναυβιτη τί ο{. 68. αἱ Ῥαπς, ο 

οπη ή ουκ. εκ.) | η οικ. εκ. στα θηναι (8εᾶ Β1, αἰδ στηναι: δῖο ΤΙ, ϱ εστα- 
ναι) οππῃ ΝΟΔ ο {5 ϱἵ 1 ᾳ νο ΑΥΙΣΕΝ Ίέθπι ἨΡΙ, αἰδ.... ς σταθηναι 

(ΚΠ αἱ Ραπο στηναι) η οικ. ἐκεινη οππι ΛΕΡΑΗΜΡΤὉΥΤΓ(ΚΠ) αἱ ρ]ετ α (ϱ 

αίαγα ποπ Ῥοΐεδέ ἄοπωις ἐἶζα) 3ΥΤΡ ο0Ρ Ρο 

96. ευ: Ὁ εαν | ανεστη (5 εστη) εφ εαυτο): ρα Ό ο ο Η”' σὶ' 1 ᾳ σαταναν 

46ἵ 

22-90 
Μί 1ο, 24-- 90 
Ίιο 11, 15 58 
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Ν 5 ς -” 5 
ἐμερίσθη, καὶ οὐ δύναται στηναι ἀλλὰ τέλοσ ἔχει. Φ{ αλλ οὐ 
ν Ν α ὦ ο 5 ” » , 
δύναται οὐδεῖσ εἰσ τὴν οἰκίαν ποὺ ἰσχυροῦ εἰσελθὼν τὰ σκεύη 

.) - [ή Δ ” 3 ν Δ / Δ 

αὐτοῦ διαρπάσαι, εὰν μὴ πρῶτον τὺν (ισχυρὸν δήσῃ, καὶ τότε τὴν 
. 5 τα. ο / ΘΩ 84.3 ολ / τω ο / 3 

οικίαν αὐτου διαρπάσει. 25 αμ λέγω υμῖν ότι πάντα ἄφε- 
/ -- - ” λ [ή ΔΝ ς Ν 

Ψήσεται τοῖσ υἱοῖσ τῶν ἀνθρώπων τὰ ἁμαρτήματα καὶ αἱ βλασ- 
’ σ Ἆ ’ 3 ως 8 ν) Ἂ ’ ευ 

φηµίαι, ὅσα ἂν βλασφημήσωσιω 329 ὃσ δ' ἄν ῥλασφημήσῃ εἰσ 

εκβαλλει | εµερισθη και ου οσπι νο ν]άν [ρ νρ (1 Πα ῖπΙ ἀἱερεγέις 
εδέ εἰ ποπ) Ἰξοπα (αὐνίδις εδέ 5ἹΡΕΥ δε εἰ ποπ ϱ1., ανα έι διρεν γοφηιιι 

εἶπδ εί ποπ 13.) 3. ϱ.. η] {ου (εστία επΊπι εµερισθη νο] µεμερ. πΟἨ 

αἀποσίαπί ῥρτ]οτίραδ, 4παΙΠΠ( ΠΙΑ πος αάά και ρο5δί ἀῑνιάσπαϊ νογβαπι) 

Ὦ µεμερισται (93 --σθαι) εφ εαυτον’ ου, 1 ᾳ ἀἱερεγήέις εδίέ 5ιρεή 56, πιο: 

ο ο «οίκο οδὶ γε ἐζύ5, πο (νιάο ροδί ϱ); α Ὁ αἰερεγεζμς δρα" 

(0 {π) δεποπ... ς μι Τϊ και µεμµερισται, ου οππι ΑΟ” ΓΠ πποῦ αἱ ομιν]ά 

αγταί ϱοΡ Ρο αἱ, ἰΐοπι ΝΕΒΙ, και εµερισθη (8οᾷ κό αάά να] Ροίίΐα5 τοηεί 

Ἡ, 1. και), ου (1: Ἱαπο ἵπ πιοᾶνπη ϊδία αἲ νν. 24 αἱ 2ὔ αεεοπηπιοβαία 

νιάεπίαγς ππῖπας τοσίο ποβίτα Ἰαεῖο οκ Μί 139, 26 ἀοτῖνατί ροίοςί) | 

'στηναι Ο1ΙΠΙ ΝΒΟΙ ... ς ΤΠ σταθηναι 6ΝΠ ΑΡΓΔΗ απο αἱ οπιμνῖα, 

Ῥιπείετεα ρα Ὦ 51 ἶ ᾳ αάᾷ η ῥασιλεια αυτου | τελοσ: Ὦ το τελοσ 

2π. αλλ οἵιπι ΝΒΟΥΙάΤιΑ 1. 19. 98. 9δ. 69. 124. 191. 209. 946. ο0Ρ αΡΠΙ 

ΒΥΤΡ ΤΗΕ Ί{οπι (πεπιο αιίεπι) α ἆ 3. ... ο  ΥΙάα αεί] καν ... ς 1μῃ πι 

οσα ΑΡΓΠ απο αἱ ρ]ον ΠΡΙ νς ΑΥΥ5ΟΝ οἱΡ Ιχίρο | ου δυνατ. ουδεισ οἱΠὰ 
ΝΕΟ” ΤΑ αἱ νὶκ τη (οορ δεᾶ Ἰαιία ροέέδία» πιό φιήδημαπι) ... αὖ 9 Τμ 

ουδεισ δυναταν επι ΑΡΙΓΠ τποῦ αἱ 118130 (ἴοπι Τ{ νρ βγταίἵ ασπη ϱο) | 

ειστ. οιχ. του νσχυρ. εισελθων (Ν εισελΏ. απίε εισ Ροπ) τα σκευ. αυτου 

διαρπ. 6πΠῃ ΝΒΟΓΡΔ 989. 109. ο0Ρ ΒΥΤΣΕΣ (1 ἆπο ὑπίγαγε πι ἄοπιηπ }ογΐ 

εἰ) αείἩ.... ς Ίι ΤΙ τα σκευῃ του ισχυρου εισελθων ειστ. Οικ. αυτου 

(ϱ αἱ ραιο 1ὲ [εχο Γσ3' 1] νσ οπι αυτου, α ΟΠ1 εισελθ.. ε. τ. οι. α., Ὁ ο 

6 εισελύ.. ε. τ. ουκ. Ροδί ὀιαρπ.) εππι ΑΓΠ ππεῦ (επι Ρα) αἱ Ρ]ον Τί νρ 

ΑΥΙΡ ΑΤΙ 6ο | διαρπασει ΕΠΙ ΝΒΟΗΤΝΜΒΔ αἱ βαΐ τα, ΡΕ1 --παζει ... Ν΄ 

διαρπαση επ ΑΕΕΔΚΌΥΓΗ α1100 [ετα 

98. τοισ υι. των αγ Ώρ. (4 118. αἲ τοισ ανθρωποισ) τα αµαρτ. (Ν΄) επτη 
ΝΑΒΟΡΙΙΜΟΟΙΤΑ 1. 28. 98.118. 124. 181. ΥΓ α110 {θεοα Ρο. Ἱ]ανρ 

ορ (5εά 47 αἴπρρ ἐταπβρ]ῦ) αἲπά.... ς τα αµαρτ. (5 αἱ Ίπος ΟΠΙ) τοισ 
υι. των αγ θρ. (41 τοισ ανγθρωποισ) οσα ΕΟΗΚΝΤΡΌΥΓΠ αἱ Ρ]ου ΒΥ1Ρ 

(368 Πγαπβρ βΊπρρ]ΙῬ) ο ({ οπιιό ρεσσαίπι α ὑπ" ΠΤΙ Πιοπιύπηπι οἱς; 
ο επιέ. οπιπία Ῥεσο. εἰ Φαβρήι. Πε Ίιοπο., ο οπυπῖα ρεσο. επι. εἰ θζαδ- 
Λιοπιὐζέαο ΠΠέΐς Ίιοιη,) | και αι ο. ΔΑΒΟΕΕΘΗΤΙΑ α]”5 {οτε σορ...ς (-- αν 

97) οπι αι οππῃ ΡΚΜΡΒΌΥΓΠ αἱ Ίοπρο Ρ] (2355 βλασφημα) | οσα (Ε" ὃσ 
ἂν) ΟΠΠ ΝΕ ΡΕ ΩΗΔΙΠΤ α110 ίοχο (αἱ. ἆ φπαέσμπιµε) ... ςοσασ ο. ΔΟΡΟΟΥΥ 

(πρβε” οογε)εκτνβύυν ΓΠΣ αἱ ρ]ετ | αν ΟΠΠῃ ΝΑΡΕΘΗΚΜΡΒΌΥΓΠ αἱ Ρρ]ος... 

Τ{ εαν οπΤΏ ΒΟΕΤΔ 98. Υ9ΟΥ α] ραπο | οσ. αν ῥλασφημησωσι (1, -σου- 

σι)τα Ὦ ο ο 13: σ Ἱ ᾳ (ποπ Ίΐοπι {1 να) ΟΥΡΡΙ5 Απιργδέ οπη 

99. οσ ὃ αν (1 νο ϱΗἱ αμίοπα): Ὦ οσ αν δετισ (ἆ δὲ φαΐ αμίεπι) | βλασ- 

φήµηση: 1.126. 3] Ρας -σει | εισ ρν (ία οἱ. ο 4 ο ΓΗ” ϱ1.”): τετα Ὁ 
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. σα νά .) ο. 2 2 

τὸ πγεύµα τὸ ἅγιον, οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰσ τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ ἔνοχοσ 
” 3 ’ « /) ς ῳ ο) 5 - ο ης : 
ἔσται αἰωνίου ἁμαρτήματοσ. 90 ὅτι ἔλεγον' πνεύμα ἀκάθαρτον 

ἔχει. 
. 5 ολλ ε - 3 .) Ν - Ν 

91 5 Ἡ Καὶ ἔρχεται ᾗ µήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ 
.ᾖ / 2 / Ν ο ω 3 / ῃ ϱ) κ) 

έξω στήκοντεσ ἀπέστειλαν πρὺὸσ αὐτὸν καλοῦντεσ αὐτόν. ὦ2 καὶ 
αιις Δ ο) Νἱ ” χ / 2 τς 3 ΝΕ / 

εκάθητο περι αυτο) ὄχλυσ, καὶ λέγουσω αυτῷ' (δοὺ ἡ µήτηρ σου 
Ν ς } / Δ ς Ὁ ’ .. .. αν Δ 

και οἱ ἄδελφοί σου καὶ αἱ ἄδελφαύ σου ἔξω ζητουσί σε. 99 καὶ 

1 (Β]απο]ᾖ. οκ εττογς πιαπ]{ε5ίο Παλδεί ὕπ) ᾳ οπι, Ι{6πα ϱο αὖΤΏ | εχει (Λαῦεί 

αἱ. Π8Ρ]6ς απη {1 Ίπς οΊηΠΙ σαΐ πηῖ α1): ο νροᾶ εορᾶΣ αοί] ΟΥΡ Λαδεδί | 
εισ τ. αιωνα ΕΝΤΙ ΝΑΒΟΙΓΔΠ αποῦ αἱ ρ]ενο {αο” 1 νο «ορ »γταῖξ σο αἱ 

(Ραί τιεγιε ὕπι Ίου δεσµ[ο πεφιιε πι Γµίγο:: ο ΜΙ): Ὁ 1. 29. 98. 909. 209 

α Ὁ ο 3. σἵ. ᾳ ΑίΙι566 ΟΥρΌ15 οπι, πῖπς 00 1: οΕ Μί ] αλλα ΕΠΤ ΔΑΡΤΙΔ 
εωως αλλ οπἵη ΒΟΓΠ πποῦ αἱ εοτίο Ρ]εν ΑΙΠ | εσταν οπῃ ΝΡΤΙΑ 98. 4859. 

656) 750Υ 486ν αἱ ραιςα ος ΓΠΣ οὗ” 1 ᾳ νο αππῃ ααίμν]ά Ογρίεςί δα’ 
εωνς Ἱωη Τϊ εστιν οὐ ΑΒΟΓΠ αποῦ 1. 69. αἱ ρ]ει Ὦ «ορ βγτας σο Αίῑι 

ΟγρεΙείο1δ | αμαρτηµατοσ (4Ρ” ρτοῦ Βομι) πι ΝΒ1/Α 928. 98. 906, 

εἱ αµαρτιασ ο" ν]άν 19. 69. 946. ΑΙ; Ἱέονη ἀείοιί νε] ρεοσαίί 1ὲ (οχο ϐ) 
νςδ (εχο {οἱ) «0οΡ ΤΠ ϱο 8ας ΟΥΡΡΙ5 Αιρ (Ίέοπα ΡΑ-Αίμ δρα 119 αΓ]αάεπς 
υπευθυνοσ γινεται αιώνιου αμαθρτιασ) ... ς χρισεωσ οππα ΑΟΞΓΠ αποῦ 

αἱ ρ]εν Γ {οἱ αγναίτ 

80. πνευμα (4 28. αἱ ρααπο Ῥήαεπι οτι) ακαθ. εχει (ὁ αυτον εχει, Ἰἴεπι 

Ἀθί] Ροβδίαεί ἑρδιωπ): Ὦ τή. 995. πνευµ. απ. ἔχει) (ἆ Ιιαῦεγε επι), 196Ί 

α Ὁ οσο Π5' σἳ’ α (ποπ Ιἴεπι ΕΠ. οἳ- νο) εισπι νε] ἶζμπι -- Παῦεγε 

91. καν εθχ. Επ ΝΒΟΡΑΤΙΔ 1. 19. 28. 69. 118. 124. 20». 2Ρ8 15 νσ ϱορ 

ΒΥΙΦΕΣ ρο αεί (ΥΠΙ εϱΥ. ΟΠΠΙ65Ο και)... 6 ΤΙ ερχ. ουν ο πη ΑΓΠ πποῦ 

8] Ρ]6Υ ΘΥΤΡ | ερχεται ο. Άρα 1.118.209. 20. ΤροθΡθα Ρο β” ρα... µη 
ῬΙ ερχονται 6. ΑΒΟΙ/ΓΑΠ 1πςξ 4] Ρ]ον « {νο οορ βγτας σο αἱ Ααρέοῦ» δή] 

ἡ µήτ. αυτου (1. 118. 309. οπι) και οι αὐ. αυτου (4 ε1 νο Ας οΠΙ) 

Ο11ΠΙ ΝΒΟΡΑΣΙΔ α110 ἔεγο Ιΐ νρ οοΡ ΒΥΙΣΕ αοΐισο...ς(- αρ 82) Ῥϊ ου 

αδελφ. (Τ1 αἀὰ αυτου εππι ΑΚΜΠ αἱΞ9 {6γ6) καν }/ µήτ. αυτου οπΊη ΑΓΠ 

πηςδα] ρ]ετ ΒΥΤΡ :: αἆ τοοϊοπάαπῃ Ιδοοοποπι απ] πβΒΙποΥαπα {δβίΙατη 

ΠΟΠ βαΜἱ5 να]εί 1]. ρατα]]ε1οταπ1 ταζ1ο | στήηκοντεσ ΠΠ Β07Δ 28... Β 

σταντεσ, ο"νε]δαί, 1. 118. 124. 181. εστηκοτεσ (1 εστηκ. εξω Ῥτο και 

εξω στ.) ... 5 Ἰωπ εστωτὲσ 6 ΑΡΓΠ πο αἱ ρ]οχ | καλουντ. αυτ. ΕΙ 

ΝΒΟΙ, 1. 19. 28, 69. 118. 124. 191. 209. 946. 208... 6 φωνουντ. αυτ. 

οπη ΡΓΠ πποῦ αἱ Ρίο; Α ζητουντεσ αυτον... ΑΔ (1θσίο βρα(1ο) α ο1η, 

Ἠϊπο αρὀ 
99. εκαθητο: Δ Υ35Υ αἱ Ῥαπο εκαόθήντο ... 6 υεπέγΙΜέ | περι αυτον οχλοσ 

(αμ) ευπι ΝΟΑΒΟΚΙΙΜΔΗ α150 [οτε Ὦ ο ἆ ἔ 41.3: 61. Σ' ᾳ (. αξ ἐν ὗαε αἶπε- 
γαμιέ εἰ οΠΗΙΒΒΙ8 το]]) νς Αγταίά ᾳο... κ” προσ αυτον οχλοσ (ε εἰ υέπε- 

γιιέ αἆ ετιπι {μζας), 8Η προσ τον οχλον... ς Οχλ. περι αὖτ. 61π1 ΕΕ 

ΗΡΌΥΤΓ αἱ ῥπι αθί] (6ορ αγπι) { κ. λεγ. οππι ΝΒΟΡΤΙΔ 19. 69. 194. 946. 

ϱ 013 ϱΙΣ 1 ᾳ (ίσια ο εἰ ἀἰπεγιμιί) νο ο0Ρ 8ΥΙΔΕΝ ΑΥΥΡ 1ης σοᾷ αθί]ι 

ε.ν ς ειπον δε 6πΠΙ ΑΓΙ τιποῦ α] Ρ]ου (ο εἰ θεαεπίέες -- αἰωενιιέ εἰ, α υἱάο 

π{6) ΦΥΣΡ ρο (αππι) {και αι αδελφαι σου (αἱ. αὐ -ἷ- 5) οπή ΑΡΕΕΗΜ 

81-96 
ΜΕ 19, 46--δυ 
ιο 8, 19-51 
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2460 Ὁ, 94. ΚΑΤΑ ΜΑΡΙΟΝ 

.] Ν .) - ’ . ’ 3 « ’ Ν ς ᾗ- ’ 

αποκριύθεισ αυτοῖσ λεγει τισ εστιν 1 µήτιο µου και οἱ αδελφοί µου; 
Ν ’ Ν Ν ολ ’ { / ’ Β 

94 καὶ περιβλεψάμενοσ τοὺσ περὶ αὐτὸν κύκλῳ καθημµένουσ λέγει 
” ε ’ ] ο) κ . υ] ο] 

ἴδε ᾗ µήτηρ µου και οἱ ἄδελφοί µου. Ὁρ ὃσ ἂν ποιίσῃ τὸ θέλημα 
-- -- ια ε ’ 3 Ν ’ 

του Όεου, ουτοσ ἀδελφόσ µου καὶ ἀδελφὴ καὶ µήτηρ ἑστύν. 

95 

1Ν. 

1. 359 Ναὶ πάλιν ἤρξατο διδάσκει» παρὰ τὴν Βάλασσαν. καὶ 

6υντ 99. 124. 958. 999. 455. α]100 ίοχοα Ὁ ο ΕΗ5 1 ᾳ ΒΥΙΡηξςσο»]... 

ς ΟΠΙ 6ΗΠΙ ΝΗΟΚΙΙΔΠ 1. 19. 98. 69. αἱ νίκτηα ο 3: 61: 3 νρ 6οΡρ ΒΥΥΡΟΝ 
ἈθίἩ αγ :: αἱ Ιδία ἀθβαπί ααιη ἵπ Μί οἱ Τα, τά πος ν. 9ἱ πος 4 

Πα Ὀθπίαχ 
«και αποκριθεισ αυτοισ λεγει (ο λεγ. αὐτ.) 6ΙΠΙ ΝΒΟΙΔ νς 60Ρ ΦΥΤΡ 

(ο ἳ- 43. α «ηί φεβροπᾶεπς αἰπιέ Πίς, ο ἐίε απιέεπι γεδροπᾶεπ αξαίί εἰς) 

ες Ἰωι και απεκριθη αὐτοισ λεγων επ ΑΡΓΗ οὗ αἱ ρίοτ { (0 αἆ 
ῑ[ε γεδροπᾶᾶ εἰ απ; α εἰ γεδροπαᾶί ἐΠί9) ... 1. 19.38.69. 4] απεκριθη 

(69. καν απεκρ.) αυτοισ και λεγει, 208 απεκριθη αυτοισ λεγων, 98. και 

ειπεν αυτοισ. Ὠ]βεταπί αἱ ραις | και οι (ος. ἄ)/) οσα ΝΒΟαΓΌνΑ 1. 209 

α1δ0 [οχο α Ὦ ϱ1: 1 (α]ν1ᾶ) οορ ΥΥΣΕΝ (αἱ ρϱ)... ς Τϊ ον (Ὦ οπ1 ου) οι 
Α(Ρ)ΕΕΗΚΜΡΓΠ αἱ ΡΙ ο (αμ γω δέ) ο { 3" αὖπι ααί] Ρο ΒΥΤΡ (αρ 
ἨΤΜΙΕ) 1: οἱ, αρ Μί ἤ α ρΙατῖθας ρναεροίας, Ροϊοταίᾳπε αρίις ν]ά οτί | 

αδελφ. µου ΟΤΙ ΝΑΟΙΗΓΑΠ αποῦ αἱ ἔογο οΙΠΠ 1{ (οἱ. ἆ) νς «ορ αγνά σο 

εως ΤΙ οπι µου οπῃ ΒΡΕΙ 109. ατα (Ἡ οἰΐαπι ἵπ Μί οτη) 

94. Υοαγβαπῃ ΟΠ1 (οῦ ομοιοτελευτον) 255. 9τ1. α1150Υ ϱ. |. και εΙΠῃ ΝΑΟΡ 

ΗΓΔΗ πο το]] αἳ ΟΠΠ ἔοτο 1 νρ οἷο: Ἡ 103, οἵα | κυκλω Ἰ. 1. επι ΝΕΟ1.Δ 
(ορ, Ἰΐεπι ΑΡ ροβί τουσ οπι Ὦ (8εὰ 01η περι αυτον, ο{ 1μαίθ) 1. 13. 

28. 69. 118. 124. 209. 940.: Ὁ ο ἆ { 13. 61. 1 ᾳνςδ εοδ (ἆ α οπι) φιῖ 

η, οἴγοιηέι εἴις (Ὁ οπι) θεζεδαμέ, ει φιζ οὔσα ει φεεδαπέ, ο 605 φαί οἴν- 

οι δεζεύαπέ ... 6 ΤΙ Ροβδί περιβλεψαμενοσ ουπὰ ΑΓΙ αποῦ αἱ Ρ]οχ ρο 
ΤΠ ΒΥΤΡ (5Υ15ΕΝ α] κυκλ. ποἩ εχρτῖπα: οπι οἱ. 16. 61.) | καὔθηµενουσ: 

19.09. 124, 946. 2Ρ9 ΥΠΑ ΡΙΕΙΏ µαθητασ | λεγει: Ρα 28.69. 124. 946. 

αἱ Ρας α ο 5’ ειπεν (άἰωί) | δε οατα ΝΗΟΕΕΠΙΙΡΌΟΝΥ αἱ αίτια... αἳ 
Ίω νδου (ε: τί Μ{) οππι ΑΡΑΚΜΔΗΠ 1. 19. 28. 98. 69. α]19 [οτο 

ὅσ. οσ αν «ΠΠ Ἡ Ὁ ο ϱοΡ, Ἰίοπι ἃ 6 Αιρ εί (σπα ε (α φμἱ)...ς οσ γαρ 

αν 6ΠΠΙ ΝΑΟΡΙΙΔΠ αποῦ αἱ οπαμσίά { 1: σΙ” ᾳ (ΠΜεπιν1ά 3: ϱ”: 1) νε Ρο βγι 
αἱ α) 1: γαρ ἵη Μί ποη Βαοί | ποιηση: Ἡ 946. αἱ Ρὰπο ποιησει | το 
Όελημα: Ἡ τα Όεληματα (:: αἱ Ερίρῃ οκ ενρ ΕΡίοη, οί αἆ Μί; τα 

θελημ. Π6ΠΙΘΠΒ Τη ρβα]παῖς οί Εβαίας ἵπ Ν.Τ. ο[Λοί 19,25 ος Ερ] 2, 5) | 

αδελφ. µου: Ὦ Ὦ αρ] ᾳ νρεᾶ αρ Ἰωπ Λα µου αὐ. () ο Αρ πιζι Γγαίεν, 

το]] πιει» [γαί.) :: αἱ Μί | αδελφή ΟΠ ΝΑΒΡΙΔ 135 ρτεο{ β ρ]ᾳ 

(επι Ῥ ο ΑπΡ, ν]άο απΠίθ) δο ΑΠ... σ(5δοεᾷ αρ) Τι αάά µου επι ΟΙ 

πποῦ 3] Ίοηρο ΡΙ α 1: ϱἩ' νρ «ορ βΥταΣ ααἰἩ | µητηρ: απ” αἰδὸ [οτε α 1 
6οΡ ΒΥΙΣΟΣ α] αάᾶ µου 

ΓΥ. και (28. 209. οπι) παλιν (19. 69. 124. παλ. δε) ἠρξατο: Ὦ 29Ρ9 8Ρθ 
209. αἱ ραπς α ο ϱ]΄ ᾳ (πο επι { 1 ρ' νρ) ααί ΟπΙπί 5556 και 
(909. οπι πες Ἠαῦνεί ΟτΙΠί) ηρξατ. παλ. | παρα: Ὁ προσ | συναγε- 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 4, 4. 341 

Ν τι ”/ -- σ 2 ϱ) - 

συνάγεται πρὺσ αὐτὸν ὄχλοσ πλεῖστοσ, ὥστὲ αυτὸν εἰσ πλοῖον 
ος ο ο” ον ες. ’ Ν - ο. Ν Ν 
ἐμβάντα καθησθαι ἐν τῇ Ναλάσσῃ, και πᾶσ 0 ὄχλοσ προσ την 

. / ο ν ως - ασ Ν΄ σῳο 2 Ν Ε] 

Βάλασσαν ἐπὶ τῇσ γῆσ ἦσαν. 2 καὶ ἐδίδασκεν αὐτοὺσ ἐν παραβυ- 
πο ’ ΔΝ 1 2 9 ᾿ ο- ν -- ο σ 

λαϊσ πολλά, καὶ ἔλεγεν αὐτοῖσ ἓν τῃ διδαχῇ αὐτου" ὃ ἀκούετε. 
3 Νιμ σες ς ο -- 4 Αν ορ 3 .ὲ / ο] 

ιδοὺ ἐξηλθεν ο σπείρων σπεῖραι. 4 και ἐγένετο ἐν τῷ σπείρειν ὃ 
Δ ᾿ Δ ο ονό . τ Π 9 

μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ ἠλθεν τὰ πετεινὰ καὶ κατέφαγεν 

ταυ ΟΠ ΝΒΟΙΙΔ 19. 28. 69. 124. (1. 909. συνερχετ.) ... ς συνηχθη ευη 

ΡΠ μού αἱ Ρον, Ἱέοιη οοπφχγσοφαία εδ Τί νο 5ΥΤΡ οοᾶ Οσἷπί σοπᾳγεφαξΒ 

δὲ (5οᾳπεπίο ροριζθ) ... Α 259 α]10 {ετο συηχόησαν, ἵνεπι ΒΥΥΠΙΕ ΑΥΤΗ 

αοίᾗ πο (86 αγΠι αοίἩ ρο βεᾳποπῖο {γζα) :: ο Μί | οχλοσ: Ὦ ο λαοσ | 
πλειστοσ Ο1ΙΠΠ ΝΒΟΙΔ ... ς Ἰμῃ πολυσ πι ΑΡΠ πποῦ αἱ οπιπσ]ά (ένο 

έιτόα πιιίία νο] πιαφπα) | πλοιον οππι ΝΕΤΟΚΙΜΙ 1. 9δ. 118. 151. 2090. 

αἱ ΡΙιβ15 σο... ς Ιμπ Τ το πλοι. ο. ΑΗ:ΡΔ ποῖ αἱ Ίοηρο ΡΙ «ορ | εμ- 
ῥαντα (0δ ενῷ.) Π.]. ουπι ΝΒΟΡΙΤΑ 99. 209 5Ρὲ 1{ νρ ατπι ΤΗΡΗΥΙ ... 

ς ΤΙ ροβί ὦστ. αυτον οἳπι ΑΠ πποῦ α] Ρ]ει σο ΒΥΤΡ (5ΥΥΣΕΒ ροδίκαθησθ..) 

αοἲι (Ον Πἳ μέ ὑπέγαγεί ὧν πανεπι εἰ 5εᾶεγεί ὑπ πιαγί) | κπαθησθαι: μ” αἱ 
Ράις καθησαι Ὦϱ καθησται | εν (3Ρ9 επι) τη θαλασση (εἰ. ΕΠ: ρΏ.νε 

Οπίπί η πιαγὲ; 61’ οπ1): Όπερα» τησ Φαλασσησς, 191. παρα την Φαλασ- 

σαν, ἆ εἴγοα πιαγε, α 51ΡεΥπιαγε, αι. οἴγσα Πέις πιαγίδ, Ὁ ο ααἲ Πές, ο 3" 

Ῥγοσὕπο ζἄμς | προσ(1. 181. παρα, δεισ)την θαλ. επιτησγησ( ΤΕ νε 
εἶγσα πιαγό 51ῤεΕΥ ἔεγγαπι, ΟχΙπί 8εσµ5 Ίιαγο ὧι {ου 19): 8 περαν τησ 

Φαλασσησ, α ἆ 1 α οἶνσεα πιαγε, Ὦ «ο ΕΗ5 ϱἳ' ἵπ ζΐογε. ΒΙπηΠίετ «ορ | 

ήσαν οΙπη ΝΒΟΙΔ ὅδ. ΠΔ] 5όχ Υ5ΟΥ α]5 ἆ ({ωγύα -- απ) ... 6 ἴμνι ην 

οπή ΑΡΕΤΠ τπςῦ αἱ Ρρ]οτ (α Ὁ 1: σ”. ᾳνς Ονηί οναί; ο σεζεδαί: Γ3: 61: 

φίαζαέ; ο δίαγεἰ) 

9. πολλα (οί. α { 1:35: ο1.Σ. αν Οτπί5/895): Ὦ πολλαισ ... 38. λεγων, Ὦ 
6 ο 4ἴσεπδ Ρτο πολλ. | αυτοισ (Επ 455. 119 τουσ): 1, ΦΥΙΣΕΝ οπ1, 16η 
οπιβρίς αἴπι] ΕΥ τ. διδ. αυτ. Ὁ ο6 (α εἰ ἄοσεδαί ἴῑ[ον ὑπ ραγαδοζίε αἴσεπβ, 
Ῥ αἱ ἄοοεῦ. εος ὕπ θἰπιοζειζ ὑπό ἄἴοεπδ, 6 οί ἀοοεῦ. ἐ[ίος ἴπ ῥαγαῦιία 

ἀἴσειικ). Ἠίίαιη Οτἷπί οπ1 εν τ. διδ. αυτ. 

ὃ, ακουετε: ο 3989 4] ραπο ακουσατε, αἱ5 ο οπι | σπειραν ο ν”Β 109. 

(ΐέαια δἐπιύπανε α Ὦ ο ἆ ο 813. οἱ ΟΠ... ς ΤΙ του σπειρ. οἵπι 
ΝΟΑΟΤΙΔΗ πο χ6]] αἱ ἴοτο οΠΩΠ (Ίΐοπι α δεπιὐιαπᾶάωπι { 81: σἳ’ να) (π11 

να]εί Εδιπατο 169 εὖηλου περι ἑαυτου λεγων εξηλΘ. ο σπειρων του σπει- 
ραι.) ... 98 εορβεῖῖ ον. Οοπίσα Ε αἰ1 ϱ” ρο αἀά (1: ε Τι) τον σπορον 

αυτου 

Δ. εγένετο: ὮΕ αἱ ραιο 1{ (εχο α) νρ ΒΥΙΣΟΣ (ΠΟΠΡ) οἵι :: αἱ Ἡ. ΡΡρ. | σπει- 

ρειν: Ὦ σπειραι | ηλθεν εππη ΝΑΒΟΤΗΙ πηοῖ αἱ ρ]οι .... Ὁ ηλθαν, ΗΚΝ 

ὃδ. ΥΣ6Σ α] αῑᾳ ἠλθον | τ. πετεινα ΟΠΠ ΝΔΒΟΙΙΔΗ ποῦ α150 {οτε ος 
{ Πἲ: οἳ 1 απι ἴπ 1πρ 6ΙηΠΙ 18ο 6] παῖ ἐχονῖν {οἱ (Ιίοπι αἱ αρ Ῥεπρ οἱ αρ 

γα]]ατ5 εί αρ Τμποῦταβ) σορ ΒΥγτΕίΓ ατπῃ αεί σο...ς (-- αὐ 82) αάά 

του ουρανου (:: ϱ 10) εππι ΡΕΝ αἱ νίκ πια α 5 1 ᾳ νρεῖ ραῖ | 
κατεφαγεν: Ὁ -ϕαγαν, αἱ Ρρα"ο -φαγον | αυτο: Η" 98. αυτον, 99. αἱ 

α]1ᾳ αυτα 
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.ὁ Ν ” ” 9 Ν . ο . στ - 

αὐτό. Ὁ καὶ ἄλλο ἔπεσεν ἐπι τὸ πετρῶδεσ, που οὐκ εἶχεν γῆν 
Ν ν ο. . 

πολλή», καὶ εὐθὺσ ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ ἔχειν βόθοσ γησ᾽ ϐ καὶ 
[ο] ὦ ’ ς ιά 3 / Ν Ν Δ Δ ” ε/ 

ὅτε ἄνέτειλεν ο Γλιοσ, ἑκαυματισθη, καὶ δια το µη ἔχειν ῥίζαν 
. νο ! ᾿ π ο λ 
ἐξηράνδη. τ καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰσ τὰσ ἀκάνθασ, καὶ ἀγέβησαν αἱ 
2”! λ ’ ο... Ν Δ .) ον ης ὁ 

ἄκανθαι καὶ συγέπνιξαν αὐτό, καὶ καρπὺν οὐκ ἔδωκεν. Ὁ καὶ ἄλλα 
” . λ .. Δ / οτι Ν 2 Γ / Ν 

ἔπεσεν εἰσ τὴν γή τὴν χαλί, καὶ ἐδίδου καρπον ἄναβαίοντα και 
/ Ν ή 3 / Ν 3 ες. / Ν 

αὐξανόμενον, καὶ ἔφερεν εἰσ τριάκοντα καὶ εἰσ ἑξήκοντα καὶ εἰσ 

9. και αλλο (-λλα 96ῖ 99. 9Ρ9 αἱ ραιις) οΊ1ΠΙ ΝΒΟ(Ρ)ΤΝ”Δ α]10 {ογο α ἆ «ορ 

αθαίμ... ς αλλο (09. αἱ απο ο -λλα) δε οπι ΑΠ πο» αἱ ρίετ ο Εβ1:.3: 

ϱ1 3 { ᾳ νς ΑΥΤΑ ΑΤΙΑ Ρο... Ν 909 Ὦ π] π]βί αλλο | επεσεν: Ὁ -σαν | 
επι το πετρωδεσ ΕΙ ΝΕΑΒΟΤΙΔΗ ποῦ αἱ ρ]εχ ϱ 1 νρεοᾶ αρ Ίω (1 168 

81ΡεΥ Ρείγοβαπι) α (δρ. ρείγοδαπι {εγγαπι) ... ΝΡ 1. 9δ. 9089 α15 επι τα 

πετρωδη, Ἰίεπι Ὦ 66 {1 νΡ 5ιγ. ρείγοβα, ἆ 1’ ᾳ δρ. ἔουα Ρείγοβα | οπου 

ΟΠΗ ΝΑΟΤΙΔΙ πο αἱ οπιπνί {1 σ1:5: νο ορ βγνγας σο αΙ ... Ἡ αγία 

και οπου, πο 1η [και] οπου. Ίίειι ϱ Ὦ ο 3ο 1 ᾳ και οτι (5εἆ ο ἵ ᾳ 

ΟΠ1 και απο ευθυσ οἳ Ὁ 6 ο Ο1Π δια το µη 18 γηήσ) | ευθυσ εππι ΝΗΟΡ1Δ 

ς ευθεωσ (Ἡ ευθευωσ) οππι ΑΠ ιποῦ αἱ οπιπὐῖᾶ | εξανετειλεν (Ρ3 

-«εστειλεν): 1. 19. 28. 69. 118. 124. 191. 946. εξεβλαστησεν (191. 

εβλαστ.) | βαθοσ γησ (1, γησ βαδ.) οππὰ ΝΑΟΤΙΔΠ απο αἱ οπημνἷὰ «ορ 
δο... 1π ῥαῦ. τησ γησ εαπι Β; Ιΐεπι ΡΕΥ ῥαθοσ την γην 

καν οτε ανετειλ. ο ηλι. (τοῦ Βο]α) οπΤη ΑΠΟΡΙΑ Η71]14νΡεορ...ς 
ηλιου δε ανατειλαντοσ (:: πι Με) οππη ΑΠ ππςῦ αἱ οπηπσ]ά α ο Γ(α Ε 
βοἷε αιέεπι ογίο, ϐ αοΐο απίεπι 5ο16) Ἰεεπιῦ Ὦ (οἱ οίο αγηέ αὖ αεδίι) ο 
(Ωαοίο αεδίι Ροβί ριζαν) Υταϊἳ αγπι αείἩ ρο | εκαυµατισθη 6ΙΠΙ ΝΑΟΤΔΙΠ 

αποῦ αἲ οπιπσΙᾶ 1Ρ]9Γ να ... ΒΡΕΙ 49 -σθησαν. Τετ εξηρανθη: 981 
ο -ησαν (:: -σθησαν εἵ -θησαν Ὁ εί. ἵπ Μ{) 

αλλο: 398. 98. αἱ Ραις 6 αλλα, Ίἴοπι Ἱπίγα αυτα εἴ εξωκαν | εισ οιπα 
ΝΑΒΤΙΔΠ τιποῦ α] Ρ]οχ ΠέΡ]εΙ να είο . . 6ΡΝΜΣ 98. 8119 ογο Ὦ (ΑἩρτα) οοΡ 

επι :: αἱ Μί | συνεπνιξαν: 98. αἱ Ῥ]αβῖ0 απεπν.:: ο Μί 

«αλλα οΙΊη ΝΑ ΕἴΟΌΒΟΙ, 28. 99. 124. ο (ο οἱ. νυν. ὅ οἵ Τ) σορ... ς 1η Τϊ 

αλλο ΠΤΙ ΝΕΔΑΡΔΠ απο 4] Ρ]οχ ΠΡΙΕΙ νς πο Αγτα!γ αγΠΙ αθίῃ | ειστην: 
ο 1. 98.118. 124. αἱ Ρ]Ι1515 αγταίτ επι την :: αἱ Μί | εδνδου: ϱ εδιδο- 
σαν | αυξανομενον (αγ) εππι ΑΟΡΙ/Δ 258, Ιέοπῃ ΝΕ -γομενα .... ς αυξα- 

γοντα επι Ἡ απού α] [οτο ΟΠΙΠ (:: αυξαγει} 86ηΡΙ ΙΠίΥΑΠΡΒ. να]σαίαπι 

οί, πί Μίθ,398 πωσ αυξανει Το 1.80 το παιδ. ηυξανε 19, 19 ηυξησε 

και εγεν. εισ δενὸρον) | εφερεν υπ ΑΕΠ απςῦ αἱ [εγο ΟΙΠΗ, σπα Ὦ 

124. 9Ρ8 φερει (ᾳ αἆγετέ, Ὦ αάγεγεί, δεᾶᾷ Πάεπα εὔῖαπη απίθα ἆαἲ) ... Νο 

εφερον (ο ΠΜ) | εισ τον (Ἠ εισ οἱ Ρἱ8 εν, Ίΐοπα 1, εἰσ οἱ Ρἱ8 ἐν [εεὰ δἶπο 

αοσθηία]) οππι ΝΟ7Δ(Η1/) 28. 2Ρ6 α] ραιο (Ίίοπι εἰσ νο] ἐν «ορ ΒΥΤΡ 
αθίι βο) εν ἘΕΟΗΚΝΌΝΥΠ (απ πποία]εβ ΟΙΠΠΟΡ βρῖΙΗ Ρας οἱ αέσθῃ- 

ενας Ἰηβέγας{ βαπ{) 1109 (οχο (Ίέοπι ν]ὰθ απο .,εισ νο] εν) ἐν (αν’), 

Ἱίοπι βρῖγ{ήῬι5 οί αοεθη 1 νις ναοπῖ ΑΟ’ εν... ς Ἰωῃ ἕν 6η Ὦ (Ίρβε Ὁ 

εν, 5εᾷ ἆ {εν ὔήμπι) αἱ βαΐ τησ 1ά Πέ (αν Ερ1”Σ. Εν 1 α πι} ο 3" αἰζμα) 

νς (πιπι) ΑΥΥΣΟΝ νἷᾶ (:: ἓν ν]άσίαχ αἆ ὃ μὲν οἵς αρ Μί αεσοπηπποάσίαπη. 
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νο « / ο αρ . ᾳ ” τ [ : 9 
ἑκατόν. 9) καὶ ἔλεγεν᾽ ὃσ ἔχει ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω. 10 Καὶ ὅτε νι Ίντο ος 
3 Ν [ή ε] / ολα Αν « ον Ἀὰ Δ κ. / 

ἐγένετο κατὰ µόνασ, Ίρωτουν αυτον οἱ περι αυτον συν τοῖσ δώδεκα 
Λ Ω / π] νο 3 πο ΗΕ ιοβέ αν Δ / /ς 

τᾶσ παραβολάσ. και ἔλεγεν αυτοῖσ᾽ υμῖν τὸ µυστ]ριον δέδοται 
οπ. 1 -- 9 οσο Ν -- - 

τῇσ βασιλείασ του Φεοῦ ἐκείνοισ δὲ τοῖσ ἔξω ἐν παραβολαῖσ 
΄ ’ σ Ν /. Ν 

πάντα γύεται, 12 ὕνα βλέποντεσ βλέπωσιν καὶ" μὴ ἴδωσιν, καὶ 
3 / 2 / ᾽ - , Ν 
ἀκούοντεσ ἀκούωσιν καὶ μῇ συνιῶσιν, µήποτε ἐπιστρέψωσιν καὶ 

Όπᾶο εἰσ Ἱπ]αίαπι ϱέ νῖκ ἀῑχοτῖς.) | τριακ. εξηκ. εκατον: ΑΡ τί βο]οηί 
Ἄξο. επι 1 αἱ χχσ. τσ. ο. . 

9, ελεγεν οπῃ ΝΑΒΟΡΤΙΙΔΠ τιποῦ αἱ ρ]ον 1{ να «ορ βγτα) ΑΥΠ ααίμ ρο...ς 

(5 αὖ Φᾳ) αἀά αυτοισ εππι ΜΞ1ΕΑ2 8Ρε αἱ νὶςκ πια | οσ εχευ ΙΙ ΝΡΟΣ 

Ὦδ... ςο εχων (:: πί Μι εἰ Τι) ου ΑΟ ΠΠ ποῦ αἱ οπιηνΊά | ακουετω: 

ρα Ὁ 2 ϱ1.Σ. ἵ (ποη Ίΐέεππ ο ΕΗ7 ᾳ νβ) 5ΥΤΡ ΤΡ αάά και ο συγειων 

συνειετω 
10. και οτε ΠΠ ΝΗΟΡΙΙΔ 2Ρ6 α] ραπο ΐ νδ 6ϱ0οΡ Ρο... ς οτε δε οπι ΑΠ 

ππςῦ α] Ίοησο Ρρ]ου ϱγγαίτ αγπη αθίἩ | ἠθωτουν οππι 8ος 1ἴεπι -των (αἲ 

Ίω Τ1) ΑΡΙΔ 98. αἱ ραις οἱ ϱ α1Ξ επηρωτων (1: αἱ Τ19), Ἱετα ὑπέεγγοθα- 

Ζαπέ α Ὁ α ΟΠΣ 85 ς ἠρωτησαν οσπαι Π πποῦ αἱ ρ]εχ (69. αἱ Ραιις 

επηρ.), Ἰίειη ὑπίεγγούαυεγωπί ο { 13: ρ13. 1νρ αγτα | οι περι αυτον 

(Ίιαος οιηπία 1, 959. οΠ1) συ) τοισ (νΡ οπι συν τοισ 5δεᾷ πο απι) δω- 

δεκα (Άτπι ἀἰδοίμιιζί Ῥτο δωδ.): ϱ 19. 98. 69. 124. 946. 9Ρ8 (1ΐίεπι ονσ]- 

δίατία) α Ὁ ο Π5 ϱἳ’ 1 ᾳ (ποἩ Ιοπι Γαπι «ορ βγταίτ εἰς) ΟτΙΠί ον µαθη- 

ται αυτου (ΟτΙπί οπη αὐτ.) | τασ παραβολασ επι ΝΒΟΙΑ ϱ”' απη ρα! 

ἵπρ τητα πιῖ 6ΟΡΥ1 αἰδεΡΝ.,. ϱ 19, 28. 69. 194. 5406. ὀΡθα Ρο Γβ3 1 
Ι] ᾳ Ον]πί τισ παραβολη αυτη (:: ο{ Τμ) ... ς Ἰωῃ την παραβολην 
οσα ΑΠ απςῦ αἱ Ρ]ου νρθᾶ {ια ϱΠηΙΏ οορβείΣ ΑΥΥΣΕΝ ΑΥΠΙ αθἲἩ 5ο 

11. ελεγεν (63: νς ἀἰσεθαί; ο 5' αἰωίθ): Ὦ λεγει, α ἀίσίέ, Ὁ {οἳ- 1 ᾳ αἲί | 

το µυστηρ. (εορ τα μυστ.) δεδοτ. επι ΝΕΟ) Υἱά1, 102. οορθᾶα, 1ΐοπα Τμ 

δεδοτ. το μυστηρ. εαπι Ακπ αἱ Ρ]α510 Π1.... ς δεδοτ. (Ε δεδωται) γνω- 

ναι (αΡ09) το μυστ.(α 1.118. αἱ Ρ]11815 ΘΥΤΡ αγπιᾶοἩ τα μυστηρια) οππι 

οὗ ρδ πποῦ αἱ Ῥ]ογ ΠΡΙεΙ νο Αγγαίὲ οορᾶ” απ αθί] τ: εξ Μί εἰ Τιο | τοισ 
(ὰ οσα) εξω (ο. ΟΥ3103 περι ων ειρηται" τοισ δε εξω εν παραβολαισ, 

1{θπ 135 0τε 9 σωτηῷ εφασκε ὃια τουτο τοισ εξω εν παραβολαισ 
λαλειν, να βλεποντεσ µη βλεπωσι και ακουοντεσ μή συπιωσι, µήπυτε 

επιστρεψωσι και αφεθη αυτοισ. Ῥαπ]]ο Ρροδί µήποτε τδωσι και συγι- 

ὦσυ).): Ὦ τ. εξωθεν | παντα πι ΝΡΚκΠ 98. 124. (αΠ{θ εν) ΥΣ οἳ α1”0 [ογα 
(41 Ραπς ταυτα) ... ς Ἱωπ ΤΙ τα παντα (μἘ απἲο εν) οι ΑΒΟΙΙΔ πποῦ 

αἱ ΡΙ.... Ὁ ο 35: σἳ ἵ (πο Ίέθτη α Εβ1. ϱ3' ᾳ νβ) ο :: οξ Μί οἱ Τιο | 
γινεται (αἱ. {1 ϱ”. νβ): υ 28. 64. 194. 9Ρ9 4 ϱ ο 5 ϱ1' 1 ᾳ λεγεται 

19. βλεπωσιν ΕΙΙΠΙ ΝΑΒΟΡΕΚΙΜΡΒΌΥΠ αἱ] ρ]εΥ ... ΕΤΕΦΗΔ α110 {ογο Ον 
(και φησι) υνα ῥλεποντεσ μή βλεπωσι και ακουοντεσ ακουώσι και 

µη συνιωσι», µηποτε επιστρεψώὠσι και αφεθησεται αυτοισ) οἱ 135 (ν]άς 

αηίθ) ΡΥασΠΙ µη, 8εά οκ Ἠῖ5 Δ (Ἰέεπι α]. Ρας) ΟΥΡΙ5 οἵη και µη υὸ. (ν ειδ.) 
ττπς Μί οἱ Το | ακουωσιν (38. α 011135 οπα ακου. και, Α ΡΙΕΙΗ η): 
οµ 99, 69. 194. αἱ ραις ακουσωσιν, Π" αἱ ραις ακουουσιν | συνιωσιν 

ΕΠΙ ΝΑΒΟΡΡΌΑΙΠ απςῦ αἱ Ρρ]ον ΟΥ114 6135... Ὄ)τ 1. 118. 909. αἱ ραιο 

10--- 

1:68, Ὁ- 16 

Ἠςθ, 95 
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. ο) ια. ς Ν , να. . ς. Ν 
ἀφεθῃ αυτοῖσ. 19 καὶ λέγει αὐτοῖσ' οὐκ οἴδατε τὴν παραβολὴν 

’ Ν - ’ Γ . ᾽ « 

ταύτην, καὶ πῶσ πάσασ τὰσ παραβολὰσ γνώσεσθε; 14 3 Ἔ ὁ 
’ Ν ’ ’ Ὅ Π 3 « λ Δ αν 

σπείρων τὸν λόγον σπείρε. 19 οὗτοι δέ εἰσω οἱ παρὰ τὴν ὁδὸὺν 
[έ ς ” νι σ ᾿ ς 

ὅπου σπείρεται ὁ λόγοσ, καὶ ὅταν ἀκούσωσιν, εὐθὺσ ἔρχεται ὁ 
νὰ Δ ”/ Ν / Ν 3 ’ . 2 - εἰ Ν 

σατανᾶσ καὶ αίρει τὸν λόγον τὸν ἐσπαρμένον ἐν αὐτοῖσ. 10 καὶ 
τε { » ΔΝ ’ ’ το 

οὗτοι ὁμοίωσ εἰσὶν οἱ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπειρόµενοι, οἳ ὅταν ἀκού- 
Δ ’ 2 αλ λ ος / ε) / ΔΝ 

σωσιν τὸν λόγον ευθὺσ μετὰ χαρᾶσ λαμβάνουσιω αυτόν, 1 τ καὶ 

οὐκ ἔχουσιν ῥίζαν ἐν ἑαυτοῖσ ἀλλὰ πρόσκαιροί εἰσιν, εἶτα γενομένης 
, Ἂ ν --ςο ’ 3 .. Ν 

Ὀλίψεωσ { διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον εὐθὺσ σκανδαλίζονται. 1δ καὶ 
” αν ο ον 4 Ν 2 ’ ’ . στ ’ . « ν) 

ἄλλοι εισιν οἱ επι τὰσ ἀκάνθασ σπειρὀµενοι' οὐτοί εἰσιν οἱ τὸν 

συνωσιν | αφεθη ο. ΝΒΟΡΙΙΔ απο αἱ ρ]ον Οσ1135., Ν΄ αφεθησεται 
ο. ΑΚΠ α115 ογο (Πΐοπα απίοα 546. αἱ ραπο επιστρεψουσιν) ΟΥ 1 14, φὺ 

αφησω ("αφεθησομαι, Ἰέοπι ἆ 13: ϱ]” Ἰ ᾳ ἀὐπδέαπι (ἆ ἄεπι., 13. γοπο.) | 

αυτοισ 6πΠ1 ΝΕΟΙ, 1. 29. 118. 209. 951. 9403 Ὁ σορ αἲπι ΟΥΡ, ς αάά 

τα αµαρτηµατα (4119 [οχο παραπτωμµ., ΑΔ α] ραιο ΒΥΥΡ ς.” αοἲ]ι αὖὰ 
αυτον) οπΙΗ ΑΡΑ αποῦ αἱ ρ]ου ΠΡΙέῖ νρ «ορ ΥτΙΠ 41: Ἰωμ[τα αµαρτημ.] 

14. ο σπειρων (εἰ. ΕΠ 3:ϱ1 3 {νβ): αὖ ο φωζ ογάΐμ). |. σπειρει: Ἀ 

΄σπερευ 

15.οπου (ὗ 693” 43: ρ]: οισ, 5ΥΙΣΟΣ πι φωίύις) σπειρ. ο λογοσ: α ὓ {γα 
«ιέ πεφζεφεπίεν υεγῦτιπι φιδοἰρζωπέ, ο φιῖ πεφζέφιιπέ υεγύιπι βιικοζρίοπέεν | 

και οταν: Ἡ οι οταν | ακουσωσι: ϱ)α ακουωσιν | ευθυσ (ρτοῦ. Ῥομιι) 
ΟΠ ΝΒΟΙΙΔ 99. 69. ΥΣΕΥ αἱ ρα"ο.... ς Ἰη Τί ευθεωσ οµπῃ ΑΡΙΠ απςῦ αἱ 

ρίεν... 1. 118. αὖπι οτη | αιθεν (1091 νς αιι/ετί νο] (ο, ο ἆ ᾳ αι/ογεῖ) 

σππι ΑΡΗ αποῦ αἳ οπημΥ]ά ννν Ὁ ἀφερεν, ΝΟΔ αρπαζεν (:: πὲ ΜΕ) | εν 
αυτοισ (49) ουσ ΝΟ ο (ὔι εἴ εορθᾶᾶ ΦΥΤΡ 118 Αγπη, ἴέοπι Τϊ εισ 

αυτουσ επι Ἡ 1. 19. 28. 09. 118. 209.... ς ]μπ εν ταισ καρδιαισ αυ- 

των ο, ΡΠ αοῦ αἱ ρ]εν ΠΜΡΙοῦ (α Ε1 ὅι οογάίδης, Ὁ 1. ρ1” 5. ᾳ ρα σπα πι 

οογᾶε, ἆ 5: απ πρ 6ΠΙΤΩ πηί ὧι οογάα) νε ΒΥΙΣ61 αρ ἐκί «ορ (8ο ὧι 

510 οογάε) ΑΠ Ρο... Α 1 Δθἴῃμ απο τησ χαρδιασ αυτων :: ο Ἱμο 

16. οµοιωσ (119. Τὰ οµοιοι) εισιν ΟΤΙ ΝΟΠΔ 99. 496ν 9Ρ09 ΠΙΑ] 80Υ (Ί{οπι 

1Τ9. τρ) οορὺ1ὰ ααίµ.... ς ἴω ΤΙ εισιν οµοιωσ πα ΑΡΠ τποῦ αἱ ρίον [ 
Η1. 7. νσ Ρο βγΙΡ... 9 1. 19. 28. 69. αἶδα Ὁ ο 5 ϱ1 ἶ ᾳ ΒΥΙΣΕΣ αγΠῃ 

(091905) οἱ οµοιωσ | σπειροµενοι: Μ πα λογοι | οι οταν: ΒἨ οσα οι | 
ευόυσ (ρτοῦ Βο]μι) οΙ η ΝΒΟΙΙΔ 19. 98. Ἠμαν] Ρος α1δ.,,, ς ουπι ΑΠ οὗ 

3] Ρ]ον ΟΥ... ϱ 1. 298. αἱ ρ]αβ8!ὸ ο 3: 1 ᾳ οορν1 αἰρείὶ οσα :: {Τις | 
λαμβανουσιη: 1. 191. 209. αἱ ραιο δεχονται:: ο Το | αυτου: 1. 10. 

28. 09. 124. 191. 909. ατπι ΟΥ οι: ο Τις 

11. ριζαν (α1350χ ρο -ζασ): ν υδωρ | εν εαυτοισ (αἱ. 011508): 1, αἱ ραιο 
ἐν αυτοισ | Ἐ προκαιροι | η διωγµου (αι. ΟΥ): νο ΕΠΗ. ΡΙΕΣΤΙ 
4 (19 Ποια α Ὁ) νρ και διωγµ. | ευθυσ ο. ΝΒΟΙΑ 95. 108.19. 498ν γ.οῦ 

ἨΑΗΙ 96ς 415... ς ἴμῃ ευθεωσ επά ΑΡΙ ιμιοῦ αἱ ρ]ον ΟΥ | σκανδαλιζον- 

ται (εί. 01): Ὁ -Λλισθήσονται 

19. αλλοι εισιν (Ὁ ο οἵα εισ.) εμπι ΝΕΟ ΡΙΑΡ ὁ Π13 ρΗ Ίνρεορ...ς 
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΄ ῶ ’ 6 Ν [ ’ - .Σ- Να .) / 

λόγον ἀκούσαντεσ, 19) καὶ αἱ µέριµναι τοῦ αἰῶνοσ και { ἀπάτι 
- / Δ Δ / 

τοῦ πλούτου καὶ αἱ περὶ τὰ λοιπὰ ἐπιθυμίαι εἰσπορευόμέναι συν- 
Δ / Ν / Ω ΔΝ - .) 

πνίγουσιν τὺν λόγον, καὶ ἄκαρποσ γύεται. 20 καὶ ἐκεῖνοί εἰσιν οἱ 

(Ξ ἄ9) ουτου εισιν οππῃ ΑΟ:Π τποῦ 58. αἱ ρ]ον ἔᾳ βγταῦ) αείῃ ρο ... 
1. 15. 28. 69. 194. αἱ πια αγΠΑ 01η | οι (Κ οισ) εισ: Δ (πο ὃ) αἲδ οπι οι | 
επι ΟΙΠ ΝΟΔ 60Ρ ... ς]π ΤΙ εισ (:: αἲ Ἱία Μί οἵ Τιο Ιοσίῖοπο {απίΠι 

που Βαοπαπίος 1ΐθπα ν. Τ ργαθοθββίέ εισ) ο. ΑΒΡΙΠ αποῦ αἱ οπιπσΊᾶ οἵο | 
ουτου εισιν 611 ΝΒΟΤΡΙΙΑ 1. 19. 28. 69. 194. αἱ τη ΠΡΙΕΙ νο «Ορ αΥΠΙ 

(Θγταίγὸ ϱΥΥΣΟΣ 1 ααίεπα απὶ Ιπίογ βρῖηας βοπηἰπαπίαν, 1111 βαπί 1 αι] 

αιιά τν. ΒΕΥΠΙΟΠΟΠΗ/ ; ΦΥΥΡ αρ ἨΝΠΙ{θ οί ῖ δπ{έ απ Ἰπίον 5ρίπαβ 5αιηῖ- 

Παπίας, ααὶ γατραπι απ Παπ)... Αοπ πποῦ 98. αἱ Ρ]αχ {ᾳ 6ο ααί] 

01η (οπ οὲ. σε 16595.) :: βεαι αν ἁπρ]οχ ουτοι εισιν 1Π ππ]]ο οοὰ πο 

6β8ο πος {ογο Τη αῑῖ5 ἀοσιηθη{ί5 π]βὶ Ρογίο ραπςῖ5 | ακουσαντεσ (αυ) 
ΟΠ Ν(5οᾷ απίο τ. λογ. Ρο, ἴέθπι «ΟΡ)ΒΟΡΙΙΔ 19. 69. 124. 940. αἱ5 «ορ 

ΒΥΙΣΟΕ,, ς Τωῃ απουοντεσ εππῃ ΑΠ πο αἱ Ρ]ου Πέ νρ (φιῦ -- αιάδιηέ Τε 

να) ΒΥΤΡ ΑΤΠΙ αθί] σὺ ({:: -οντεσ Μί, -σαντεσ Τιο) 

19. και αν µεριμναι (93 -μπαισ) εἴε: νο εἰ αεγιπωιαε δαεοιῖὲ εἰ ἄεοερίῖο 

αυζείαγιηπι εί οἶνσα γεἴίγια οοποιρἰςοεπέίαε ὑπίγοειπιέες διι[/οσαπέ; 1επι 1" 

ἳ- (Ιν14). Μίτο νότο Ἱσᾶᾶ ΡΙ ναγ]απὲ: σἳ” οἱ οἰζίοἰιάίπιεν υἱοίπι εἰ ϱΥΥΟ- 

65 ππιζέ εἰ ἀεοέρέίο ἀνδίαγωπι εί γεϊίγιαο οοπουρἰδοεµίέίαε φὐπιιζ ζτι- 
οἰάεπέες διι[]ουαπέ; Ἠ εἰ γεν φοἰζίοιέιαίπες 8αεο. Ἰημύιδ εἰ ἐπ[εοεῦγας αυῖ- 

ἑἱαγιωπι εἰ οείεγαε οοποιρἰδοεπἑίαε ἐπίγοειπίεςν κι]οσαπέ; 83" ἆ ο α εἰ 

ΦοζζἱοζΜια πες (ᾳ -ἀἶπε, ἃ --ἀπεπι, ο Ἱποῖρίί αὖὉ πες ρτῖονίρα5 ἀερειά118) 
υἰσέιι (ο οἴέας) εἰ ἀείεείαίίοπερ (ο οὐ[εοί., ἃ ᾳ ἐΤΤΟΥΕΒ) πιιᾶί (ο δαεσι{ῖ) 

οὐπιιᾷ ὑποσᾶεπέες (ᾳ, ἃ ὑπιιζ ὑπιειμιέες, 12’ τῇ] πβὶ ἐποσπιάειέες, ο οοπιἑαπίεθ) 

5ηῇοσαπέ (α δο/πισαπέ): ο εξ κο Ποια ὑμίῦιως υἱείέ εἰ ἄε]εσία[ίοπθιι ποιιάέ 

αὐαζίεπιαζ ο[]οσαπέ, Ὦ εἰ γεν φοἰίοἰδιιαύιες οἶἷξας εί ἴπι Ε’γΟΥΕ δαεσιζέ φὐπιιί 

ιμιέες δι/οοαπέ, Ἱ εἰ Ῥγαε δοἰζἐοξιαὗχιε υἶοξις εἰ 67ΟΥ 65 πιιιᾶς εὐπιιί ἴτι- 

οεπάεπίές δη/]οο. | αιώνου (981 οδε βίου, Τὲ οἰοίις οἰοίί υέαε: νὶὰο απίε) 

οππη ΝΒΟΡΙΙΑ 1. 102. αἱ6Ώ « ο 1:35 σ1ἳ. Τᾳνραιτπ ...ς( ἄθ) αἀά 
τουτου οππι ΑΠ ιποῦ αἱ ρ]ογ Γοορ βγταί αείἩ σο | και η απατη (Α 

αγαπη, ὃ ἄεοερίίο αι ἀἰ]εοίίο) τ. πλουτου: Ὦ ΑΤΠΙ και απαται του 

κοσμου, 1ΐἴεπι ν]άε απίε ο βὔ:ᾳ, σ]., ο, ἵ () |. και αἱ περι (εἴ. κἲ; νἲ 

παρα) τα λοι. επιθυµιαι: Ὦ 1. α (αρ Ώ]απο] βαρεγδαπί Η{{αγαο δὲ, αρ 

Ἱτιςο ἄξ: Ἠϊπο απί ππµιᾶξ, τί ο ἆ ΕΣ: ἵ ᾳ, απὶ δαεσιζέ, τί Ὁ ο, Ἱαρῖί. Θα 

νοτο 5ία{ΐτη βοᾳ πα {πι ὑπ, Ἠ8θς ΠΟΠ αᾶ του ανωνοσ 88ἆ αά τ.κοσµου 

[ρτο πλουτ.] αἀλϊρεπάα εαπί) Ὦ ο 5 ἵ α ατπι οπι | συνπνιγ. (ΑΒΡ 
-πνειγ.) ΟΙ ΝΑΒΤΟΡΕΙΙΔ...ς Τη συμπνιγ. ουπι ΒΕΑΗΚΜΡΘΌΥΠ αἱ εοτίο 

Ρίετ. Οείεταπι κ” δῖο: συνπνιγει τον ΛλογοΥ και αι π. τα λοιπ. επιθυµ. 

εισποφευοµεναι (α ατα βοπρίατα απαα πππ]ίαπ Ῥτοβαβ]Η{α5 Ἰαβοί, 

Ροπάςτο Ρροίοεδί αποά ῬΡ]άχθβ Ιία]αο οἆά οηι και αι π. τ. λου. επιθ..), κ 

αάάἀ συνπνιγουσιν τ. λογον, ρτῖοτ1θαδ ρον Ἱπουτίαπη αἱ νιάδίας ἨΟ]Ι 

46]αίῖδ. | ακαρποσ γωεται: ϱ 194.80 ος 132: σἲ- 1 ᾳ (πο Τίεπι { ρ) 
σαΐ ΊΩΠΗ πηΐ (ποπ. νρἑᾶ απι {α ἵηπρ α1) οορᾶᾶ ακαρποι γεινονται (γιν.) 

90. εκείνοι (Βεμι ,,ρ Με αρίο, οἱ π, 15. 19, Τ ειπα 1]. Ρρ.") οἵπι ΝΒΟΙΔ 
ΒΥΙΣΟΗ.,., ς ΊΠ ουτοι οππι ΑΡΠ πποῦ αἱ οπιηὺίὰ (1ἱ νο ἱ, Ἰέεπι ΟΡ 
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202 4, 21. ΚΑΤΑ ΜΑΡΙΟΝ 

3 Ἀ Ν ή ΔΝ Δ ’ 4 } ’ λ] / Ν 

ἔπι την γην την καλὴν σπαρέντεσ, οἵτινεσ ἀκούουσιν τὸν λόγον καὶ 
Ν -- Ν ᾽ 

παραδέχονται, καὶ καρποφοροῦσιν ἐν τριώκοντα καὶ ἐν ἑξήκοντα 
καὸ ἐν ἑκατόν. 

ς [ - τον μία / 0 
21 5 Ναὶ ἔλεγεν αὐτοῖσ ὅτι µήτι ἔρχεται ὁ λύχνοσ ὕνα ὑπὺ 

Δ ’ - Ἀ « Δ Δ ’ 2 σ α΄ Δ ’ ο” 

τον μόδιον τεῦῃ 1 υπὸ τὴν κλίνη; οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν τεῦῃ: 
99) 40.5 2 Δ ” / .. το Ωω. 29. 5 ῥ 

22 Ὁ'Ἱ οὐ γὰρ ἐστιν τι κρυπτό», ἐὰν μὴ ἵνα φανερωθῃ ᾿ οὐδὲ ἐγέ- 
πα 24412» 3 / 3 / ως ” ” τ 

νετο ἀποκρυφο», αλλ ὕα ἐλθῃ εἰισ φανερὀν. 29 εἰ τισ ἔχει ὦτα 
} ’ 2 

ἀκούειν, ἀπουέτω. 
41.9 ν- ΔΙ Ἰαψ 2 - ον η. η μαμὸ. Ε) τ / ο. 

24 3.3 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖσ᾽ βλέπετε τί ἀκούετε. ἐν ᾧ µέτρῳ µε 
η ας ν ' μάς 

τρεῖτε µετριΘήσεται ὑμῖν, καὶ προστεθήσεται ὑμῶν. 2ὔ 'Ι'" ὃσ 

ΥΥΡ ασπΙ αοἲ]Ἡ πο) ΟΥ1505 :: αξ ουτοι Ἱμο ουτοσ Μί Ιοοῖοπο ποι Παοί | 
την γην την καλην (εἰ. ΟΥ): ο 28. 134. αἱ Ραιιο την καλ. γην | ἐν {ου 

(αν/): ία εεαπκΝύνη (1, ἐν, πα Ρ]5 ἐν δοᾷ ποη ἓν) 1. 989. 69. 194. αἱ 
Ρ1, επι ϱγτα νε, ς ἴωπ ἕν: Ἱία π]]α5 ο ἆ αποϊά Πάπα αοσσπ{ρι5 απιοίο- 

τπῃ, 8εᾷ Πέ νρ ορ ΑΤΠΙ 6ο (:: ο αἆ ν. 8.). Οοίετυπα Ἡ 1092. 900. 960. 

οι εν 866 (Ίέοπι ο) Υ14 γ/δος) οἱ ἰοτί (Ίΐοπι 406, 4561) | κῦ εν λ, εν ἔ, 
εν ρ ἴ 

91. ελεγεν: 1. 418. 191. λεγει | οτι εππη Β1, ... 19. 28. 69. 194. 846. δετε 
εεες ντ οπη ΕΠΙ ΝΑΟΡΑΠ αποῦ αἱ ρ]εν (11 οτι τοσα ἵναπη ᾳποᾶ ἀῑσιππέ 

Ἰπ Μο (περποπββίππαπας {θβίος Υεγο η] βαδρίβεῖπηο οπαέαπ{) | 

ερχεται (υει ΕΤ 1 ᾳ να, Ίίεπι οορΡΣΟΝΥ Αντίς Ὁ απτεται, αοοειιζ έν 

6 ο 5’ ϱἳ. 1 οορ 1 αεί], αζγεγίι' Ὦ, αοοσπάηπέ ἴπεενπαπι ϐ) ο λυχν. ουπι 

ΝΗΟΡΙΑ 1. 55. Υ50Υ ἨΑΠ] 5ος αἱ ρ]ςὸ 1 νρ ορ δγταίτ αθίμ....ςο (28. 
69. οπι) λυχν. ερχεται οπιη ΑΠ πποῦ 1 Ρ]ου (5ο 19. 69. 194, α] ρααπς 

καιεται) ΑΤΙΑ πο | τινα εἰο (οἱ. κ»): κ” υπο τον µοδιον τεθηναι η υπο | 

τεόθη Ρε: ἆ υποτεθη | η: 1. 19. 98. 118. 124. 946. 9Ρ0 αᾷ να | κλι- 
πην: 19. 69. 124. 946. 9Ρ9 αάά τεθτ | ουχ (4 ουχι): ϱ Β3' 1 (οπη η υπ. 

την κλιν.) και ουχ... Ὁ 9 6 δεᾷ | επι: πμ" 19. δδ. 69. υπυ | τεδη 
πες (49’) ουπι ΝΒΟΡΙΙΔ 81 Ρ]δόῦ... ς ἐπιτεθη οτι ΑΠ αποῦ αἲ ΡΙ... 6 
011, 864 ϱ”' αά τιέ οπωο δις ζποεαί 

93. τι ΟΝΠΙ ΝΑΟΕΕΘΙΒΥΔΗΣ αἱ Ρπι ο ΓΠ1:.ρ1:νς ϱο ΣΠ... ΕΡΗΚΜΌΠΧ 4150 

{γα Ὦ ο 3’ σ” ἵ ᾳ (6ορ) ααίἩ οπι; Ἠΐπο ἀΡ0 Τμ [τι] 1: αἱ ἵπ Το ἀθεδί 
Ἰασίῖομα {6γο ποη Βποίπαπία: Ρταοίογοθα, ΡΟΡί τιν ναι τι [ποἳ]]1 ης οη{{- 

(εὐαίατ [ εαν (1. 19. 98. 69. 191. 906 ει) μή ινα ΟΤΙ ΝΒΑ (1. 19. 98. 

69. 191. 906), Ίίοπι οπΙί66ο να (αἱ αυ’ Τ1) δοκωπ 88. 109. 909. αἱ 
Ρ 1515, Ἱέεπα ϱ 49. Ὁ 5 Ί 4 αλλινα...ς ο εαν(οσ αν Ὁ) µη ουπι ΏΚαΗ 

Μμβῦν αἱ ρ]εν; ο {41 ϱ1:3.νρ φιοά ποπ, Ί{οπη 6ο | αλλ (Α αλλα) ινα: 1. 

195. αἱ Ῥαμς εν µη ινα | ελθη εισ φανερον 611 ΝΟΡΙΙΔ ΥΣ6Υ 909 α]ῦ {ογο 

(ορ... ς ]μΠ εισ φαν. ελθη ου ΑΠ ιποῦ αἱ Ρ]ον Πέ νρ αἴπη ΦΥΤΡ (:: Πα 

16)... Ὦ ΦΥΙΞΕΝ αοί] φανερωθη 

924. και ελεγεν (1. Τ. 118. Λεγει) πδαπο ακουετε: 1 οπι | τι: υΡΙ τα | και 

προστεύθησ. ὑμιν (ΑΠ ΟΠΙΊ6ΒΟ υμιν Ροδί απουετε Ρο: Ἱέειι Τὸ. 69. αἱ 

Ραπο κ. προστ. υμ. τοισ ακουουσιν, αν απἴβιβδ νοτρῖδ ρονριπί αᾱ οσ 

εχει γαρ [δίο 19. 69.] πιδα αρθησ. απ αὐτου, αἆ 4παο αάά εν ὦ µετρω 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΝΟΝ 4, 29. 2509 

Δ ”! ’ 2 δρ Να σα 2 ” ο ας 3 3 έ ΄ : 

γὰρ ἔχει, δοθῄσεται αυτῷ ' καὶ ὃσ οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται 

ἀπ᾿ αὐτοῦ. 
ΗΕ Ανα κο Δ ς -- -- ς 

20 3 Καὶ ἔλεγεν' οὕτωσ ἐστὶν ᾗ βασιλεία του Θεοῦ, ὧσ 
3 ’ Δ -- -- Δ ΔΝ 

ἄνθρωπος βάλΜῃ τὸν σπύρον ἐπὶ τῆσ γῆσ, 21 καὶ καθεύδῃ καὶ 
’ ΔΝ { ’ Ν « ’ - Ν ’ 

ἐγείρηται νύχτα καὶ ἡμέραν, καὶ ὁ σπύροσ βλαστᾷ καὶ µηκύνηται, 
Π σ ; . η ε - ν - 

ὧσ οὐκ οἶδεν αὐτύσ. 25 αὐτομάτη ἡ γῆ καρποφορεῖ, πρώτον 
-- , σ , . ” ο βιορ ο 

χόρτο», εἶτεν στάχυν, εἴτεν πλήρισ σἴτοσ ἐν τῷ στώχυὶ. 399 ὅταν 
Δ ο -ξ / 2 Ν 2 Δ / ᾳ ’ 

δὲ παραδοῖ ο καρπὐὀσ, εὐθὺσ ἀποστέλλει τὸ δρέπανον, ὅτι παρέ- 
ς 

στηκεν ὁ Φερισμόσ. 

μετρ. μετρ. υμίν και προστεύθησεται υμιν, 98. αἱ οτι Ὁυμνν) οππὰ ΝΑΒΟ 

ΤΔΠ αης» αἱ Ρρ]εν ο ΕΠ” ο 1 ᾳ νρ εορ βγιτπίΣ αεί ρο .... ἄὐ οπ οΠ1ῃ 

Ῥα 114. ΥΕΝ 209 (5εᾷ α 114. ΥΣ τοἰϊπεηί τοισ ακουουσυ!) ϱ ασ]. σα 

1 ἲ ἀεθεί Μί οἱ Τιο | υμυν εἴπε αἀαῑίαπι «ΠΠΙ ΝΒΟΡΙΙΔ 102. 9Ρε α] ραιιο 
16 (εχς”) νο «ορ αππι αθίμ.... ς (-- 9) αἀά τοισ ακουουσιν οι ΑΘΡΠ 

αποῦ 1. 59. 69. αἱ ρ]εν α (Ιΐεια { ρο σγπεζεπιέζόιι) αγ ναί 

25. εχει ϱΥ ΟΙ ΝΒΟΙΔ 19. 28. 69. (1 νρ φιᾶ επίπι ]ιαδεί) Ίίθπι αν εχει 

ΡΕ" Εηκοθῦ 181. αἱ Ραπο...ς αγ.(Ν αἱ τη εαν) εχη ουπι ΑΕ αΜβΏνῃ αἱ 

ρ]ες:: τί Τιο | δοφησεται: Ὁ 211. προστεθησεται | ου εχει: Ελα 
αἱ ουκ εχη (α εἰῖαπι και ο εχη) 

90. ελεγεν: οἳ αάά ΥΙᾶ οτι | ωσ (185. 28. 69. 194. 9Ρὸ αἱ ωσπερ) οιτη ΝΕ 
ΡΕΤΙΔ 19. 238. δ. 69. 118. 134. 908 α]ῦ ἴοτο ἴο] «ορ (πιοᾶο ιοπούέ φιιᾶ 

ἴασι(), Ἰίεπα 1. (ωσ ανθφρ. οταν) ο (Φ1ιοπιοῖο Πιοπιο οππο πο) ... ς Τι 

Τϊ ωὧσ εαν (6 αἱ αν», αἱ19 οταν) οππι Δοθῦπ πποῦ αἱ Ρ]ογ ΠΡΙεν νο (10ΡΙεΥ 
νς «επιαάπιοᾶμπι 5τ) Ρο (Ίἴεπη 5γταίτ οἱ) | ῥαλη (Ε βαλλη, αἰ19 ἔογταο 

ῥαλλει) τον (ο το, 69. 124. οπι) σπορον: Ὁ σπορον βαλη 
2Τ. καθευδη εππι ΝΑΡΟΡΕΑΚΙΝΜΡΥΘΟΠ αἱ ΡΙ (4 καθευδαν) ... τκεητ 99.69. 

191. 969. αἱ ππα καθευδει | εγειρηταυ ουπι ΑΒΟΚΡΌΥΔΘΗΠ αἱ] ΡΙ ... ΝΕΕ 
απτ 69. 191. 269. αἱ Ῥπι εγειρεται ... Ὁ εγερθη νύκτα: ο” γυκτοσ | 

βλαστα ο ΒΟΡ1,Α 2Ρ8 4] Ραπο... ς βλαστανη οππι ΝΑΟαΚΜΡΌΥΘΟΠ 
α] Ίοπρο Ρ1, Ιίοπῃ ἘΕΗ 98. α] πια -στανει | µηκυνηται ΟΠ ΔΑΟΤΔΠ πηςῦ 

1 ΡΙ ... ΒΡΗ αἱ ρ]Η5”9 µήκυνεταιν 
98. αυτοµατή 6ΠΙ ΝΑΒΟΙ, 102. 48ὲν 356 αἱ ραιπο οορη{ οἱδομνν αγτβ ααί]ι 

εωες (6098) αἆά γαρ οππι ΔΠ πού αἱ ρ]ου 1ὲ νο (ΑΥν5ΟΒ ἔεγγα θηιίηι ΟΙΠΙ5ΒΟ 

αυτομ.) 3ύ1Ρ οοὰ ϱορᾷ4ᾷ µο.... Ὦ 2Ρ9 αὖπι οτι αυτομ. | πρωτον: δ αάά 

εν | ειτεν Ὀἱ8 ο Ν(δοἆ οπη σταχ. ειτ.)Ρ’1,(ρτῖ Ίος ειτε)δ.... ς Τμ Τϊ 

ευτα Ρ15 ο (86 ευτα σταχ. ειτεν) ΑΒ’ΟΡΠ απο τα]] αἱ οπιπΥ{ᾶ (ας, βγτ 
Ρπβ ϱτ) | σταχυν: ΡΕΙ σταχυασ | πληρησ (0 αάᾶ ο) σιτοσ οπα ΒΡ 
οορΡΜΙ... ΟὔΥΙά 271. πληρεσ σιτον, 486Υ πδοῖ πληρησ σιτον, 194. αἲδ 
νε! ὃ πληροι σιτον ... ς πληρη (3Ρ9 αάά τον) συτον οἳπι ΝΑΟΤΔΗ αιςῦ 

αἱ Ῥ]ον (16 νο ΡΙεπιωπι πισπέτητι [ἐγεέέσπα, ΦΥ απιιπε] α.ἆ πιέγαπια 16ςΙΙΟΠΘΠΙ 

παμῖ Ροΐοβί; ο ἀείπᾶε ρζεπωπι ἐτέίσιήπ. αρίοα οἵηπι θ{9) 

99.ο0ταν δε:ρα ο {13 1314 νΡ και οταν (0 ϱ π]] π]βῖ οταν), τ1. αἱ 

Ραπς οτ. γαρ | παραδοι ΕΙΤΠ ΝΒΡΔ.... ς παραδω οππ1 ΝΕΑΟΤΙΘΌΠ αποῦ 
αἱ οπισΊά | ευθυσ εππι ΝΒΟΓ ... 6 Ἰμπ ευθεωσ οΝπι ΑΡΔΟΘΌΠ απο αἱ 

οπιηΥῖά το: 1, τον 
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354 4, 90. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

ς ο κκ . -- « Π « ( - - 
90 "Ναι ἔλεγεν πῶσ ὁμοιώσωμεν τὴν βασιλείαν τοῦ Φεοῦ, 

Ἀ 3 , .Ἡ Ἔ ο -- 91 « ’ ’ : εἩ Φ 

} ἐν τήι αὐτὴν παραβολή θώμεν; οἱ ὧσ κύκκῳ σιάπεωσ, ὃσ ὅταν 
.ω Λ - ” ; 3ἃ , ” - 

σπαρῃ ἐπι τῇσ γῆσ, µικρύτερο» ὃν πάντων τῶν σπερμµάτων τῶν 
. - » ς ἱ ᾱ- -- 2 Δ --- 

ἐπὶ τῇσ γῆσ, ὢ5 καὶ ὅταν σπαρῇῃ, ἀναβαίνει καὶ γίνεται μεῖζον 
’ -- ’ ν. - ’ ’ ο ’ 

πάντων τῶν λαχάλω», καὶ ποιεῖ κλάδουσ µεγάλουσ, ὥστε δύνασθαι 
« ” - Δ Δ ” ϱ) - - 

ὑπὸ τὴ’ σκιὰν αὐτοῦ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκινοῦν. 
[4 - 4 - - - 

ο 5 Ναὶ τοιαύταισ παραβολαϊσ πολλαῖσ ἑλάλει αὐτοῖσ τὸν 

90, ελεγεν: να 69. αάᾶ αυτοισ | πωσ (9/) οππι ΝΒΟΤΙΑ α115 ἔοτο Ὦ ο ΑΥΤΡ᾽ 

πας (ης οπῖτῃ ἱταποπάα ποία)... ς ἴμῃ τινι (:: οἱ Το) οππα ΑΌπΠ πποῦ αἱ 

Ρίου ο { 43: (εισιά απ. οἱ) ἵ ᾳ (α ποη Β4818 Πᾳποί) νρ «ορ ΒΥΙΣΟΙ 

οἱ ρ ἴχί αγπῃ αοί]ι 6ο ΟΥ 1 οµοιωσωμεν οΙΙΠΙ ΝΑΒΡΙΙΔΠ πποξ αἱ ΡΙ Ος 
δν ο 1, αἲ ρ]ας10 Ογεοᾶ οϱµοιωσομεν (Ίἴοπα 1 νο ααθὐπιιζαδύπιμε νο] 

αὐπαδπιμβ), κ 98. 69. αἱ ραπο αγπιεοᾶ ΤΠΡΗΥΙ -ὠσω | τινι ΙΤ ΝΕΟ ΤΑ 
αἲ ρις3ὸ (ἱ νρ οι γαγαδοίαε, ἵπ «μαπι Ῥαγαδοίαπι, ὑπ Ίμα ραγαδοία: 

βἰπα]]]ίογ «ορ αοί, 8ΥΤΡ ΠΡ) Ονδθς,, ς ποια οππι ΑΟ ΡΘΟΌΠ τοῦ αἱ 

Ρ]εχ ϱο απ (5ΥΤΣΕΝ οίϱ) | αυτην παραβ. Φωμεν οΠΙ ΝΗΟ”1/Α 28, 65. αἱ 

ραπο (Ποπ 19. 69. 946. Ῥεγρεπίε παραβαλωμεν [-λομεν] αυτην ωσ 

ΧΟΣΣ.) Ὁ (Ροπεπιιϐ) ο (ζαπιμ) οορ ΒΥΤΡ ΑΕ Οχδ4δ... ς παραβολη (1. 

118. 191. 209. οµοιωματι) παραβαλωμεν (αἱ πια -ῥαλουμεν, -βαλλο- 

μεν, Ἐ αἱ -ῥαλομεν) αυτην οσα ΑΟΡΟΘΡΠ απςῦ αἱ ρ]εν ΠΡ]ον νρ βΥγΥΣΟΙ 

οἱρ χι αγπι 

51. ωσ: Ὦ «ορ (εί ὑπίαν ϱγαπῖ) οµοια εστιν (ο ζηπῖ[ε εδέ γε πι «εί θἶσιί) 

ετπε Μί οἱ Το |. κολκω ΕΠΙ ΝΗΡΔ(κοχωσ 8εᾶ σ ραπεί[ῖβ ποία{ο)Π” 194, 

αἰ νίκπια... αρ ὃή Ίωῃ ΤΙ κοκκον επι Αοιιθύπ” αποῦ αἱ ρ]αβ100 (6 νο 
κζσπέ (γαπιηπ) | οσ (ο”Δ ωσ) οταν: ϱ" οοτιαν... Ἀἲ ΟΠΠ 06 (5αρρ! ϐ) 
Ροβίσπφπο Ἠαβοί ο (54616) µικροτερον ον | σπαρη: κ αἱ Ραπο σπαρει | 
επιτησ γησ: 91, επι την γή | µικροτερον (4Εἵ µακρ.) ου Ν(οί” αἱ 6) 

ΒΡ"ΙΜΑ 193 28. 98. 191. 119. 985. 358. ρ50ἳ ποδηῖ βο προ... ς Ί 

Μικροτεφοσ οππι ΑΟΡΖΘΡΠ αποῦ αἱ ρ]ον | ον (τ ων) ΟΠΠ ΝΏΙΔ ο (πιύπο) 
πι τί) Ὁ (οι εὖέ πιύπι) (ατα ποἰ) ... ς Τϊ εστιν ροβί πα. τ. σπερ- 

ματ. οππι 0ΜΘΡΠ αποῦ αἱ Ρ]οχ ρο, Ἰίοπι ροβί γησ Α, Ἰίοπι Ρο8έ µικρο- 

τερ. (23 αάά μεν) ΡΝΣ αἲ ραις 1Ρ1νρ | των (Ὁ α εισιν, ΠΡΙ νρ φμαε 

αππί) επι (αἱ οπιτ. ε.) τ. γησ: ο 211. Ὁ ο οπι (:: πὲ Μ{)., Ἠϊπο Ίωη [τ, 
ε.τ. γ.] 

99. και οτ. σπαρη (8111 ο ᾳ ΒΥΤΡ ΠΡ αυξη δη, ογευεγῖί) αναβαινει (ο ᾳ ΟΠι 

αναβ. και): Ὁ 1 οσα, ο η] π]βῖ ογεβοίέ, Ὦ ογεβοῖί αμίεπι | µειζ. (νῖᾶο ρο5:) 
παντ. τ. λαχ. 6Η ΝΒΟΡΙΜ”Δ 1. 98. 98δ. αἱ ΡΙ813 Ἱε νρ οοΡ (πιασύπα. 
οἴέγηπι οπή) ΑΥτῦΕ αχπι αεί... ς Τϊ παντ. τ. λαχαν. µειζ. οππι 

ΑΜ”Π ΠΕΡ α] Ρ]εν ρο | µειζον οππι ΝΑΒΟΕΙΝ 95. 8110 οχθ ... ς ἵωι Τϊ 

µειζων ο. ΡΕΘΗΚΝΜΡΒΌΔΠ αἱ Ίοηρο ϱἱ | τα πετεινα: ΑΔ αἲδ παντα τ.πετ. | 
κατασκηνουν ΝΠΙ ΝΑΗ”ΟΡΙΘΌΠ απςῦ αἱ οπιηὔ]ά.,.. Τὰ κατασκηνοιν ΟΠΗ 
Ἡ” (αἱ αρ Μί οχ Ἠ"Ρ οάΙάΙππΙβ) ... Δ πατασκήνωσ (οππΊββο αν π{ Ίπνο- 

πογ]{ βορίου -γώωσαι 7) 

30. πολλαισ οπΠι ΝΑΡΟ”ΘΡΠ πποῦ α] ρ]ου ΦΥΤΡ ΑΥπ1, Ι{οπι απίο παραβ. Ὁ Ε 
51.3: ϱ1:3. 1 1 ᾳ νςρ «ορδεΡΥ ο{ᾷ σο ... Ο"ΥΙάΠΑ 1. 298. 989. 118. 181. αἱ50 
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. ο 2 ’ 

λόγον, καθὼσ ἠδύναντο ἀκούει 94 χωρὶσ δὲ παραβολησ οὐκ ελά- 
5 σφι ολ -- - , 

σι ὸκατ' ἰδίαν δὲ τοῖσ ἰδίοισ μαθηταῖσ ἐπέλυεν πάντα. λει αὐτοῖσ, 
- Χ -- τς 

οῦ 5 Ναὶ λέγει αὐτοῖσ ἐν ἐκεύηῃ τῇ ἡμέρα ὀψίασ γενομένησ᾽ 
ο : Δ / / 

διέλθωµεν εἰσ τὸ πέραν. 90 καὶ ἀφέντεσ τὸν ὄχλον παραλαμβά- 
ὧν ε τ 5 -- , . Δ -- 3 

νουσιν αὐτὸν ὥσ ην ἐν τῷ πλοίῳ, καὶ ἄλλα δὲ πλοῖα ησαν µετ 
λ - Ν / -- 4 ο) λ Δ / . 

αὐτοῦ. Ὁ{ καὶ γύεται λαϊλαψ µεγάλη ἀνέμου, καὶ τὰ κύματα επ- 
. ον σα ”/ .- πα 

ἔβαλλεν εἰσ τὸ πλοῖον, ὥστε {δη γεμίζεσθαι τὸ πλοῖον. 98 καὶ ᾖν 

ίοτα Ὦ 6 ο οορἉ{ οἱροίτ ΑΥΥ5ΟΝ αθί] οπ1, Ἠῖπο 99 | αυτοισ: Ὁ 208 3: 
61’ 1 οπη; Ὦ ο ϱ ΥΥΔΕΝ ΑΥΥ Ρ6ΥΡΡ οπι τον Λογον (5εὰ α ἰοφιεδαέη δές, 

δεσγείο αμίεπι οπΙϊ5δί5 καθωσ ηδυν. δα ελαλει αυτοισ) | ηδυναντο 61Η 
ΝΒΟΣ(59)0Δ 1. 98. αἱ βαϊ πιπντά (τα θ, 19. 14,5.)... αρ Ίωπ ΤΙ εδυ- 

}αντο ΟΠ ΑΡΙΙΘΌΠ Ἱπςῦ α160 {ογο (:: αἱ ὔ, 9) 

84. χωρισ δε: Ἡ «ορ (οοάρείτ π]] πϊςί χωρισ) ΒΥΙ5ΕΝ και χωρισ: πε Μί | 
ΗΡΑ καθ ιδιαν (ποπ Ίἴεπι ΝΑΟΙ, εἰς) | τ. ιδιοισ μα. οπΤη ΝΒΟΤΔ...ς 
Ίητ. µαθ. αυτου (αἱ Ρας 03:11 οπι αὖτ.) οππι ΑΡΘΟΠ πποῦ αἱ ΟΠΊΗ 
ιά (:: οξ αἆ 15, 20) | επελυεν (69. -λυσε): ϱ) 999. πηδὸν απελυεν | 

παντα (αἱ ραιςο απίο επελ.): Δαπαντα, ϱ ο Π5 ἵ ᾳ αυτασ 

95. λεγει: 19. 69. 194. 946. 9Ρε 8Ρο α1356Υ ελεγεν 

96. αφεντεσ τον Οχλ. (Α αυτον Ρχο τ. οχλ.): Ὦ 19. 28. 69. 946. 9ΡέΏο 

ο 3 ἵ ᾳ αφιουσιν (Ὁ ο ἀὐπιίβογιιέ) τ. Οχλ. και | και αλλα δε οιἵπι ΑΟ7Ρ 

ΤΕΟΗΚΜΒΌΝΠ αἱ Ῥ]εν 5Υτρ (ἆ εί αἴίαο αιίέπι παυεξ πιίας) ... Ἰωπ ΟἨΙ 

δε οἳπῃ ΝΕΟ7ΗΔ 29. 109. 151. 999. 459. Ἠδοῦ Ιέ νο (56εἆ Τιαίί και -- δε 
πθς αλ Ὀῖ ακρτίπηθτο βο]επέ που πιασίς {ογο Ιπίοτργοίας 11) οοΡ ΒΥΤΣΕΛ 

ΒΗΠΑ (Ὁ 1 ᾳ εἰ πιη[ίαε εἴπηιιζ παφες [Ὁ παυ. κὔπι.] εναπέ [1 οτι] σι ε1ἱο, ο οἱ 

κὔηπιζ πιιζέὲ εγαπέ οπι εο) | πλοια «.ΔΑΒΟΡΕΜΔΠ 1.19. 99.69.41 ριαδὺο... 

ς(-- ἄἲ) ΤΙ πλοιαρια ο. ΕΕΘΗΙΤΡΌΥ αἱ Ρ] | -. αλλα δε (νῖᾶο απίθ) πλ. 
σαν (οµΠῃ ΡΑΣ 1, ΟΠΗΣ ς Ίμῃ Τϊ ήν οππῃ ΑΒΟΠ απο 61] αἱ ΡΙ6εχ) µετ αυ- 

του (4 αἱδ οορἩ1 ο{ᾷ7 ΑΥΥΣΟἨ οἱΡ Ώβ αυτων): 1. 298. 118. 191. 209. 9Ρ9 
ΑΠΩ και αλλα τα οντα µετ αυτου πλοια (ΥΠ πλ. Ροδί αλλα), ϱ Π3' 

και αλλα δε (83 οπι) πλοια πολλα (3 κ. αλλαι δε πλοιαι πολλαι) 
ησαν (813: αὑπιιζ εταπέ) µετ αυτου (αᾶ Ὦ οξοαί. Ὁ ο ἶ ᾳ) 

3τ. γυεται:Ό σος {11:35 ρἳ” 1 ᾳ (Ἰξεπιν]ᾶ ο3. 1) νρ (Ίίεπι οορ 5ΥτΠΙΤ αΥΠΙ 
6ο αίο) εγενετο | Δ Ίδοτ λελαμψ | μεγαλη (ία νὰ; ν” 15Τ. µεγασ) ανε- 

µου οι (ΑΣΕΕ)ΝΟΒΡΙΙΔ 1. 19. 98. 69. 109. 118. 191. 909. 846. ΡΕ) ο 

Π1.5: ϱ1.ἳ. Ἱ ᾳ νς ΒΥΙΣΕΝ αὖΠῃ ααἲ]ι (οορ ἐδέ πιαΦπιδ οοπίις Γαοπις)...ς 
ανεµμου µεγαλη ουπι ΑΠ αποῦ αἱ ρ]αει { ΦΥΤΡ Ρο; ΙἹίεπι 0 αἱ8 ο αγεκου 

μεγαλου (ο πιαρηὲ υεπέζ) | και τα κυµατ ΟΠΠ ΝΒΟΡΤΑ 19. 28. 69. 191. 

958. 3Ρε Ἱέ νρ 60Ρ ΒΥΙΣΕΗ αοίἩ Ρο... ς τα δε κυµατ. οι ΑΠ αποῦ αἱ 

« ΡΙ6υ ΒΥΤΡ αγΠῃ | επεβαλλεν (98. αἱ -αλλον, Ὁ ενεβαλλεν) ο. ΑΒΟΘΗΚΡΥΑΠ” 

αἱ Ρ] (ΠΡ]ετ νο πιέεῦαέ, ο ὑππιδέεδαπέω:, ο” πιἑοδαπίιη, ἔ αβοεπᾶεὐαπιέ) 

. ΔΕΕΙΜΠ3 α] Ρ]ιβῦ0 επεβαλεν, επ ϱ εβαλεν, αἱ Ῥαπο ενεβαλεν | 
Ὥστε ηδη (απ α, δεᾷ ΠΕΙ νρ ααί]ι οπι) γεμιζ. το πλοιον (α9’) οι 
ΝΠΟΡΤΙΔ 9Ρ9 1ΡΙεΥ νρ 60Ρ ΒΥΤΡ ΤΠ αθίἩ. ... ς ωστε αυτο (109. οπι, αἱ 

Ραπό (ΓΑΠΒΡΟΠ)ηδΗ γεμιζ. (α 1. 58. Υ56Υ α115 [οχο βυθιζεσθ.., αἱ ραπο κα- 
ταποντιζ.) οππι ΑΡΕ(Α)ΗΚΜΡΌΥΠ α] Ρ]εΥ ΑΥΥΣΕΝ δ{Ρ Ιχί ΑΥΠΏ Ρο... Νξ ο ΟΠῃ 

90--- 41 
Τιο 8, 92-95 
Μι8, φο Ξὦ-- δπ 
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νι Ά ο -- ’ 38 Ν ’ ον ο Ακ / 

αυτῦσ εν τῃ πρύμ)ῃ ἐπι τὸ προσκεάλαιον καθεύδων και ἐγεί- 
9 λ Δ / 2 ”υ. ἃ / 2 μό . 

ρουση’ αὐτὸν και λέγουσιν αυτῳ ' διδάσκαλε, οὐ µέλει σοι ὅτι ἄπολ- 

λύµεθας 9 καὶ διεγερθεὶσ ἐπετίμῃσεν τῷ ἀνέμῳ καὶ εἰ ᾗ -υμὲ 9  ἆ 7ὲ0ρ ἑίσ ἐπέτιιώσξν τῳ ανεμιῷ και ΣιπὲγΥ τη 

/ . ’ Δ / ο 3 Ν 

Φαλάσσῃ σιώπα, πεφίµωσο. καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνέμοσ, καὶ ἐγένετο 
’ ’ Ν ο] 2 -. ο / ..] [ ος 

Ίαλήνη µεγάλη. 460 καὶ εἶπεν αυτοῖσ᾽ τί δειλοί ἐστε οὕτωσ; πῶσ 
3 ” ι / 41 ο ο, ΙΗ νο) / .) 

οὐκ ἔχετε πίστι; και εφοβιῃθησαν φόῤον µέγαν, και ἕἔλεγον 
Δ ϱ) / ’ 2, ο, ὃ σ ν ς ”/ ο απ 

πρὺσ ἄλλγλουσ" τίσ ἄρα οὐτόσ εστιν, ὅτι καὶ ὁ ἄνεμοσ καὶ ἡ 
/ ” -ε 

Φάλασσα αὐτῷ ὑπακούει; 

γ. 
1---20 Μιδο . Δαὶ ἦλθον εἰσ τὺ πέραν τησ Δαλάσσησ εἰσ τὴν χώραν τῶν 

Τμο 8, 90---09 

98. και ην αυτοσ απ ΑΡΠ ΠΠοῦ α] ΟΠΠ Γοτο ΙΡ] (» ο εγαί αιίεπι ἴμεε) νο 

ΒΥΤΡ Ρο .... ΔΒΟΙΔ 486ν και αυτ. ήν (α ἔρθο αμίεπι εαἲ) | εν τη ΕΙΠΑ ΝΑΒ 

ΟΡ1/Δ α115 (1 νο π γιμρῦ.. ς(- ἄὺ εοᾷ τάχβις 68) επι τη 6άπ1 Ἡ 

ππςῦ αἱ ρ]ες [ επι το (28. 285. 2Ρ9 οπι) προσκεφαλαιον: 9 191. επι 

προσχεφαλαιου | εγειρουσιν οππα ΝΗΟ7ΔΠ αἱ µααο ....ς 1η Τ{ ὄνεγει- 
ῥουσιν εαπη ΑΟ ΠΠ αποῦ α] Ρρ]ευ; Ὁ 328. 609. 9069 ὀιεγειραντεσ (εί 19. 

69. 124. 946. εγειραντεσ) ΟΠΙΙΒ5Ο και 84, Ἰἴεπι οποἰαπίες ο (5 τα 

(εοηίτα εωοίαπέ [ο εποαυεγιέ, εν δδοίανεν.] -- εἰα ο ΗΙ ϱ15. νβ) | 
µελει: Ώαν αἱ Ῥπι οκ νο {ος ΘΠ ΠΙΡΒΙΠΠΟ µελλει 

99, διεγερθεισ: Ὦ 28. 69. δΡ8 α] Ραιιο εγερθεισ | και ειπεν π8ᾳ ο ανεµοσ: 

ᾱ οτι | και ειπ. (2Ρὲ οπι) τη Φαλασση: Ὁ 1. 119. 191. 209. Ὦ ο ο 3’ 1 
ᾳ ΑΤΙΑ και τη Θαλασο. και (ᾳ 911) ειπεν (ο ἄἶσεπβ ρτο κ. ειπ.) | σιωπα 

ία, πατε) εί. {83. ϱ1.  ἵ αν (1805 655 αλ]πάςηβ σιωπ. πεφιμωσο)};: 
νο ο 13 οπι | πεφιµωσο (1, φιμ.): Ὁ καν (1ΐ αἱ. 41 60Ρ) φιμωθητι 

40. ειπεν: πό λέγει, ΠΡ]ετ νρ αἲξ, 1, ελεγεν | ουτωσ (ς οὕτω επι Ὦ αἱ πι) 
6πΠΙ ΛΟΠ Ἱποῦ α] ΟΠΙΠ {ογο (5εἆ 1. 19. 28. 09. 191. 209. 946. αἲπη ροβί 

τι ΡΟΠ) 5γτα (ΑΠ) ρο .... μπ ΟΠ ΟΗΠΙ ΝΒΡΙΙΑ 29086 1{ νς οορ ααίῃ | 
πωσ ουκ (5ο φοπιοίο ποπάμπι) οτι ΛΟΠ πποῦ 95. αἱ ρ]ον »γτας {Γρο 

εν ΟΡ Ίων ουπω οπα ΝΒΡΤΔ α119 Π{ΡΙΕΣ (ο ᾳ νοτο π]] μ]θὶ Λαδείε [ᾳ ]ια- 

Φείοίε] Γιάεπι) νρ ο0ρ ΑΠ αθ{Η 

41. ουτοσ εστιν (ία 3: 1): Ὁ αἱ ραις αὖἱᾶ ο {3 ᾳ ({οπιν]ᾶ 1: ϱ]) νρ 
ΥΠ εστιν ουτοσ (Ἠ ϱ 6ο6ε (Ποπιοάο Ρτο τισ αθα οὖτ. εστιν οτι και) | 

χάι 9 ανεµοσ (1 νρ αἱ υοπέµς εί πιαγε, ϱ1’ υεπίέμ εἰ Πιαγα; ο ΠιάΥ6 αἱ Ό61ι- 

{πδ οἱ, α- απιεροπΙί πιαγε 5οἆ απαο βαΠΗΤάΓ ῬΡογίοτθ): ΝΟΡΠ 1. 95. 

191. αἱ ρ]11810 Ὁ ο Π3: σἲ’ 1 ᾳ οορ ΒΥΥΡΕΣ ααί]ι Ὑἱοίαηί (οκ εα{ΡΟ58) και 
(α ἵ Υἱεί οπι) οι ανεµοι, 5οᾷ ο Ὦ 3: ᾳ και (ϱ 3" ᾳ οπι) η θαλ. και οι 

ανεµ. | αυτω υπακοῦεν απ Ν”ΟΔ 1. 19. 98. 69. 118. 209. 946. αἱ ραπο 
Υ{είδηΐ ϱχ οΛΙΟΧΟἨΠ (αυτου υπακ.), Ἱΐοπῃ ΝΕΒΙ, υπακουει αυτω.... ς ΤΠ 

υπακουουσιν αυτω (1: πε Μι οί Τ,0) οἳπι ΑΠ πΠΟΡ αἱ ρ]οΥ (151. αὐτ. 

υπακ.)  Ὁεάοσερι νο (οοπαα 3 1α ση - οδαιάζιπί) «ορ αΙΠΙ Ρο 

εν ΤΕΕ ΠΙ] π]ρὶ υπακουουσι) 

Υ. 1. ἠηλθον απ ΔΑΒΡΠ πποῖ α] Ίοπρο ΡΙ Τί (οχε 4) νρ εοροσᾶ”Ά ρο 
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- Ν ’ ο) - - ΄ 2 « 

Γερασηνῶν. 3 καὶ ἐξελθύντοσ αυτου ἐκ τοῦ πλοίου, ευθὺσ ὑπήν- 
.) - ν ’ ” 

τησεν αὐτῷ ἐκ τῶν μνημείων ἄνθρωπος εν πνεύµατι ἀκαθάρτῳ, 

ΒΥΤΡΠΕ.,, 6Ρ’ ἠλθεν εππι 641/ΜΔ αἱ Ρ]α550 οορ 1 αἰδοηνύ βγγ5εμ δίΡ ἰχί 
8ΥΠΙ, ῥρταθίεγαααιιο α αἱ Ῥαιςο (επ ενρ]δίατῖα) αἀᾶ ο ἴξ | τησ Θαλασ- 

σησ (ο ο”. [ει.νιά Π1. σἳ] νς ἔγναπς Γγείπι πιατῖς, Ιἴεπι 86ᾷ οπηί55ο πιαγῖδ 

Ὦ ΕΙ: ο έγαπδ ππαγε): 8 (ε. το περ. και ειστ. χωρ.) 19.69.42Υ ἆ1βΣ'α 

(ά α ία, 1 μ{ίο, ΕΞ {γαπδ Ρτο ειστ. περαν) αεί οπι | γερασηνων 

(α 0’) επι κ”ἩΡ 1ἱ (εἰ. ὁ) νρ.... ς γαδαφηνων οππη ΑΟΠ πποῦ αἱ Ίομς9 
ΡΙ ΦΥΙ568 α{Ρρ ἰχί Ρ6ΥΑΡ σο ... ΡΌΔ 1. 28. ὃδ. 118. 181. 209. γδο 9Ρ9 

139 [οχα «ορ 5ΥΤΡΠΙΕ ατπι αθίῃ ατγ γεργεσήνων, Ίίεπι Ἐρ]ρ]ιδῦθωσο 

καρχοσ λεγει, νῖάε Ἰοσππι αἆ Μί δ, 28, Πε ΤΗΡΙΗΥΙ αἆ Ἡ. 1. τα ακρι- 

βεστεφα τον αντιγραφών εισ τ. χω. των γεργεσήνων εχει. Ῥταοίρτεα 
οἱ ΟΥΦ139 αἆ Μι 8, 28. ΑΡ Οτῖρεπε Ροπάεπί αἔῖαπη 4πας α µαπο Ματοῖ 

Ἰοσπῃ Ιπ οα{6ΠΙ5ΡΟ55 ϱίΙποδᾷ οί{οχοη (η σοα{Ρ055 ρταεροβῖίο ΥΠοίογ]εαηί 

ποπιῖπα, αποά 1ά6πι 1π σα ἴπ]οδα Ιπίε]]εσεπάαπι ε5ί) αἀποίαπίαχ. Ἱαωαριή- 

ἔαχ απίοτη 1η οπίοΧοῦ είᾳ: οὔτε γαδαρηνῶν οὔτε γερασηνῶν τα ἀκριῤη 

ἔχει τῶν ἄντιγράφω», ἀλλὰ γεργεσηνῶν. γάδαφα γὰρ πόλισ ἐστὶ τησ 

ἰουδαίασ, περὶ ἦν τὰ διαβόητα θερμαὰ τυγχάνει" λίμνη δὲ κρηκγοῖσ 

παφακειµένη οὐδαμῶσ ἔστιν ἐν αὐτῇ { θάλασσα. καὶ γέρασα δὲ τῆσ 

ἀραβίασ ἐστὶ πύλισ, οὔτε θάλασσαν οὔτε-λίμνην πλησίον ἔχουσα᾽ 
καὶ οὖκ ἂν οὕτω προφανὲσ ψεῖδοσ καὶ εὐέλεγατον οἱ εὐαγγελισταὶ 
εἰρήκεισαν, ἄνδρεσ ἐπιμελῶσ γιώσκοντεσ τὰ περὶ τῇσ ἰουδαίασ. 
γέργεσα τοίνυν ἐστὶν αφ ἦσ οἱ Υεργεσηνοί; πόλισ ἀρχαία περὶ τὴν 

νῦν παλουμένην τιβεριάδα λίμνην, περὶ ἦν κρημγὸσ παρακείµενοσ τῇ 
λίμνη, ἄφ ἦσ δείκνυται τοὺσ χοίρουσ ὑπὸ τῶν δαιμόνων καται Ρεβλή- 

σθαι. ἑρμηνεύεται δὲ ἡ γέργεσα παροικία ἐκβεβληκότων, ἐπώνυμος 
οὖσαά τάχά προφητιώς, οὗ περὶ τὸν σωτῆρα πεποιήκασι, παράκαλε- 
σαντεσ αὐτὸν μεταρῆναι ἐκ τῶν ὁρίων αὐτῶν οἱ τῆσ χώφασ πολῖται. 
καὶ ταῦτα ὠριγένησ φησὶν ἓν τῷ ἑκτῷ τόμῳ τῶν εἰσ τὸ κα. ἰω. εὔαγγ. 

ἐξηγητικῶν. ΑαρέοἨ5 3,56 Ἠαπο βοτϊρίιταε ἀἱβετοπΙατη που {αησ]ή; 

Τμαπϊ οπίπι σά αραᾶ οΠΊΠΕΒ ἴγθς ενβ]βία5 γερασηνων ἰἐπεπίασ; β5εᾶ 

ηθο αἀροπ]ΐ ΠΟΙΠΘΠ τερ]οΠ1β. 

9. εξελθοντοσ αυτου (Ῥεμα .Ῥεπα, ο/6, 64. 11. 19 αἱ. οί αἆ τας. 168, 21/4) 

ουπ] ΝΒΟΤΙΔ 1. 19. 99. 69. 118. 124. 191. 209. 946. Υ50Ι 4Ρ96 α110 {ογο Ὦ 
{ (εωειιπίε εο -- εἰ) (1ἴ6πη «ορ 5γταϊ ααίΠ)... ς Τ εξελθοντι αυτω οιπι 

ΑΠ πού αἱ ρ]εν ϱ1’ ᾳ 1η πιξ ΘΠΙΠ 8αἨ {01 (Ἠἱ ΟΠΠΕΒ ἐωειιπέέ εἰ ἄε παυέ 

- οσοιγτ{ εἴ) ϱο, 16επι (οΙΠΙ589 εἶ ροβὲ οεειιγγίϐ) 1 νρεᾶ ἵπς αἱ, Ίἴοπι ΑΥΠΙ 

««Ὦ 6 6 Η”' εξελθοντων αυτων (ἆ 83’ εἰ επειιέέόις ἐΠΠί9, ο εἰ ἄεδοεπιζετιέ- 

ὅμς οζῆ15, α εἰ σωπι επἸδδεπέ 5εηποη{ο ἐζζὲε ο ᾱ, αλζὲ ο 3") | ευθυσ ο.ἈΟΠΔ... 

ςευίγεωσ ο.ΑΡΠ πού αἱ οπαπν]ά... Τη 911 (1: πε Μί οἱ Τ,0) οπππΏΌ ος Η51 
(ποπ 1Ίέεπη ἔ οἳ ᾳ το]]νῖᾶ νο) ΒΥΥΣΕἨ ΑΥΠΙ Ῥαχθῦ (ΠοἨ. 1ΐ6ιη «0Ρ ΥΣΡ αθί] 

Ρ6ΥΒΥ ο) | υπηντησεν ο. ΝΒΟΡΑΙ/Α 1. 19. 28.69. αἱ 50 ἔετε Ώαπιρατδδε,,, 
ς Τί απηντησεν επι ΑΠ απο αἱ Ρ]ετ | εκτων µνηµ. ανθωποσ (ϊα 
ϱ{. 43’ ϱ1” 1 α]νῖᾶ νσ «ορ 5υτα α]): Ὁ Ὦ (ε πιοπιπιεπίέο) ο ϱ Ε ἵ ᾳ ΑΤΠΠ 60 
αγύρ. εκ τ. μνήμα. 

ΤΙΡΟΗΒΝΡΟΕΕ, Ν. Τ. εᾱ. 9. 17 



958 δν 8. ΚΑΤΑ ΜΑΡΝΟΝ 

. ο] Λ ’ κ 3 - ’ Ν Σο { / 2 

ὃ ὃσ τὴν κατοίκησιν εἶχεν ἐν τοῖς μνγµασιν, καὶ οὐδὲ ἀλύσει οὐκ- 
2 λ ; μ δι ο - 4 Λ ο ; 

ἔτι ουδεισ ἐδύνατο αὐτὸν δησαι, 4 διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις πέδαισ 
Ν « ’ ον ος Ν Ν ’ { 2 } - Δ « ’ Ν 

και ἀλύσεσιν δεδέσθαι καὶ διεσπάσθαι ὑπ αὐτοῦ τὰσ ἀλύσεισ καὶ 
ν ας Ν »ο ” 5 ον Π - λ 

τὰσ πέδασ συντετρῖφῦαι, καὶ οὐδεὶσ ἴσχυεν αὐτὸν δαµάσαι, Ὁ καὶ 
.] « ” -- ’ Ν 3 - ” 

διαπαντὺσ γυκτὺσ καὶ ἡμέρασ ἐν τοῖσ µνήµασιν καὶ ἐν τοῖς ὄρεσιν 
τσ ΄- Ν / ς Ν ιο ε 1 3ο ςλ Δ 2 - 

ν κράζων και κατακὐπτων ἑαυτὸν λίθοισ. ϐ και ιδῶν τὸν Πσουν 
τν ; "ο λ ; .» -” Λ , 

απὺ μακρόθεν ἔδραμεν καὶ πυοσεκύνησεν αὐτῷ, ἵ καὶ κράξασ 

ὃ. οσ την κατοικ. (α135 ἔγθ οικησιν) ειχεν (οι. ἆ {Π1:13: ϱ1 5 114 νρ): ρε 

2ρ8έα Ὁ ο 6 οσ() 6) ευχ. τ. κατοιχ. | µνηµασι) ΟΤΙ ΝΑΒΟΙΙΔΠ ππςῦ αἱ 

Ίοηφα Ρ]Ι.... ς (-- αυ ὦπ) µνηµειοισ οι ὮΗ αἳ πα | ουδε ΕΠΙ ΝΒΟΡΤΙΔ 
95. 208... ς ουτε οσα ΑΠ αποῦ αἱ Ρ]εγ | αλυσει οἳΠ ΒΟ”1, 98. 9Ρες ϱ 

εεες αλυσεσιν ΟΠΠ ΝΛΟΡΔΠ απού αἱ ρ]ον  εΠ1:13. 61. (65: οπι) Τ]ᾳνς 

εορ θγγαίγ ατπῃ αεί ϱο | ουκετι ουδεισ επι ΝΕΟ" ΡΤΙΑ 19. 28. 69. 194. 

946. Τ{ (αχο ἵ 4) νρ (ὲξ νς εἰ πεφιε- ἶαπι (ιἱδφιαπι) αγΙΙΥΙᾶ, Ίέοιη 1. 118. 
191. ουδ, ετι ... ς ΟΠ ουχετι οἳπι ΑΟ Π πποῦ αἱ ρ]ον Ἱ α (Ίίθιι 60Ρ 

5ΥγαίΣ ααίἩ σο) |. εδυνατο οἳπῃΙ ΝΑΗΤΟΡΙΙΔΠ Πς0ῦ ϱςΥΡ α]50 ῄετο ,..ς 
ηδυνατ. επι Ἠ ο ΕΡΣΙΑ] φαξ πια... Μετολµα. Ῥγαοίετεα Ὦ ἶ απι {α Τηπρ 

8α1 {91 Ροδί αυτον Ρο 

4. δια (ΕΕΗ αἱ ραπς και δια) το αυτον (5ἱ6 ε{. κο, κ” διαυτον, ’ διατογ) - 

διεσπασθ. (ὐ α! Ραπο διασπασθ., Α ὀιεσπαρασθε) υπ (ν αἱ ρ]ας”ῦ απ) 

αυτου (8γΥ5ΕΝ οπι υπ αυτ.) - συντετριφθαι: Ὦ οτι πολλακισ αυτον 

ῥεδεμενον πεδεσ και αλυσεσι», εν αισ εδησαν, διεσπακεναι και τασ 

πεδασ συντετριφεναι, πἹπεϊ Πίο Π3 11 ᾳ φποπίαπι «αέρα οοπιρεᾶες εἰ 

εαίεµαδ, «ΐὔις Πἰφαίις εγαί (α Γμφεεί) αἰβγιρίκδεί εἰ οοπιρεῖε (4 911) 

οοπιπιὐιθδεί: 1.28.191.909.3951. (ΙΙ {εν 2Ρ6) δια το αυτον πολλασ 

πεδασ και αλυσεισ, αισ εδησαν αυτον, διεσπακεναι και συντετριφεναι | 

και ουδ. ισχυεν (ν {. 191. 209. α1δὸ [οτο νσχυσεν) αυτον (ισχ. αυτον 

[4 αυτο] ΟΠΠ ΔΑΠΟΚΙΜΠΔΗ αἱ 5 ΠΡΙ νο «ορ Ρο; ς αὖτ. ισχ. απ Ώξα 

Ἡβν αἱ Ρο) ὁαμασαι (93 οια, Α δήησαι): Ὦ και µήδε)α αυτον ισχυιν 
ὁαμασαι (83: 1 1 ᾳ πες «ήδγπαπι ροβδοί σι [1 επι Ροβδεί επι] απιρ{έις 

ἄοπιατε [ᾳ οποέγέ]) 

ὔ. και διαπαντοσ (151. αἱ δια πασησ, κα ΦέΥ ΟΠΙΠΕΊΙ ποείοπι) νυκτοσ (αεί. 

νά νρ εί 5επιρεγ ποοίε): Ὁ Ὦ ο ο ΗΣ Ἱ ᾳ γυχτοσ δε (ποσίε αμίεπι) | εν 

τ. μνγήημασι (1. α119 Γετο μνήμειοισ) και εν τ. ορεσιν 6ΗΠῃ ΝΑΡΒΟΚΙΜΌΔΙΙ 

π]θὺ {ογο { Π7. 1 να (8εὰ δι οἵι εντ. µνη. και) «ορ ΒΥΤΗΙ αγπι αθίἩ ϱο 

εα{ε... ς(-- αὐ Β2) εντ. οφεσι χαι εν (, Ἱ οπ1) τ. µνηµασιν (Ὁ µνη- 

µειοισ) εππι Ὦ πΠςδ α] δαΐ πηα Ὁ ο ἵ ᾳ (124. ο οπι εν ἓ. ορεσω) και) | 

χφαζων (ϱ -ζου): 69. 194. 990. 946. κραυγαξων | εαυτον: δ αυτον 

ϐ. και τδων ουπι ΝΗΟΙΔ 1. 28. 69. 151. 946. 6ορ ... ς ]μῃ ιδων δε (:: αἱ 

Τι) ο. ΑΡΠ αποῦ α] Ρρ]οτ Ὦ ο {β1:3: ϱ1:3: 11 α (ο ρο»ί σπείαπιαπβ Βἰ8Ιῖπι 

Ροτρῖέ εί ασοισι’γ{ εί αζογαυίέ ειὔπ) νΕ ΒΥΤΗΙΙ αχΠΑ αθἰίἩ Ρο | απο µακρ. 

ΕΠΙ ΝΒΟΡΔ απο α] Ίοησο ΡΙ ... αρ’ (5εὰ ἵπιρτοῦ Βομιι οο]]α(ῖς 11. 19. 
14,54. 10,40) µακο. 8ἵπο απο οἳπῃ ΑΚΙΜΠ αἱ ρ]1ας5ῦῦ (ρο) Ώαπιρας σσ | 
προσεκυν. (Ἠ προσεπεσεν :: αἱ Τι) αυτω ΟΠΠΙ ΑΡΠ πηςῦ α] Ίοηρο ΡΙ 

Ώατηρατ εοά ,,. ΤΙ πρ. αυτον επι ΑΒΟΙΑ α115 ΏΠΗΡΑΙ οἆ 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ο, α1. 259 

στο / φ . ει Ν ὃ ο Ἀ ο) - (λ τι - - 

φωνῇ µεγάλῃ λέγει" τί ἐμοι και σοί, 1ησου υιε του Όεου του 
ς / ς /.. Ν / ’ ’ Ὄ ” Ν 

ὑψίστου; ὀρκίζω σε τὺν Φεόν, µή µε ῥασανίσῃσ. ὃ ἔλεγεν γὰρ 
η ο λα ε Ν - η 2 ρς 3 ος ’ 0 λ 

αὐτῷ" ἔξελθε τὺ πνεύμα τὸ ἀκάθαρτον ἐκ του ανθρώπου. 9) και 
’ . 9) Δ σας .) / 

ἐπιρώτα αὐτόν' τί ὄνομά σοι; καὶ λέγει αὐτῷ ' λεγιὼν ὄνομά µοι, 
[τά ’ .] ὣ Δ ’ . Ν ΔΝ ” Δ 2 Ν 

ὅτι πολλοί ἐσμεν. 160 και παρεκαλει αυτὸν πολλὰ (να µὴ αυτα 
λ /’ ”! - ; σσ’ Ἀ 5 -- Ν ο” ο ) / , 

ἀποστείλῃ ἔξω τῇσ χώρασ. 11 ἤν δὲ ἐκεῖ πρὺσ τῷ ὄρει αγέλη χοί- 

Τ. λεγει (ΑΡ ρτοῦ ΒοΠι) οµΠΙ ΝΑΒΟΚΙΙΜΔ(Π λεγον) αἱ ρ1ιςῦ9 1 απ. ΘΠΊΠΙ 

ΑΤΠΙ ΏΑΠΙΡΑΓ 564... ς ειπε (:: πἲ Το) ο Ὦ απο α)1 Ρ] ο ίαεῖανο 

(αξ. {αι 1πρ α]) εορ 6ο | τὸ: 1. 98. αἲ ραπο οπι (:: οἱ Μι) | υψιστου: Α 

ΒΥΥΡ τηΡ ζωντοσ | βασανισησ: Ἡ αἱ ραπςο -σεισ 

8. ελεγ. γαρ (ΑΛν]άα οπι): Ἀ και ελεγεν | αυτω: ο 3: ᾳ {αι δακ αάά ο τς | 
εξελθε: Α Ῥοδί ακαθαρτον | εκ(αΏ ο ἄε): Α 989. πΙδο ΕΤ] ᾳ ανά νρ 

απο (αὖ) 

9. επηρωτα (εἰ. Ὁ {1 να βστΡ): ᾗασο β” 1 ΦΥΥΣΕΗ Ώαπιρατ ὔδέ επηρωτη: 

σεν (1: αἱ Το) | ονομα σου ΕΠΙ ΝΑΒΟΚΙΙΜΔΠΙΧί αἱ ρ]ιιβ35 ΑΥΥΡ αγΠΙ (Ρο) 

ΓαπΠΙβ8Ν.... ς σοι ο/ομα οτι ΡΠΠΒ πποῖ αἱ Ρὶ Τε νο ΟτΙπίΣ1 (ορ 

Μηπίπι ποπιέπ). ῬΒταθίοτεα Ὦ Π νρ Ονπί α4ά εστιν (ετ οξ 116) | λεγει αὐτω 

΄οππι ΝΑΠΟΚΙΜΔΗΐχί αἱ ρ]ας35 ο 1νρ (αἱ. απη πρ πηΠα πηί α]) «ορ 5γταίν 
ααίἩ ρο (61: εἰ ἀἰωῖ) Ὦαπιρᾶτ,.. ς (-- αρ Βή) απεκριθη λεγων οΙ 

ΕΕΘΗΒΌΥΠΙΙΡ α] ΡΙ (ο νρζᾶ αριᾶ Τμ φμί γεβροπᾶεπς ἀίαίθ), Ιξεπῃ απε- 

χριθη βἶπε λεγων Ὁ 9Ρ86 4] ραιςα Ὁ ο Εἶ ᾳ | λεγιων (ρτοῦ ἄὐεοπιπὶ ο 

Θεμα) «πα ΝΤΟΡΙΑ Τὲ νυ ογταί ο0οΡ (ᾳπ8θ νν ΟΠΠΠΘΡ θαΠάΘΙΠ ΕΟΓΠΙΑΤΗ 

οἳ. ἵπ Το ρταεβοπί; οἱ ει. Μί 26,59)... ς λεγεων οπα (86 λεγαιων) 

ΑΗ7Π ιποῦ αἱ οπιηΥΊά ϱο (ζαἱφαίον) (Ον3551 αἰ]αάεηβ αποκρινεται οτι 

λεγεων ονοµα μοι) | λεγ. ονομα µοι (5ΥΥ5ΕΗ ποδίε; 1. οπ1) 6ΙΤη ΝΑΟΤΔΠ 

αποῦ αἱ Ρίου α ο (ΟΥ2551) Ώαπηρας,.. Τμ αἀἆ εστιν επι Ὦ 69. 194.998. 
946. Ἱρ]οῦ νο ({ ϱἩ ἶ απη { ης πηῖ 5αΠ ζορίο ποπιέι πεἰλέ εδὲ, Ὁ ϱ1” ΤΩΤΗ 

ε0. Ἰιοπι. εδέ πι], ο ποπι. πεζ]ιέ 1ει. εδέ, 1 ναεᾶ ζευ. πο] πιοπι. εδΕ), Ίέθιι Ὦ 

4 εστιν µοι ονομα λεγ. 

10. παρεκαλει ΟΤΏ ΝΒΟΡΙΙΠ πποῦ α] Ρ]εγῬ ο [114 νρρο... ΑΔ 1.28. 9Ρ8 

α)]ο ο 3. ϱ1 3. δα” νρἹχί ο(ξᾶ αρ Ίωπ (που Ιἔεπι απι ἵηρ ΘΠΙΤΏ σαξ ΤΩΠΗ 
πηζ) Ρο 1)αΠΠΡΑΥ 554 παρεκαλουν (1. παρα.) 11 ε{ 1 ϱΡρ | αυτα αποστ. 
6ΠΙ ἩΟΔ (4 οἱ. {1 ᾳνο πε δε ευρε[εγεί) ... ς Τπι Τϊ αυτουσ αποστ. 

(π -στειλει) οππη ΡΕΕΗΡΌΥ αἱ Ρ] ϱ1” (εος επρε[[ενεί), Ίέεπι ΑΝ 39 ογο 

ο {3 {ια (εωρεἰ[εγεί εοβ Ἠ11) ψο 8ΥΙΡ ΤΠ ΓαΑΠΙΡΑΥ αποστ. (Ώαπη εξαπ.) 

αυτουσ, ... ΝΤ, 208. Ὦ 6 αυτον αποστ. (ειπε, ἐδίιπι επρεἰ[εγεί), Ίέοπι ΚΙ 

αἱ Ραιο ΒΥΙΣΕΕ αείΏ αποστ. αυτον 

11. προσ τω ορει (ορει οπι κ”, ΦρΡΙΞ). οιΠΏ Ί1Πο ΟΠΗ 1150 [ογο 1έ νρ τα]] 

οἵπἩ, 564 Ακυπίσί (πτπΡ ροβί εκει) αἱ ΡΙβ15 6ορ ΒΥΙΡ αεί] ρο ροδέ 

βοσκοµ., Μ αἱ ραις ο Ροδΐ μεγαλη (5δεὰ ν 946. ῥοσκοµ. μεγαλη) Ροπ 

ενω (5 αμ απ) προσ τα ορή οππι παΊπαδο ραπονία,.. 1. (58.9) Ρ]απο 

οπη, Ἠήπο 499 | μεγαλη (ροδί βοσκοµ. ΡοΏ εξ. αὖΠῃ, νίάθ απίο Μ 946.) 

ο. ΝΑΒΟΔΠ απεξ αἱ ρ]εν ο {81 1” "1 (4 ποιζέογιι, αὲ οἳ. 8] ραιο ρου5) 

ΝΕ «ορ ουταίτ α].... ΡΗΏῦ 191. Υ56Υ αἱ Ρας Ὁ ο 3’ 1 νροοᾶ (8οἆ ποπ αΠΙ 

ατα 



200 δ, 19. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

’ ΄ λ / νο) ”./ . 

ρων µεγάλη βοσκομένη 13 καὶ παρεκάλεσαν αυτον λέγοντεσ 

πέμύον ἡμᾶσ εἰσ τοὺσ χοίρους, ἵνα εἰσ αὐτοὺσ εἰσέλθωμµεν. 19 καὶ 

ἐπέτρεψεν αὐτοῖσ. καὶ ἐξελθόντα τὰ πνεύματα τὰ ἁκάδαρτα 

εἰσγλύον εἰσ τοὺσ χοίρουσ, καὶ ὥρμισεν ἡ αγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ 
3 Δ ’ .έ / Ν ] / .] ο / 

εἰσ την Φάλασσαν, ὧσ δισχίλιοι, καὶ ἐπιίγοντο ἐν τῃ ὃ αλάσσῃ. 

14 καὶ οἱ βόσκοντεσ αὐτοὺσ ἔφυγον καὶ απήγγειλαν εἰσ την πύλιν 

{α Ίπς ΘΙΗΤΗ ΠΤΙ σαΐξ παῖ Φα) δο οπη, Ἠΐπο 4009 (:: αἲ ο{ Μί οἱ 1,9) | 
βοσκοµενη: 3ΟΑΤΔ α] Ῥαπς Ὁ ἆ ᾳ βοσκομεγων (1 αἲ Τις) 

12. παρεχαλεσαν «πι ΝΒΟΙΔΠΕ αποῖ αἱ Ρ]εν «8ο ΣΥΤΡ εορνεί,.. ΑΚ 
Μπἰκϊα]15Γεχορο {5 ρ1 ΣΤ] ᾳνς οεορν! αΙ5ΕΒΙΝ ΥΥΣΕΝ Ώαπιρατ παρ- 

εκαλουν (:: οἱ Μέ, Τίεπι Τ6) | λεγοντεσ (1, -Ίτασ, Ὦ 2Ρ8 ειποντα: ν]άθ 

Ρο8/) αὔδᾳ αἀαίαπι (0) εππη ΔΒΟΙΙΔ 1. 19. 99. 38. 69. (καν παρακα- 
λεσαντεσ αυτον ειποι) 103. 118. 151. 209. 351. 946. ορ αατἩλ (αἀά 

πιηζέηπι) ... ς ΤΙ ΡΥαοπΙ παντεσ οἱ δαιμονεσ., Ίωη [παντ.] ον δαιμ. «ππλ 

ΑΕΕΟΗΡΌΥΠΙΩΕ αἱ ϱΡ] α ο 5ΥΤΡ ΥΠ: επ 8 Θσ οι δαιμογεσ ΟΠΠΙΒ5Ο 

παντεσ οππι ΚΜΠΙχί α]1ὸ [ετε ϱ ο 3: σ1 ΣΤ] ᾳνς (1 δρζ πμ νε] ἄαε- 
πποπες, Ὦ δρῦ». εί, παπα δρῖγ, ὑπιπιιιά{) ΥΥΣΕΝ, Ίζετα ϱ Ἄρθετα (2Ρ8 παντα 

τα) δαιμοζια, ο Ε ἀαεπιοπία | εισελΦωμεν (κ -υμεν): 98Εῖ απελθωµεν 

19. και επετρεψ. αυὐτοισ 8ἵΠο αἀ ἁἰ[απιαη({15 61ΠΙ ΒΒΟΙΙΔ 1. 28. 109. 118. 

1891. 2909. αἱ Ραις Ὁ 6 «ορ ΒΥΥΣΕΝ απ... ς (11) και επετρεψ. αυτοισ 

(σ αἱ αυτουσ) ευθεωσ (απ ΑΠ ΙΠοῦ α] ρ]εν {ρ νο ΒΥΙΡ. Ἱ6πΌας 

Π3: 1 ᾳ Ροβί και, Ἰίεπι αἱδ 1 ρο Ροδέ τς, Ἰἴοπα ϱ1: απίο εξελΦοντα; οπι εἰ. 

Ρταείογ ΝΕ οίο αἱ Ῥαιςο ααίἩμ Ρ6γ5Ρ Γ)λαπιρασδσᾳ; αὐ9 εἰ Τμ [ευθ.]) ο τς 
(εαπι ΑΠ ιπςἳ αἱ Ρ]ον Γο1 [ει ϱ3' ἄοπιύιις Πεκις] νο 5Υ1Ρ ααίΏ 1)απΙΡΗΣ; 

1{αμι ὁ Ροβί εὲ σοπέπιο, Ἱ{επι Ὦ α 3 κυριοσ ες Ρροδί και ευθεωσ, Ἰ ἄοπιῖ- 

πιδ ροςί εἰ ίαἰὐπ: Ῥ]απ6 ΟΠΙ εἰ. ργαείεχ ΝΕ είο Ὦ αἱ ραας: 99 οἱ Τπ 

[ο τς]... ϱ ο Η”. και ευθεωσ κυφιοσ (ο οπι) 15 επεµψεν αυτουσειστουσ 
χοιρουσ (εί. Ἡ α] ραμέ χαν επεµψ. αὖὐτ. ευθ. ο 15, 2Ρ8γαι ο 1 επειψ. 

αυτουσ, ἃ εἰ ῥγοέύπις ἀοπιίπις Πεδις ρεγπιεῖέ ἐρείς) | τα πν.τα ακαθ. 

(98. αἱ Ραις τα ακαθ. πν.): ΑΕ αἰά οπι τα ακαύ. | εισηλθον: Ἡ Τὃ. 

106. 900. α119 {ογε εισηλθεν (:: εξ αἲ Τι)  ωρμµήσεν (131, αἲ Ραπο οφ.) 

-χατα τ. κρηµνου: ΠΡΙ ππαθπο ὑπρείι -- μγαεοίρίίαέις εδ; ἆ ργαεοϊρίία- 

ι5 εδέ -- Ρε ῥγαεσερός νο π] π]βῖ ργαεγζμίίαέις εδὲ (Ιίοπα ϱ3: πὶβὶ αριιά 

Βαβαί]εν οχο](1ί αλα π]ά: εί επειίες δρῦ'. πιπιπιαί (1 ρταεοριίαίιβ 

εδί; αρ Μίνα ὑπρείι αθίῖ -- Ρε Ργαεσερκ); Ὁ εἰ Γεσεγιιέ ὑπιρείι {γε 47'αε- 

«επι Ῥεγ Ῥγαέσερο, ϱ εἰ οἶώπι ἐπέγοίκδεπί πι Ῥογοος δρίγ. ἴπιπι. ἐεγιιί σιι 

ὑπρείι ἵπ 4γεφεπι εἰ ρε; Ργαεεζρύίωπι σαεσϊζεγιπέ ὕπ πιαγε | ωσ δισχιλ. (Β 

-, Ἡ χιλιοι) οππὶ ΝΒΟ ΓΙΑ 1. 2020 6 ο ΠΣ μῖ' ᾳ νρ 60ρ (οντεσ δισ}.) 
ΦΥΤΣΕΕ (αρ ὙΙάπιαηδίαἀξ οτι οίΊμπη ὦὧσ δισχ.) Ρ6Ι55 (οί ροβέ ειστ. 

Φα). οπι τα]ῖημα πδαιιο ΗΠΕΠΙ νοβθ)...ς ΡΥ8ΕΠΙ σαν δε, Ίωπ [ησ. δε] 
σαπι ΑΟ”Π αποῦ αἱ Ρ]ετα Γρ” 11 ρο (Α]ή ΒΥΙΡ ήσαν γαρ) 

14. και οι βοσκοντ. (40) επι ΝΑἨΟΡΙΜΑ αἲ:5 ἔεγο α 6 ϱο 6ο αγγαῖ 
βείἩ.... ς οι δε ῥοσμ. εππι Ἡ αποῦ αἱ] Ίοησε Ρ] ο ΓΗ5. ο. ΣΤ]1α4νς 
αππι :: πέ Μί, ο αἱ. Το | αυτουσ ΕΠΙ ΝΒΟΡΙΙΔ 19. 69, 194. 946. 2Ρο9 1έ 
νρ «οΡ ΒΥΣΣΟΝ ααίἩ.... ς (-- 8 Β2) τουσ χοιρουσ οππι ΑΠ αποῦ 4] ρ]ες 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6, 19. 2601 

Ν .] Δ 2 / . να 3 -- 3 Δ / Δ 

καὶ εἰσ τοὺσ ἀγροίσ᾽ καὶ ᾖλθον ἰδεῖν τί ἐστιν τὸ γεγονόσ. 19 καὶ 
/ Δ 2 - Χ - / 

ἔρχονται πρὺσ τὸν Ιησουν, καὶ θεωροῦσιν τὸν δαιμονιζόμενον 
’ ς / λ - Δ 2 / Δ 

καθήμενον ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, τὸν ἐσχηκότα τὺν λε- 
- Δ ] α/ Δ ΄ 2 -- « Σ ’ 

γιῶνα, καὶ ἐφοβ/θησαν. 16 καὶ διήσαντο αυτοῖσ οἱ ἰδόντεσ 
- -- .. Δ Ν - ὃν 

πῶσ ἐγένετο τῷ δαιμονιζομένῳ καὶ περὶ τῶν χοίρων. 1τ καὶ 
3 - -” 2 - 4 - 

ἤρξαντο παρακαλεῖν αὐτὸν ἀπελθεῖν ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. 
Ν , - ση 3 ς 

195 3 ὃ καὶ ἐμβαίνοντοσ αὐτοῦ εἰσ τὺ πλοῖον, παρεκάλει αὐτὸν ὁ 
Ν “ἡ ,. ᾳἩὁ Ν ” -- .) / Ν 

δαιμονισθεὶσ ὕνα µετ αὐτοῦ ᾗ. 19 καὶ οὐκ ἀφῆκεν αυτόν, ἀλλὰ 
” ο Ν ) ῴ ’ 

λέγει αὐτῷ ' ὕπαγε εἰσ τὺν οἶκόν σου πρὸσ τοὺσ σούσ, και απάγ- ] : η η 

ΒΥΤΡ ΑΥΤΗ ϱο | απηγγειλ. (ρτοῦ Βε]ιι) ειπα π(απηγγιλον)ΑλΕΟΡΚΙΜΠ α1δ5 
ίοτο... ς (- αὺ Ασ) ανηγγειλ. οππη ΕΕΕΗΒΟΝΑ αἱ ΡΙ | ηλθον (ου) 
απ ΝέΑΕκτιμυπ" 99. αἱδ9 ἔογο 60Ρ ΒΥΙΡΡΟ...ς εξηλθον (:: αἱ Τις, ο 

οἱ. ΜΙ). ο ΝΤΟΡΕΕΘΗΡΥΔΠΣ αΙ ΊοηροΡΙ ο ο {105 11 (Ποπιν1ά ϱ1:3:) να 

(ερτεβεί δωπέ, α ὑπογεςδὲ διιπέ, ο επεγιπέ) ΒΥΙΣΕΝ αΥΠΙ 88{1 | τι εστιν (Α3 

οπιν]ά εστ.) : Ἡ αἱ» οπι :: αἱ Τιο 

16. εωχονται (8ο αἱ ἵαπια Υἱά): κ” ήρχοντο, Ἰξεπι Ὁ ο {ραξ παπι φεπογωέ | 
Φεωρουσι: Τ -ρωσι» | τον δαιμονιζοµενον: Ὦ αυτον τον δαιµ. (ο ἆ 

Π3: ἴζωπο ιοπιύπεπι γιά είο, Ὦ {1 αἱ νο σιήπι νο] επι φιῖ) | καθηκενου: 

ᾱ 65ΕΣ 6 ΟΙ | εμµατισμενον οππι ΝΒΡ1ΙΔ α115 [ογο 1ΐ (οχο ᾳ, εί ο” οπι) νρ 

ΕΟΡ ΑΤΙΑ... ς (δε 609) ΤΙ Ρταθπι και ο. ΛΟΠ τποῦ (5εἆ μἈ οἵη η. ιµα- 

τισμ.) αἱ Ρ]ετ ᾳ ΒΥΙΡ Ρο (8ΥΤ5ΕΙ φεδεἕωπι εἰ κοὐγέιπι εἰ θεάεπίεπι) | τον 

εσχηκ. τ. λεγιωνα (-ιωνα οππι ΝΤΒΙΙΔ, ἆᾳα νν ν]ᾷρ αἲ ν. 9: ς -εωνα οαπα 

Κό[--ανώνα]λοπ αππεῦ αἱ εθγίο ρ]εν): ο 1τ" 27. Ιὲ νο (εχο ππί) οσα, Πῖπο 
μου 

16. και ὀιηγήσ. οππι ΝΑΒοακτιµΜβαΠίχί αἱ ρα Γρ” 1νρ «ορ βγτας ρο 41 

εν, Ν΄ διηγησ. δε εππα ΡΕΕΗὉΥΠΙΩΡ 1190 {ογο ο 3 1 α (Ἠ παγγαυετιωιί 
εἐίαπι) | ιδοντεσ: Δ ειδοτεσ (ὃ φι υἰᾷεγαπέ) | εγεν. τω (0 αυτω τω, ἴε 

νρ εἴ φμῖ εἴο: οξ αἲ ν. 15) ὁαιμονιζομενω: 1. 909. εσωθη ο δαιµονι- 

σόεισ:: εἶιο 

1Τ. ἠ0ξ. παρακαλει (1 νο γοβαγθ οθερεγωπέ, οοερεγιιπέ γοβαγε): Ὁ 9350. 9Ρ9 

Αα παρεκαλουν | απελθειν(Ἡ και απ.): Ὁ ινα απελθη (1ὲ νο ιί ἀἰβοεᾶεγεί ; 

βοἆ Ὦ 1έ ποπ γεοεζεγεί) | απο: Δεκ 

18. εμβαινοντοσ (0 ενρ.) (α0’) οππι ΝΑΒΟΡΚΗΜΑΠ 1. 98. 194. αἱ25 {οτο 
(0ΡΙΕΥ νρ οι πιηπιε αβοεπᾶεγεί, ο αἱ οιπι οοπβοεπάεγεπέ, Ὦ εἰ αδοεπζεπέε 

[β16] ειώπ ἵπ πανε γοφαδαί εωπι; 5ο αἱ ἴποφιεαιεπίοπι ειιπι ὧν παυεπι ογαυίΐ 

ειήπ) ... ς ἐμβαντοσ εππι ΕΓΑΠΡΌΝ αἱ ΡΙ1/ παρεκαλει (αἱ. Ὦ ϱ): Ὁ ΙίρΙ6υ 

νρ ηρξατο παρακαλειν | ἵνα µετ αυτ. η (Β7Α ην) ουσ ΝΑποκτδπϊχί 
1. 28. 98. 69. α1:9 ογο ϱ ΑΥΤΗ ΑΥΠ1 Ρο βαχ ... ς να ἤ µετ αυτ. ΕΙΠΑ 

ΡΕΕΘΗΡΥΠΩΡΒαΙ ΡΙ Ὁ ο Ε1 1 α ({επιν]ά β3: ϱ1Ι:3’) νο οοΡ αθίἩ 

19. καν ουκ ΟΠΠΙ ΝΑΒΟΚΙΜΑΠ 1. 95. 109. αἰδό {ονα Ε1 νο (αἱ. απ πρ ΘΙΗΠΙ 

ΠΊΤΩ Β4Π αἱ 5ο ΠΟΠ ΟΠ1Π) ο0Ρ ΒΥΥΗΙΣ ρο, Ιέθπη 19. 98. 69. 194. 846. ραί 

καν ο 16 ουκ 6ἳ 11 και [ο 1] ουκ εκ 6ιχοτο ἆθ ο ...ς (- αὐ Βᾳ) ο δε 

τε ουκ (Ἡ οτι ουκ) οσα Ὦ πποῖ αἱ ῬΙ Ὁ ο ο 41:35" ϱ8 ἵ ᾳ νρεᾶᾶ αρ Τμ 
ΒΗΧ ΑΤΠΙ αθίῃ | αλλα λεγει: Ὦ και ειπεν (ἆ εἰ αλ) | απαγγειλον οσπι 



205 5, 20. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

} - σα 4 / ’ ’ Ν 2 ’ / ΔΝ 

γειλον αὐτοῖσ ὅσα ὁ πύριόσ σοι πεποίκεν καὶ ἠλέησέν σε. 20 καὶ 
3 - λ ο / - . 

απ[λθεν, καὶ ἠρξατο κηρύσσει» ἐν τῇ «Πεκαπύλει ὅσα ἐποίησεν 
” - : ὁὸ κ. - Δ ΄ λ / σ 

αυτῳ ὁ Πησοῦσ, καὶ πάντεσ εδαύμαζον. 
Μις, 1 49.5 κ 9 ’ 2 ο... - , » να 40 21 Λαι διαπεράσαντοσ του |ησου ἐν τῷ πλοίῳ εἰσ τὸ 

; ; ” Ν 2 λ ΑΣ} τ 

πέραν πάλιν, συν/χύῃ ὄχλοσ πολὺσ ἐπ αὐτόν, καὶ ἦν παρὰ τὴν 
99-45 / 14 ᾳ - 2 / αν / 

Πας 15ο θάλασσαν. 232 καὶ ἔρχεται εἶσ τῶν ἀργισυναγώγων, ὀνόματι Ιάει- 
Μι ο, 18-26 α σαν ὃν λλ αλ / Λ Ν /ς } α« ϱ): λ ροσ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν πίπτει πρὺσ τοὺσ πόδασ αυτου, 35 καὶ παρα- 

δω } ο ’ / ιά Ν « ’ / 3 ’ ” ια 

καλεῖ αὐτὸν πολλα, λέγων ὅτι το θυγάτριόν µου ἑσχάτωσ έχει, ἵνα 

ΝΒΟΔ α] ῥΡαἳο... ϱ 1. 19. 28. 69. 151. 2909. 946. διαγγειλον (:: Το 

ὀή/γου) ..ν ς αναγγειλ. οππη ΑΙῑΙ πποῦ αἲ ρ]ο; | αυτοισ: κτοισσοια, 

Ὁ οσα | ο κυρ. σοι οππΙ Β0Ν 7’ (1ἴοτη σοι ροδί πεποιηκ. «ορ ΒΥΤΡ)... 

ς Ἰωπ σοιο κυρ. (υ 258.ο Ψεοστ: αἱ Των) οαπι ΑΡΙΠ αποῦ αἱ] {ογο ΟΠΊΗ 

υιά αγά ος ε Γρ 1] α νρ ΒΥΙΡΕΝ αγΙΠ Ρο |πεποιηκ. (Ε επεποιηκ.) ουπι 
ΝΑΒΟΙΠ αΠςἳ α]100 [οτο (αἱ. Θον οἱ Τον πο! αο] 1ῃ ζαίΡο85)...ς (-- αὐ 
32) εποιησε επ Ἐκ 1. αἲ πο Πα ππα | και ηλεησ. (946. αἱ ρατς ἑλεησ.) 
σε (ία εἰ. α {]ᾳνΕ;6 ο ή. ηλ. σε): Ὁ Ὦ ο 5: ϱ’ ἵ ΑΥΙ5ΟΒ καν (ἱ οπη) 

οτι (3: εἰ «ιο εἰ, ο εἰ «οπιοῦο) ηλ. σε 

20. οὔνῖά εν ολη τη | οσα: ϱΔ α (8οὰ δ 5προτ α δαρταξοΙΡίΙΠα Ἠαβοί οσα 
φπαπία), «ορ ᾖιαες ας 

21. εν τω (Ἠ 102. 44Τ. οπι) π)λοιω (αι. { ἐναπδ]γείαβδεί -- ἴπι παυῖ, ϱ1" 

αβοεπιάἰδδεί - ἴππαυί νο ἐγαπβοεπαῶιδδεί - ὗι παν): Ὁ 1.258.2Ροα]Ιδα ο 

ο 3.1 4 (1 Τί οΠηΠ6Ρ {γαπδ]γείαθθεί [1 είαδεεί]) αντι οπι | παλω 

(οορᾶΖ οπι) Ροδέ ειστο περαν (Ίιπες { οπι) ον δρ 2Ρε αυ ο β” ϱὓ Ἱα 

(61: εἰ υεπζκδεί ἔγατις Γγεέπι κενή οοπυεπζ) Αγταίὸ... ς ων Τϊ απίε εισ 

το περ. 6ΠΠΙ ΑΒΟΙ, απο τ6]] 41 Ίοηρε Ρ]οΥ (19.69. ροδίπαλιν α4ά ηλΦεν, 

946. και ηλθεν 5οἆ πΙ] ργαθίετος) 1 νς (ο απία {εδις) οορεᾶᾶ αἱ | ο ἶνιά 

ο οχλοσ | επ: Ὁ 19. 28. 69. 90. 846. 9Ρ9 προσ (δεῖ ,,δῖς 4, 1. 6, 90. 

Τ, 1: τας. νοτο παβ(παπα αρ Μο). Τίνα Τί (8εὰ ἶ οπι) να αἄ ἠζιπι, αἆ 

επι | και (α αάά ἴμεο) ην (εἰ. α ϱ1 1 [οἱ αἰσ]ά] νρ):υροσςέβ Ἱα 

πα] ο 

929. και ερχεται (Ν΄ Ῥτοῦ Ῥομα , Μο ποπ Ἱππρίί και τδου) επι ΝΗΡΤΙΑ 

105. (9Ρε9) α Ὁ ο Η7' σ΄ 5 ἶ ᾳ νΕ εορ ΒΥΙΡΟΝ αθἰῃΏ αἲγ (αἱ. αἲΥ8ἲ) Ρα:88 

εωε σχαι γδου εθχ., ὮμἨ και [ιδου] ερχ. (:: ο Ίμο αἱ Μί) οπή ΑΟΠ απςῦ αἱ 

{ογε ΟΠΠ ο Ε1 ΦΥΤΥΡ ΑΤΙΑ Ρο | εισ (Ἠ τις): Ὦ αἱ ραπο τισ (Πρ]ετνρ 

φίάαπι) | ονοµατιιαειροσ: ὮὉ α ο Π5 1 (πο Πεπιρ ορ] 1 αν) 

οπι στ πα Μί ] νδων αυτου: Ὦ ο οπΙ | πιπτει (15. 69. 194. 946. προσ- 
πιπτ.): Ὁ προσεπεσεν (ἆ εἰ ῥτουἱάεπθ αἲ Ῥεᾶεβ εἶμε γο/απ8 ετπι εἰ 

ἀίσεπα, ο οἱ οαάεπθ αἆ ρεᾶες εἴμθ εἰ οὔβέσγαπ» ἐζηπι πι]ία ἀἰσεπς) | προσ 

(419 5ος α] Ῥαπο εισ) τ. ποὸ. αυτου: 1. 181. 4 αυτου (α ο) πρ.τ. 

ποὺ. 
25. και παρακα)ι (Ν΄ τοῦ Ῥε]μι) ουπῃ ΝΑΟΙ, 98. 2Ρ9 4110 ἔοχο ... ς Ίωῃ 

και παρεκαλει (:: αἱ Το) οππη ἨΡΔΠ αποῦ αἱ Ρίο ο Γρ] 3 νρ οΟΡ ΒΣΙΗ 

ρο... Ῥα Ὁ ο 83 1 ᾳ παρακαλων (ο εἰ οὔδεογαπα, 1 εἰ γοβαπθ) | πολλα 

(εἰ. ο (ρ121νρ): 0 αἲῖ ὓ ο 3.1 ᾳ οπα :: α{ Ἰμο | λεγων: να υ 3. 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ὅ, 28. 2605 

αὶ η ο Ἔλι τ) -- Ἡ / ὅ --- 

ἐλδὼν ἐπιθῃῇσ τὰσ χεῖρασ αὐτῃ, ὦα σωθῃ καὶ ζήσῃ. 34 καὶ ἁπῃλ- 
- Δ . -- Δ 

Όεν µετ αὐτοῦ, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλοσ πολύσ, καὶ συνέθλιβον 
) ς Ν . ᾗᾳ ε 4 να , Ν 

αὐτόν. 99 και γυνη οὖσα ἐν ῥύσει αἵματοσ δώδεκα ἔτι, 26 καὶ 
- [4 - .] - Δ 

πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν καὶ δαπανῄσασα τὰ παρ) 
« ” / λ Ν 3 ο... 2 Δ -- 3 Δ -- 

ἑαυτησ πάντα, και μηδέν ὤφεληθεῖσα ἀλλὰ μαλλον εισ τὸ χεῖρον 
- 2 / Δ - - - - 

ἑλθοῦσα, 2{ ἀκούσασα τὰ περὶ τοῦ Ιησοῦ, ἑλθουσα ἐν τῷ ὄχλῳ 
/ [εό - «ε / 2 ος ος ”, Δ σ ..: 4 

ὄπισθεν {ψατο τοῦ ἱματίου αὐτου" 325 ἔλεγεν γὰρ ὅτι ἐὰν ἄψωμαι 

ἵ ᾳ καν λεγων | οτι: Ὁ 19. 69. α 6 6 ΒΥΙΣΟΝ ΟΠ1 | ινα ελθων αἰς: ϱ ελθε 

αψαι αυτησ εκ τών χειρων σου, ἴεπι Ὁ { α οεπῖ ίαπφε εαπι (Ὦ ἐῑίαπι) ἄε 

πιαπῖόιις ἐΐδ ο {5.5 1 νς οεπὺ ὕπιροπε πιαππι (1 πια, ο 61:35" πιαίι 

ἔπαηο) δε εαπι, ο υεπὲ εί ίαποφο εαπι; ΗΤ' εἰ υεπίοης ἑαπφε εαπι ἄε πιατι- 

δειδ ἐς (εοπίτα α αἱ υεπίας εί ὕπιροπας ππαπιι εἰ) | επιθησ: Ὁ α1δ επιθη 

({α Ὁ) νε] -6ηση | τασ χειρασ (38. 69. 194. αἱ ραπςς {61:53 «ορ 5ΥΤ 
56 την [69. οπ1] χειρα, δο ϱ1 5. εορ 8Υ αεί] αάά σου) αυτη επι ΝΟ 

1 19. (69.) 151. 209. αἱ ρ]αδὸ α ({οἱο ν]ᾶο 6αρτα) ΒΥΥΣΟΒ ϱοΡ ααίμ... 

Ῥ Ὦ 1 οίο νἰάοε βπρτα... ς αυτη (Ακ αἱ Ρ]αβὸ αυτω) τασ χειρασ επ 

ΑΠ αποῦ αἱ Ρ]εΥ ΦΥΤΡ (εἶ πιαπας ἔιας) ΑπΙη Ρο ᾗ ινα (ΑΝ’ ρτοῦ Βε]α) σωθη 

και ζηση (αἱ. ζηση ρτοῦ Βομ) ΟΙ ΔΒΟΡΙΔ 19. 69. 946. 9Ρ9 (194. αἱ 

οπωσ βεᾷ ζηση) Τίεπι μέ δαζυα σέ εἰ υἶναί α Ὁ {85 ϱ1: 31 ᾳνΕ «ορ Ρο 

ενες οπωσ σωῦη και ζησεται (αἱ ραιο ζησηται) 61Π1 ΑΠ απ ΑΥΠΙ ΥΤΡ 

(8ΥΥ56Ν εἰ καπαδίξη’ εἰ «ζσεί), Ιΐοπι ΟΠΙΙΡ8Ι5 Ίνα σωθη ε ο εἰ υἶνεί 

24. απηλθεν (0 -ον): Ὁ 124. υπηγεν (1: εξ 119) | ἠκολουδει (ΕΠ -λου δη) 

(αί. 1ὲ νρ 5οφιεδαίζιη): ΟΙΜΙΗΕ (πΗ {1ο 1εσΙοΠῖ5 οςς168.) α] ρᾶτιο Πκολου- 

Όηήσεν : Ἱ 
325. γυνη ουπι ΝΑΒΟΙΔ αἰδ υ οσο 3 Τα (εεσ1ά ϱ1. 3" 1) νε «ορ 5ΥΤΡ αθί]ι 

εως (64000) Τϊ αἀά τισ επη ΡΠ αποῦ αἱ ρ]ου α ΓΑΥΙΥΣΕΕ αΥΠΙ ρο (:: ἀθοδί 
ο{. Μί οἱ Ίο, 5εᾶ οἳ, ἵπ Τμο πήπδς τη ΠΡΙΕΓ νρ αἱ α4ά) |. δωδεκ. ετη 

ΕΠ ΝΒΟΤΙΔ αἰἵ 6οΡ....ς ]μι ΤΙ ετ. δωδ. ἑππι ΑΡΠ ποῦ α] ρ]οχ 1{ νρ ρα 

βγτα( (:: Το απο ετων ὃῳὸ., Μί δωὺ. ετη) 

26. και αὐ ΙπΙΠο (εί. α ονς; α οπι, αθοαί απῖτη εἑ πιιζίεγ φιιαε εγαί -- 

πιιζία ραδέα εγαθ): ο) ο ΕΒΣ: Τη, φιαε | τα παρ (0 1. 98. 908 α]10 ῄογα 

οπη, Ἱίθπη 1{ νρ) εαυτησ εππι ΝΟΡΚΔΠ αἲ πα... αρ Βή Ώτπ ΤΙ τα παρ 

αυτησ 6 ΑΓΙ, Ἱποῦ αἱ100 ἔεγε | εισ: Ὁ επι | ελθουσα (ἆ ἀείεγίις Ίια- 
δεθαί): ΡΕΗ οπι 

2Τ. τα περι οπ κ ΒΟῖΔ 9δθ6ν... ς Ἰμῃπ Τϊ οπι τα «ΊΠΙ ΝΕΑΟΣΡΙΠ πιηςῦ αἱ 

{εγο ΟΙΩΠ (Ί{επῃ 1 Υς «ορ βγταίτ σο α]) | εν τω οχλω (189. 28. 69. 124. 

946. εισ τον οχλον): Ὦ 2Ρ8ὲ α 1 (Ίη Ρ]οπα ἰεχίας οὐ Ι[οπς) ᾳ Ροδί του 

ιµατ. αυτ. Ῥροη, Ὦ (1 εκ 6γτοχο Β]απομ]πϊ ιέ νΙάείατ) Ροβί οπισθεν... 1. 

8] Ραις ϱ οτι | νἲ ΡΡΑΤΗ ΕΥ οπιθεν | Ίψατο (03 και Ίψατο, ἴἴοπη ἃ 1 
να υεπ -- εἰ {εζϊρίέ, Ἱέεπα βγτηΐΓ βεᾶΡ εἰς. οῦ.): Μ 1. 8ὺ. 209. 48εν αάᾶ 
του κρασπεδου (:: ο Μί εἰ Τι) 

98. ελεγεν γαρ (9 2Ρ9 Ὁ ο Π3' 1 ᾳ ααἲμ λεγουσα): Όκπ 1. 9δ. 909. 9Ρο αἱ 

Ρ]ιδόθα ο 3: 1 ᾳ ατίη αᾷ εν εαυτη (:: ο Μί) | οτι: 28. 98. αἱ Ῥαιιο 
14Ρ]6Υ (πο. Ιέοπη { νβ) ατπά οπι | εαναψωµαι καν (Ώ Βαρτα Ἰποαπι 

αἀαἹαπι λαῦθί) των ιµατ. (Δ0 58. 1έ νο οορ αἱ του ιµατιου :: αἱ ΜΙ) 



264 ὃ, 29. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 
--- σσος -- 

.) - - Ν ν) ς 

κἂν τῶν ἱματίων αὐτοῦ, σωθήσομαι. 29 καὶ εὐθὺσ ἐξηράνδη ἡ 
- σ 2 ” λ 3 ” ’ ο ” - 

πιγὴ τοῦ αἵματοσ αὐτ]σ, και ἔγνω τῷ σώματι ὅτι ἴαται ἀπὸ τῆσ 
’ Ν .) Δ ] ζωα ) Δ ε « ο Δ 2 } ωμά 

µάστιγοσ. 90 καὶ εὐθὺσ ὁ ᾿Ιησουσ ἐπιγνοὺσ ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτου 
ς ω : Ν ». κ 
δύναμιν ἐξελθοῦσαν, ἐπιστραφεὶσ ἐν τῷ ὄχλῳ ἔλεγεν' τίσ µου 
φ - « ΄ Χο 2 -- « Ν 2 ”-. / 

ᾗψατο τῶν ἱματίων; Ὁ]1 καὶ ἔλεγον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ" βλε- 
Δ ” / / λ / . / ο Δ 

πεισ τὸν ὄχλον συνθλίβοντά σε, καὶ λέγεισ᾽ τίσ µου ψατο; 93 καὶ 
-- Ν ” ς Δ -- 

περιεβλέπετο (δεῖν τὴν τοῦτο ποιῄσασαν. 99 ἡ δὲ γυνὴ φοβιθεῖσα 
9 ὄν οτε Ν ” 

καὶ τρέµουσα, ειδυῖα ὃ γέγονεν αὐτῃ, ᾖλθεν καὶ προσέπεσεν αὐτῷ 

αὖτ. «πα ΝΒΟΤΙΔ 49ΕΥ... ς Ίπ καν των ιµατιων (Ώ οἵς του ιµατιου) 

αυτου (Ὦ εαυτου) αφώωμαι (ἩπΠ" 98. 69. αἱ αφψομ.) οππι Α(9)Π αποῦ αἱ 

ἴοτο ΟΠΠ... 95. εαν µονον αψοµ. του ιµατιου αυτου (:: οἳ ΜΙ)., ΠΡὶ 

νρ εἰ οεῖ οἵα, α ἶ Η3: οεῖ οὖ, ο ἃ π]] η]ςῖ δὲ, 5ο δὲ 9εδέεδ εἴιβ αἰέίπφο | κ 

69, αἱ ραιπς σωθησωμαι 

99. ευθυσ ΝΠΙ ΝΒΟΤΙΑ 98. 49ὲΥ....ς ευθεωσ εππῃ ΑΏΠ απο α] ΡΙ6Υ | απο 
τησ (ο οτι) µαστιγ. (450. αἱ Ρας α ΒγΥ αείἩ αάάὰ αυτης): Ὦ ο 0Π1; ο 

ο χα: εγγω πδαᾳμε απο τ. καστ. 

90. ευθυσ (Ὁ ο ΕΞ" ἵ ᾳ οπι, νἰάο Ρο5ί) οΙῃ ΝΒΟΤΙΔ 99. 498Υ....ς Τη ευ- 

Όεωσ ο ΑΡΠ πποῦ α ρ]εν | ο τεπιγν. (αί. { 61.3 απι {απ 1Πρ, 1έ6πῃ 

768. ἵπ βεπιεέ ἴρδο οο/ποδέεπό νσεᾶ): 91, 906 α (εί βἰαὐύπι βείεης Πε8.) (Ῥ «ο 
Π3: 1 ᾳ., νὶάε Ρο5{) «ορ αεί] επιγνουσ (ρΕῖ” ᾳ αάά και) ος | εν (ν οπι) 
εαυτω (1, 1229. αυτο): Ὦ 226" ϱο ο ΗΣ' 1 ᾳ οπι. Πμαίί (ρτφείεν Ερ1:3' 

Ινιᾶ νρ) βἷα: ο 1 3" οοφπουζ αμίεπι Πεθιβ, ᾳ οοφπουζέ αµίεπι εί [αδιβ, Ὁ οὐ- 

οπάίο αμίεπι Πεδμδ, ο εἰ εοφπουί οοπέύπιο ἸΠέσι | την εξ αυτ. δυναμ. 
εξελθουσαν (15: υὔέμίεπι εωίδθε α 86): Ὁ την ὀυγαμ. (95 αάά την) εξελθ.. 

απ αυτου (ἆ (ιαε επτεγαί ἄε Πίο, ο «αε επῖβδεί α 8ε) επιστραφεισ: 

Ῥ ϱ 1 ΑΥΥ5ΕἨ και επιστραφ. | εν (ά56ἳ επι) τω οχλο:α Ὁ ϱ.ἳ 11α4νρ 

αἲ ἑωγθαπι, ο ΕΣ αἲἲ {ιγζαδ, ο δίε (Ὁ ο ροβί αἰωᾶ, ΕΞ' ρορί αἴξ) , 1ἴθπη 
οοΡ αυτα αἱ | ελεγεν (613. νρ ἀἰσεδαί): Ὁ 909 αἱ ραπο α Ὦ 6 ειπεν, 

αἰωτί (ο ἆ { 83: ἵ α αἴ) | µου (ο φις πιά ἐεέϊφίέ υεδέῶ.): Ὦ Τί (οχς ϱ) ᾿ 
νρ αἱ Ροβί ιµατιων 

81. και ελεγ. (ο ἀἰπεγιπί αμίεπι, Ὦ αἰσιπέ ΟΠΙΙ558Ο αι) αυτω οι µαθ.. αυτ. 

(αι. {αρ να, Ιίειη ο Ὦ): ϱ 2Ρ6(4) αἶ ᾳοι δε µαθ. αυτου λεγουσιν 

(Α ἀἰπεγισιέ) αυτω (α ο οπι), 5’ ἀῑσιιί εχΦο ἄἰκοίρ. εἴως 

55. τρεµουσα: ϱ 60. 194. 2Ρ9θρθα 3" 1 αγπι αἆ δι ο (ἆ 17" 1 φισᾷ, α οὗ Ίιου 
(ποᾶ) πεποιηχει (θΡ9εποιησε)λαθρα. Ῥοέαπι Ίος ἆ 3 1 5ἷο: φποᾶ Γεοεγαί 

οσσµ{έο (ἆ οσσι1 πι) βοἶεπβ Γαοίιι (ἆ φιζᾷ εβθεἰ αοἰζ) ἔρεα υεπ{έ: ἃ νετο οὗ Ίιου 

(ιο Γεεεγαί ἀὐδοοηδε, 5οἶεπβ φιοά εἶ οοπέᾳέ, υεπήΐ | ειδυια (Νξ οἱ Ίαπι ἃ 9) : 

κ” και ειδ. | αυτη (α εἰ, ἃ 3" ἰ ἶφδα, Υ 0 εαυτη)) (τοῦ Βο]να) οππα ΝΕΟ 

ΡΙ(4 γεγον. εν αυτη) 8. 9. 109. Υ55ἳ α ΗΞ' 1 «ορ (5ΥΤΕΤΕ αγπι Πέ νε] αἆ 

εαπι) ... ς Τϊ επ (ο {ρῖ. νρ αεί] ἔπ δε} ΡΟ ἄε δε: ΕΝΘΙδί [5εᾷ ρταοίοσ]{ 

Ἠετῖηρα] εν, νὶὰο αἱ. απίοα δ) αυτη (15. 69. αἱ Ραπο αυτην) οι ΑΠ 

αποῦ αἱ ρ]εγο Ερῖ νρ (αοπίτα Ὁ ϱ 4 οπι ειδυια ο γεΥ. αυτή 1118 6ΗΠΙ 

και ηλ. και, δε ο ΡΥο 5 αεοεζεπθ) Ρο αεἰἩ | προσεπεσ. αυτω: ο 6Ρ9 
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καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. 94 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ' θύγα- 

τερ, ἡ πίστισ σου σέσωκέν σε ὕπαγε εἰσ εἰρήνην, καὶ ἰσθι ὑγιῆσ 
ἀπὸ τῆσ µάστιγύσ σου. 9Ό ἔτι αυτοῦ λαλοῦντοσ ἔρχονται ἀπὸ 
τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγοντεσ ὅτι ἡ Φυγάτηρ σου ἀπέθανεν, τί ἔτι 

σκύλλεισ τὸν διδάσκαλον: 9θ ὁ δὲ ᾿[ησοῦσ παρακούσασ τὸν λόγον 
λαλούμενον λέγει τῷ ἀρχισυναγώγῳ" μῆ φοβοῦ, µόνον πίστευε. 

Ὁτ καὶ οὐκ ἀφῆκεν οὐδένα µετ αὐτοῦ συνακολουθησαι εἰ μὴ τὸν ΠΠέ- 
τρον καὶ Ιάκωβον καὶ Ιωάννην τὸν ἀδελφὸν Ιακώβου. ὃδ καὶ ἕρ- 

προσεκυνησεν αυτον (θ6Ρ8 αυτο) | ειπεν αυτω: 15. 69. 124. 846, αάᾶ 

εμπροσθεν παντων (:: Τε εγωπ. παντοσ του λαου) | αληθειαν: 1. 19. 

98. 609. 946. αιτιαν (15. 69. 946. αᾶᾶ αυτησ) :: οἳ Τιο 

34. ο δε οππι ΝΑΡΒΙΝΤΔΠ Πςδ αἱ ρ]ου ο (Ίέετα ο: 3: 9) νς (αἱ. απ 1π6 6ΠΙΠΙ 
α1) «ορ 5ΥΤΡΕἨ ααίἩ σο Ωπαοδί ... ἴωπ αἆά τς (:: αἱ Μ{) οππη ΟΡΜΙΑΕ 1, 

18. 998..69. αἰἶδα Ὁ ο Ε43 1 ᾳ πιέ (αἱ αρ ΤΠ) ΒΥΙΡ ο.ῦ γΠΙ | αυτη (Α 
946. ἁυτω, 1, αἱ οπι): οὗ α119 ἔογο αάὰ Όαρσει (11 ο Μί) | Όνυγατερ 

οππ κΑο”(Ἱαζεί)τιδ απεῦ αἱ [εγο ΟΠΊΠ.... Τι Τϊ θυγατηρ οππι ΒΡ 65ο 
(εν εξ απ Μί πὐῖ Ῥοι, θυγατηρ. Οοπίτα Το 12, 15 ὄυγατηρ πιαρηα 

αποίογ]{αίθ θα 1{1) | και ισθι: ο” οπη και οετίο Ῥαπεῖοτα, 864 ]αἴεπί 

86. λαλουντοσ: Δ αάά αὐτοισ | απο τ. αρχισυναγωγου: ορ αθείὮ ατβ εἰ 
α.θ αἆ αγολήςηπαφοφιήπ (ᾳ αἄ ατγολίςγπαφοφο 516) | λεγοντεσ: ϱ 98. Ὦ 1 

8αᾶά αυτω 

96. ο δε τξ αΌδαπθ ευὔεωσ οἳπι ΝΒΡΤΙΔ 1. 28. 40. 209. 920. 211. 999 486 

Ῥοςαίβ ϱΙ 1] αᾳνςδ εορ ΒΥΤΡΕΗ αΤΠΙ αθἰὮ ΑΥΓ ῬοΥβ5 (:: 6ογαπῃ απῖ 

παρακουσασ πεπιο εοπβγπιαί ευθ'., απιοᾷ {οξΐες Μεο Π]αίππη:ς ε{ 1,91. 

9,5. ὃ, ὔ. 9,8. 14, θ9 ε{θδ οἱ α]ϊδ]. Ἠϊπο Ρρτο παρακ. γε ευθεωσ ακου- 

σασ γε] ακουσασ ἀεάσετππί, Ὦο[επάεταπι 18569 ευθεωσ παφραμ.)...ς 

(δεά ἀΡ9) ΤΙ αἀά ευθεωσ, Ίμῃ [ευθ.] οππι ΑοΟΠΙ ππιοῦ αἱ Ρ]6υ α (5έαξύπι 

169. αἱ αιάζζέ) πο ΥΤΡ | παρακουσ. οππι ΝΤΘΙΕΡΡΙΙΔ ο (περίεω) ... ς Τμ 

ακουσασ (:: πα Το) οπἵη ΝΕΔΑΟΡΠ αποῦ αἱ οπιηΥ1ά 11ΡΙ6Γ νο γ6]] οπιπΥ{ᾶ | 
τον Λο}. (8 αἀᾶ τον) λαλουµενον (ία ϱ1.3. νβ): Ὁ τουτον τον λογον, 

ατα Ε 3: 1 α (1 αιάξίο Ίου εγζο, 5' αιᾶίεπδ Ίιοο οετῦ.) α (μέ αιιώέ 

φετύισι) ο (αυζξίο οεγδο) ο (περζεατέ 6Τπιοπεπι): Ὁ ΠΠ] πΙβὶ αιιᾶίίο 

δτ. ουδενα (3 οπη): Ὁ ουδε ενα (5εᾷ ἆ ρατῖίεν αἴᾳπο Ιΐ νο ποτ -- ιεπι- 

φιαπι) | µετ αυτου συνακολου.. εππΙ ΝΒΟΙΙΑ (ο δέοµπι -- ἐπέγοίγε, ΒΥΥΣΕΝ 

ἴγε δεοιπ, 560 οτπι 8ε δει) ... ς αυτω συγακολουθησαι επι ΕΕΘΗΜΡΤ 

νπὸ αἱ Ῥ]ευ; Ἰπ αυτω ακολουθησαι (85. αἱ αχ. αυτ.) οτι ΑΚΠΤ αἱδ; 

ΡΕΥ 1. 28. 124. 209. 3Ρ9 παρακολουδ. αυτω (1. αἱ αυτ. παρακ.), 1ξθπη 

ΠΡΙΕΣ απι δα ἵης αἱ δεφιά κε, ἆ 3: ϱ”' νρθᾶ σαΐ αἱ 5ε εεφιά, 1ΐθπι εφέ 
56 6οΡ ΒΥΤΡ | τον πετρ. «ΠπΏ ΝΗΟΔ... ς ΤΠ Οἱη τον (1: αἱ Τι) οππη ΑΡΤ 

πποῦ 1 οπιπσίά :: ο 9,9. 14. 95. | Ἡ ιώανην | νακωβου (ΕΗ 194. 809 αἱ] 
Ρατο ΡΥΒΕΤΗ του): ΡΔ 1. 96. 61. 106. 488Υ 2906 γδοῦῦ ϱ56Υ α ΑΥΥΡ (5εἆ 
αᾶά τα. ο.) αυτου (49) 

98, ερχονται (ΕΡ’’ ρτοῦ Βομι) οπΠΙ ΝΑΒΟΡΕΔΑ 1. 98. α1θ Ὦ ο ϱ1:3: 1 (οεπε- 
γιπέ) 1 ᾳ νΡ οοΡ ΒΥΙ5.Ά ΡεχβΡ ... ς ερχεται ΙΙΙ ΤΠ ππςβ 4] Ρ]ετα ς { 
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χονται εἰσ τὸν οἶκον τοῦ ἀρχισυναγώγου, καὶ Φεωρεῖ Θάρυῤον καὶ 

κλαίοντασ καὶ αλαλάζοντασ πολλά, 9) καὶ εἰσελθὼν λέγει αὐτοῖσ᾽ 

τί δορυῤεῖσθε καὶ κλαίετε; τὸ παιδίον οὐκ ἀπέθανεν αλλὰ κα- 

Φεύδει. 340 καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. αὐτὸσ δὲ ἐκβαλὼν πάντασ 

παραλαμβάνει τὸν πατέρα του παιδίου καὶ τὴν μητέρα καὶ τοὺσ 

µετ αὐτοῦ, καὶ εἰσπορεύεται ὅπου ᾗν τὸ παιδίον. 41 καὶ κρατήσασ 

τσ χειρὸσ τοῦ παιδίου λέγει αὐτῃ ταλιθὰ κοὺμ, ὅ ἐστι μεῦερ- 

Π3: σο ΑΥΤΡ οορβε”” αγπι ααίἩ Ρο» | τον οικου: Ὦ 9Ρ8 την οικειαν 

(ταν) | Θεωρει (Ὁ ᾳ «ορ υἰάεηέ, πο Πίοπα οορβεΙ73): ΡΕΓ εθεωρει (ἳ 

σ1- υἰαΐέ, «οᾶ ἆ ἵμηα νρ υἰᾷεί) |. και ρο8ί ὤορυβον ο. ΔΑΒΟΙΜΌΔΗΠ αἱ ”0 
{ογο σ1 5. 1ν6 σο ΑγτΙΙΣ ΑΙ ααίἩ ... ς(-- αὖ Β) οπι οππι Ὁ αποῖ α] 

ΡΙ ΠΡ] (ν]άςε ρο5β{) 6οΡ | κλαιοντασ α. αλαλαζοντασ: ΡΕΙ 2988 α χλαιονγ- 

των κ. αλαλαζοντων (2089 κραζοντ., α Ρἰογαπέήιι εἰ ἰαπιοπέαπέζιπε), Ὦ ἃ 

ἕτα ἔωγθαπι Π]επίεπι εί (αο) ἰαπιεπίαπίεπι (Ε λιούμζαπίεπι), ο ΕΞ Πεπέεπι 

ἑπγθαπι εἰ ἰαπιεπίαπίσπι (ο εἴαπιαπίεπι), ο ἔμηθας Ρίογαπίες εἰ αζἠΙαπίεν 
λ 99. και κλαιετε(εί.α ς ερ! νρ): ϱ 98. υ ΓΗ3: Τα νβεοᾶ αρ Τη και τι 

κλαυ. | το παιδιον: Ὦ 6ΠΠΙ κλαι. εοπ[ιηρ]{έ. Ἠιιο να] ροίῖπς αᾱ Μι 9.24 

ο ΑπροοΣ”, 8 Φασά απίσοτα ΠΟηΠΙ1 οοὐἵσος ἨΠαβοπί 56ο. Μα(ί]: 

Ἅοπι επῖπι πποτέμα εδἰ πιιΠίεγ δεά ἀογπιέ, οπΠι 6 Μο αἱ Τιο ἆποάσθοῖπα 

ΒΠΠΟΥΗΠΙ ραθ]]ατη (αἱ55ο {οδίοπίας, Ππ{ε]]]δα5δ Ἠεῦγασο πἹοτθ 1ος 

6.56 Μαἰ(Παθιπη””. 

40. και ϱν (εἰ. Ενα; Ιία οἱ. Μί οἱ Το): Ὦ Τξ (οχο 8) οι δε | κατεγελων: κ 

2398. 44Τ. οδ0Υ κατεγελου» | αυτοσ δε(Ρ’) εππῃ ΝΕΟΡΙΔ 99. 489ν Πΐέοτη 
ἴρεε 3εγο Ιΐ (οκο ϱ) νρ οοΡ ... ς ΤΙ ο ὃε οπἵη ΑΠ απο α] ρ]ον (ο 1]ία 

αιΐεπι) ΒΥΤΡ ἱχίατπη, Ἱΐοπι Ν 118. 194. 209. 958. 211. ΦΥΥΣΕΙ εί ο. α- 

41ίο {5 | παντασ ΕΠΙ ΝΑΒΟΙΔΠ ππςοῦ αἱ Ρίος...ς (-- 0 Βσ) απαντασ 

η 82 αἱ νίκππα... Ὦ  (εχο α {α”') τουσ οχλουσ (ο Πωφα», 5ο Ὁ ο 

ἆ 3: 1 ᾳ ἐωγα). Ῥτποίοτοα ϱ 19. 194. αἲδ Τί (οχε α ίοπα ν6) αάά εξω | 

του παιδιου: Ὦ Τξ (εχο ο απ] α. τ. µητ. οπη) νο Ροβί µήτεφα Ροπ | τουσ 

µετ αυτου (124. αἱ ραπο μεῦ εαυτ.): Ὦ αᾶᾶά οντασ (ἱ νε αι δεσµηι 

εγαπί) | εισπορευεται: ν 90. 196. επηπι ἴηρ πα νσέοὰ αρ ΤΠ εισπο- 

ῥευονται ... Ὦ 209 Πέ (ποἨ Πΐρπι νρ) εισεπορευετο | οπου: Λου | το 
παιδιον επ ΗΡΑ 109. (α1 39) α Ὁ ο 3: 1 σορ αεί] αἲΡ... ς(-- 9) 

α4ά ανακειµενον εππῃ ΑοΠ πποῦ αἱ ρ]ον (8οἆ αἱ:ὸ ἴογο κατακειµ., πξιμε- 

0Η, χατακεκλιµενον, καταβερλημενον) ο Μρ- 14 νς »υτα ο αΥΠΙ 

41. τησ χειροσ: Ὦ 495. την χειρα | αυτη (1, αἱ Ρας αυτο): Ὦ αἲά ραῤβι 

ταλιθα ϱΝΠ ΝΑΟΙ απο 4] Ρ]ετ ΑΥΤΡ ΠΕΡΕΣ: Ἡ 9406. Ρο ταλειθα, αἱ 

Ῥαπς ταληθα, Α ταλιτα, Ἰίαπι (ια[ήί]α ϱ1" α 1Ἠβ, ἑαζΐια {να, Ιίεπη οοΡ 

ςγτα(Σ αγ... Ὦ ταβιτα, ο ἆ ἠιαδΐα, κα 5 ϱ: 1 ραῖ παπι {αδίιας Ὦ 1 

Πιαθή]ια, ο ίαλεα αομζί]ια | κουµ ΠΠ ΝΒΟΙΝ 1. 98. 211. 756 Α]59 ἔοτο 

13: β15: 6.1: Βι]ᾶ (510 αῤῥακουμι) ΤΗΡΗΥΙ...ς Ἰμπ κουμι(Α 69. ρο -μεν, 

α) πα μη) οπΊη ΑΔΗ πο αἱ ρ]οτ ΠΡΙ (ο σιπ]έ, ϱ1" οί, τει] νρ 

σωπιέ: βεὰ α ασ” Ρ]απο οι) νρ ΒΥΙΡΕΝ (ΒγΥι5ΟΒ Ρ6τβ6 ΟΠ ο εστω’ ἆθᾳπο 

Εγειρε) ΒΥΤΡ οΏΕ ΕΕ «ορ ΑΥΏΙ αοί]ι 
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, λ , νο ῷ : ” . ς ας σος ο κ) : 
μηνευόμενον᾿ τὸ κοράσιον, σοὶ λέγω, ἔγειρε. 42 καὶ ευθὺσ ἀνέστη 

τὸ κοράσιον καὶ περιεπάτει' ἦν γὰρ ἐτῶν δώδεκα" καὶ ἐξέστισαν 

εὐθὺσ ἐκστάσει µεγάλῃ. 49 καὶ διεστείλατο αὐτοῖ πολλὰ ἵνα 

μηδεὶσ γνοῖ τοῦτο, καὶ εἶπεν δοῦηναι αὐτῃ φαγεῖν. 

πτ. 
ν ο - Δ .᾿ ὼ Δ Ν 

Ι 5. Καὶ ἐξηλθεν ἐκεῖθεν, καὶ ἔρχεται εισ την πατρίδα 
3 -- δν, - 3 Ὡς ο Ν 2 - ς λ / 

αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθοῦσιν αὐτῷ οἱ µαθ]ταὶ αὐτου. 3 και γενομένου 
Ω ” ς / 3 - -. ὡς ν.δ) / 

σαβῥάτου ἠρξατο διδάσκειν ἐν τῃ συναγωγῇ᾽ καὶ οἱ πολλοι ακου- 
/ 5 νο η - λ / « 

οντεσ ἐξεπλήσσοντο, λέγοντεσ᾽ πὀθεν τούτῳ ταῦτα, καὶ τισ ἢ 

Δ1. το κορασιον: ο ρηεῖία ρμείία | έγειρε ΕΙΠΑ ΒΑΒΟΡΙΙΔΠ αποῦ αἱ Ρ]....ς 

(- αρ Β4) εγειραι οππα Ὁ αἱ βαί τηα (41 ραιο Θι]ᾷ εγειρον) 

49. ευθυσ οπῃ ΔΗ1ΙΔ 38. ... ς Ἱμπ εὐθεωσ «ππι ΑΟΡΠ πηςῦ αἱ {ους οΠΙΠ | 

ην γαρ (οί. ορ ΒΥν ΙΙ ρο α]): ϱ 309 Ττρο 1 να ην δε | ετων οππὰ ΑΗΡΙΗΙ 
πποῦ αἱ ρ]οτ 1 Υρ εἰο ... ΝΟΑ 124. αάά ὧσει, 1. ὃδ. 118. 998. 2886 ωσ, 

Ίέοτη Άν | 1. δεκαδυο | εξεστ. ευθυσ οππη ΝΒΟΙΙΑ δὺ. «ΟΡ αείἩ....ς 
1 οπι ευθ.. (1: αἲ Το) επ ΑΡΠ πιπςῦ αἱ Ῥ]εν 1 νρ »υταί σο α]. Ῥταο- 

1--6 
ΜΙ 19, 58-58 

ίοτεα ϱ ο ΕΗ5’ ο. Ἱ ᾳ ραῖ εξεστ. παντεσ, 8Ρὲ 48εν αἱ] Ρραϊιο ΠΠ εξεστ. 

οὐ γονεισ αυτησ:: ο Τιο 

45. πολλα: Ὦ 65ΟΥ ΠΡΙ (ποῦ Ίἴοιη α {αἱ πες νϱ) ο | γνοι οππι ΛΗΡΙ,... 

ς γνω «πΙῃ ΝΟΔΠ τοῦ αἱ οπιπΥΊά | ὀοθηναν: Ὦ δουναι, 5εὰ ἆ ἅἰωέ ἀατί. 
Επι αἶπτέ (ιδεα α Ὁ {) ἄατὶ α Ὁ {1: ςᾳ, ο ἀἰωῖῖ πέ ἄαγείιμ. οΟΠΙ13, 

ϱ1: 3. αἰωίέ (63: ὑιδοῖθ) ἄαγε, ο (αἱ πεπιὐπὲ ἀίσετεπέ δε) ἀατγεπί) | αυτη 
«κ τί. αυτην, 8εᾷ κ αυτήν): 9δ. 946. αυτω 

ΥΙ. 1. ερχεται «ΠΠ ΝΒΟΙΔ ΥΣΡ 1Ώξ (εοΡ αί ρταοδ. αἱ Ῥοτ[. 6856 Ροίοβί, 

έτη α οεπέές Π0ΡΙεΙ νρ εἰ ο γεβδις ἴπαε αδίέ [πιπι ἐδαί], ο εί οτι εωταδεί 

ὕιαε αδίζθ) ... ς Ἰωῃ ηλθεν επ ΑΠ πποῦ αἱ ρίεν (ἵΐς νο ν]ᾷο απίθ) ΒΥΤΡ 

(5ΥΥΣΕΣ 9) αγπιζᾶά (ΑγπηΖοἩ οπι καν ηλθ.) δο ΟΥ 5461 (και ο µαρκ. δε 
φησιν και ηλθεν εισ την είς); Ὦ παπηλόεν αιοᾶ νε εκ και ηλθεν 

οοτγαρίπτη οδί νο] οκ και απηλθεν: ροβίοτίας Ἰπᾷς οοπηπιεπάαίασ απο 

Τιαβίηῖ ρ]ετῖαιο αὐἠέ Παῦοηί | ακολουδουσιν: ΠΡ! νο κεοιέ δέ, δειγιέ- 

ῥαπέιω" (5οὰ Ῥτο και απκολ. οίο Ὦ ο ὁ σιήπι ἀἱδοίρ. διῖς) 

7ενοµενου σαββατου ({ α12 νρ Γαοίο εαὐδαίο, ἃ δαῦῦ. Γαοΐο): Ὁ ημερα 
σαβῤῥατων (ἆ 1 ἅζε αὐδαίογωπι, 5’ αἱο εαθζαξὲ,  αἲε φαῦδαΐο, Ὦ ο θαὐ- 

Φαΐο, ο δαῦῥα(ζς) | διδασκ. εν τ. συναγ. οΠῃ ΝΒΟΡΙΙΔ 98. Τρ {ΗΣ: «ορ 

Αυτα αγπα.... ς ἴωπ Τϊ εντ. συ. διδασ»µ. οπιη ΑΠ πΠΕΡ Αα] ΡΙεγασροσοο 
β1 3 1ᾳνρρο.| ου πολλον ο] ἨΙ, 19. 28. 69. 546. ... ς Ίμη ΟΠ ου 

ΟΠΠ ΝΑΟΡΔΗΠ τποῦ αἱ ρ]ον (1: ΑΙπιϊ] ον αγΠσι]απι απἱο πολλουσ 9,26 

ἱθβίεβ Ῥ]εν οἰεσστιπί, Ιίεπι ϱ απίο πολυσ 19, δτ κΡ α1) | ακουοντεσ 
ΕΠΙ ΝΑΒΟ αποῖ αἱ Ίοηρο ΡΙ (4 (43: σ.σ Τᾳνς αιάϊἰεπίες) ... ΏΡΙΕΗΤΙΔΠ 
8135 {οχο αχουσαντεσ (α οι αιιά{θβδεπέ) ... Ὁ ο 6 0Πῃ | εξεπλησσοντο: Ὦ 
118. ΥΣ. 2Ρ9 α]ῖ 1{ (εχκε ϱ) νΡ ΒΥΙΡ ΑΓ αάά επι τη ὃιδαχη αυτου τ: 

πἱ Μο 1,22 οἱ α ΠΡ | ταυτα εππι ΑΒΡΙΗΠ απο αἱ Ρ]οχ ΠΡΙ (ο Ἰαπία) «ορ 

ο 
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« - / Δ ’ - - - 

σοφία ἡ δοθεῖσα τούτῳ: καὶ δυγάµεισ τοιαῦται διὰ τῶν χειρῶν 
- . Ηδ., ς -- 

αὐτοῦ γύουται: Ὁ οὐχ οὑτόσ ἐστιν ὃ τέκτων, ὁ υἱὸσ τῇσ Μαρίασ 
λ } Δ 2 / να ν 9 ’ Ν δ’ Ν 

και αδελφοσ Ἰακώρου και Ιώωσητοσ και Ιούδα και Σίμωνοσ; και 
3 ΑΝ ο ος Ν ) - ν.δ Δ ς -- ον δὶ 1 

ουκ εισιν αἱ ἄδελφαι αυτου ὧδὲ πρὸσ Ἰμάᾶσ; και ἐσκανδαλίζοντο 

ανταίσ α] ... νο” αοι” δα] ραπς {61:35 νο (ααίμ) αάά (4 ρτασπι) παντα 

(οαπαντα, ο πα.):: ο Μί | δο8. τουτω ΕΠΠῃ ΝΒΟΙΔ «οΡ (18ΡΙεΙ νρ φας 
ἀαία εἰ ἐπί)... ς ἴπ ΤΙ δο8. αυτω οπῦι ΑΡΠ αποῦ αἱ οπιην]ά α ο (α 

αιαε ἄαία εδ εἶ, 6 «ας εἰ ἄαία εκἰ; τε]] να τί, απίθα νοτο 1 νρ )υῖο 

Ίαεο [ἰδία, ἑαπία]) 5ο εἰς | και δυγαμ. τοιαυτ. δια τ. χειρ. αὐτ. γινονται 

(40 γειν.) εππι ΑΟΕΓΟΗΜΡΒΌΥ 1. 19. 28. 69. 181. 15τ. 909. 455. αἱδ0 
{οτε α ο (α ο εἰ οἴγίιίεβ ἑαΐες ρεη πιαπιις εζίης [εἴις] ε[ιούυιέι) ΤΙΡΗΥΙ 
εως (5 αυ 82) οπἀθίῃ ΡΤΗΕΙΠΙΒΡΟ οτι σπα (0 {οδίο Έγερ ΟΠΠΙ880 και) 

πιῖπιςο πασά νῖκ πα (55ὲΓ 412 οΓῃ και) Γβο (Ερο [οπιῖδδο και]: φιιοᾷ οἴτ- 

ἐηίες ἰαῖεξ Ῥεγ πιαπιι εἶις ε[οιπ η), Ἱτεια: ο” 194. 21. 946. οδοί α115 

{οτο (ΠΟΠΠΙΙΙ1 οπι και) Ρτασπηϊ5δο «να 5εᾷ ΠΟΠ πηπίΒ{ο γινονται, ΊΤθπι 

Ῥκπ 241. 9651. 205. ἀδον 0565 πΥδΟ) α]5 {ετο Ὁ 5.1 ᾳ (δγτα ατπι) ινα 

5ο 5οαπεπίο γινώνται (ϱ ειν.) () ἆ 1 α αἱ [ἀ αἀά εἰ] οὐγίέες ἐδίαε [ Ὀ 

ἑαπίαε] Ῥεν πιαπιι εἶις ε[οαπέιν [ο -πέω], ΕΞ ιιέ εἰ υἱγέιέεΒ εἴτιδ ρεγ' 
πιαπαι ε[οἰαπέιη) ... ΝΤΘΙΕΒΤΙΔ 9δ. 91έΥ 61 να 60Ρ και αν (1ἱ ΝΕΑ 98. 

εί. 86, ποπ 1, ὃ1εΥ) δυναμ. (Νό αὖά αι) τοιαυται (801 α”ᾶ αι, Ἰἴοπι ο 

1 νΕ, πο Ἱίοτη ν”ῃ 98. ὃ16ν) δια τ. χειρ. (ο 2εΥ Ἰαδία Ἱ. 6. χειλεων ρτο 

χειρ.) αυτου γινοµεναι (:: εκ Ἠαο ]εείῖοπε τεβακε ἀεγῖνατϊ ΠΟἨ Ρο8- 

βιπέ, Ίρεα νετο αἆ Μί αεοοππποἁαία νἰάοείασ; 4παπι νετο ταυθρΙπιΠΒ, 

Ίαπι εοἁἶσοίριις Π{αΠ5 α ϱ αοσιιγαῖθ ΘΧΡΓΘΒΡΑΊΙ, σα ΡΤΟΥΡΗ5 οἴαβπιοςϊ αβί 

πὲ οπιΠες Ἰπάς τα]Ίαιαο νΙάθαπ{έαγ ογ{αθ) 

ὃ. ουχ: ϱΆ ουκ |. ο τεκτων (ΥτΏΣ οπι) ο υιοσ ο. ΔΑΒΟΡΙΙΔΠ αποῦ αἱ Ρ]6υ 

Π3. 4 νρ (οί. απι {α Ἰηςδ οΠΙΤΗ α]) «ορ Ρο βγταί ρογβς8 α] Ρας. ΟΕ Ίο 

Πα540 58 το -- νομιζοµενου τωσηφ του τεκτονοσ υιου υπαρχει» - και 

(τεκτονοσ νοµιζοµενου" ταυτα γαρ τα τεκτονικα εργα ειργαζετο εν 

ανθρωποισ ὦν,͵ αροτρα και ζυγα οἳς, Ἱζεπι 0618 αρ Οσ165Ί πανταχου 
ὃ εχει το τησ ζωησ ξυλον και αναστασισ σαρκοσ απο ξυλου, διοτι, 

οιµαι, ο διδασκαλοσ αυτων σταυρω εγηλωόη και ήν τεκτων την τεχνην) 
ε.10. 19.99.69. 81έΥ 486ν Υ5ΟΥ 056 Ρα ροςερ.Σ 1 ραίτηπῃ {οἱ νρ 

ο443 αρ ΜαἰΠαθίαπι αγπΙ αθίὮ αγ; ο του (10. εδοῖ οπι) τεκτονοσ (1. 

α4ά ὁ) υιοσ (ᾳ1. Ιοδερὴ Γαὐγί Πζις; ο3: Γαὐγί Πδις Ποδερῇ) και (εδΕΥ οπι: 

Πίοτη ο οπη). Ῥετίϊπεπί πο δίίαπι 4παα ΟΥ1955 οοπίτα Οε18 (ν]άο απίθ) 

βοτ]ρθϊ{: ου βλεπων οτι ουδαµου των εν τᾶισ εκκλήσιαισ φεροµενων 

ευαγγελιων τεχτων αυτοσ ο τς αναγεγφαπταιυ | τησ µαριασ έάπΠι ΝΒΟΤΙΔ 

19.194. 96εν 499ν ΥδοΤ Ἠβατ! 5ΕΥΘΡΟΤΡΟ.., ς ΤΠ ΟΠ1 τησο. ΑΠ αποῦ αἱ 
Ρἱεχ (28. µαριαμ) | και (ΔΡ, 258 αάά ο, ΠΟΠ Ιέθπι ΏΟΔ 918Υ, πες πιβρῖ5 
Α εἰς) αδελφ. ΟΠΠ ΝΒΟΡΙΙΔ δ1ΕΥ 909 ϱ ϱ0Ρ ΒΥΥ ΡΘΙΒΡ... α ὓο (ρ1 5’ 

1 (αί, αἱ νά(ν 51) νρ εορᾶᾷ αγΠΙ ΑΤΡ ατθ 7γαίσ Βἶπο οορα]α, 32961.9 

αδελφοσ.... ς αδελφ. δε εππη ΑΠ ΠΕΡ αἱ Ῥ]6υ ᾳ 5ο ΒΥΡ | και ιὠσητοσ 
οππι ΒΡΙΙΔ 19. 89. 69. 124. 946. 2Ρ9 8ΔΡ8 ΟΡ... Ν121.Ὀαο ἔρ1 ὅσα 

ΥΕ αθίΏ και ιὠσηφ (11ο Μί νά(ν) ... ς και νωση ππι ΑΟΠ ππςῦ αἱ Ρρ]οτ 

Αγταίτ ρο ατπῃ ... ο 3 1 Ρ]απΏο ΟΠ | και ουκ (ο εί ποπ): Β ουχι και, ἃ 
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3 ) -- 51.1 Χο” ας) -- αν) -. 4 3 σ ’ 

Σν αυντῳ. 4 και ἔλεγεν αντοισο /ήσουσ οτι ουχ ἐστιν) προφ]/τ]σ 

3 - , ε - Δ 3 - ὸ - 

ἄτιμοσ εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι ἑαυτοῦ καὶ ἐν τοῖσ συγγενεῦσιν αὐτου 
Λο 8 -- .. 2 - Δ 2 σοι / 1.» - ον / 

παι εν ττ οικιᾳ σντου. ῷ ναι ουκ εδυγατο ἐχξι ποιῄσαι ουδεμίαν 

/ 3 . Δ ὴλ / ; 2 / ε] έ ον Ν -- ) / ο, 

δυναµιν, εἰ µῃ ὀλίγοισ αρρωστοισ ἐπιθεισ τασ χειρασ εὔεραπευσεν. 

6 
Δ 5 ’ Ν ΔΝ Σ / 2 ” 

και εθαυμασεν δια την απιστίαν αὐτων. 
ς πι -- ’ ; ν ; ". 

δ Καὶ περιῆγεν τὰσ κώµασ κύκλῳ διδάσκων. τ ᾗ'" καὶ 
ω Λ γη νο ὧν 3 Ν 2 / ; 

προσκαλεῖται τοὺσ δώδεκα, καὶ ἤρξατο αὐτουσ ἀποστέλλει δύο 

ο{σ1.1ᾳ (νά ια ει. 43: 1) να ποππε εἰ, Ὁ ϱ-΄ ποππε...Δ ου (5οᾶ ὃ ποππο) | 
εισιν (Π.]. ο): σα Γρ 1 (ναιτ εἰ. 3: 6”. 1) νΕ Ροδίπρ.ηµασ,Ῥα 

Ροδί ὧδεροπ | ὠδε: μ οπι 
.χαυν ελεγε (ρτοῦ. Βο]α) ουπι ΝΒΟΡΙΑ δὺ. 2Ρθ6αΏ α [11 ᾳ (ναίν εἰ. 43" 

ϱ1:3:) νο οοΡ ΒΥΙΣΕΝ ... ς ελεγε δε ει ΑΠ πςῦ αἱ ρ]εχγ ο ϱο ΦΥΤΡ αΤπι 

αθίῃ [| οτι: 84 19. 69. 194. 908 α130 {ογο ΑΥΥΣΕΒ ΑΥΠΙ αθ{Ώ οἵη | πατριδι 
εαυτου εἩπι 1, 19. 69. (απίο πα.) 946. ... ς Ἱω ΤΙ πα. αυτου Έτ 

ΝΟΑΒΟΡΠ ππς6ῦ αἱ Ρίο. Ῥταείογθα ΝΟΑΙ, ΡΓαστη δια (:: οΓ Τομ εἰ ΜΗ) | 

και εν τ. συγΥ. αυτου: κ” ο 6 ΟΠΙ, 6 ΟΠ1 6ἱ, καν εν τ. οι. αυτου | τοισ: 

ΡΕ" ταισ, ο” τησ | συγγερευσιν επι ΕΙΡΕΕΘΒΙΌΥΔ 1. δὺ. 69. 124. 
209. 269. 2Τ1. 946. α1456Ρ αἱ πια... ς ΠΠ συγγενεσι) επι Νθ ΑΕ ορ κ 

ΜΡΠ αἱ ΡΙ (κ 256Υ τη συγγενεια. ἈἰπηΠίαυ ΠΡ]εν νο ἴπ οοφπαίίοπε δια 

νε] ὅπ ΦΕπεγέ 810: α {απίιπι ὧν εοφπαξίδ.)] συγγ. αυτου (Α εαυτου) 6111 

ΒΟ6"ΚΕΜΖ(Α) 28. ΤΙ. 918. 255. 48εν θρεῦ ἆ ἔρί21]1ᾳ ν6 σορ δυταῖς 

αεί]ᾗ...ς οπ αυτου (εἴ Τμ [αυτου]) «πι μᾶλο” ΡΒΕΙΕΕΕΗΝΜΤΡΌνΥΠ αἱ ρ]ευ 

α 5: σο αγπι 

. εδυνατο «ππι ΑΒΟ:ΚΤΜΠ αἱ ρ]αβ15... ς Τη ἠδυνατο οπΠι ΝΗΞΡΕΕΘΗΝΥΑ 

1. αἱ εετίε ΡΙ (η ΟΥ5)396 πίγαπηφαο εδ Παπ] εδί πιο {π πιοᾶ απ]: προσχεσ 

γαρ τω' ουκ ἠδυνατο εχει ουδειμ. ποι. δυ/αμµιν. ου γαρ ειπεν ουκ 
η ελεν, αλλ' ουκ εδυνατο). Οδίεταπι α Ε ϱἳ" 1 α εξ ποζωῖ Ῥτο κ. ουκ 

εδυν. Ψἱάε εἴ. ροδί. | ποι. ουδεμ. δυν. 6 ΠΠ ΝΒΟΤΔ 1. 2Ρ6 α] ραιο 60ρ 
(5ΥτΔΟΣ αεἴμ).... Ὁ 194. 9589, ΥδΕτ α 0154366015 ουδεµ. ποι. ὀυναμι»... 
ς ουδ. δυν. ποι. οΠἳἩ ΑΠ οὗ αἱ Ρ]εν ἔνς (11 ἀῑιο υζγέμέεπι μζζαπα αοεγε). 

11ῦετε 1 α πηπι οὐέμέεπι πιιζέαπι (ΠΠ που. ογέ }) Ίαοεγε, ο”. οἰγέιίες πιιζ- 

ία8 Τασεγο. Τεπα Ὁ ο εί ποπ Γαείεζαέ δέ (ζίο ϱ) χίζαπι υὐγέιέεπι, ο 15 εί 

ποπ αοἴεῦ. λείο (7εοιί δέ 5.) ονέιέες πιιζία». 

και εθαυµασεν απ ΔΕΗ Υ1ὰ 9Ρε Τρε (α11 ποἩ ποίαΙ) ... ς Τμ ΤΙ κ. 

εθαυμαζεν οεπΠΠ ΑΟΡΙΠ (Δ 0ΠΙ κ. εθαυµ. δια τ. απιστ. αυτ. δραί1ο 1ε- 
Ηοίο) απο το]] αἱ ρ]ετα ο {213 1 ᾳ (εοπίτα Ὦ 6 οπα και εθαυμµ.) νο, 

Ἱίεπι 28. 905. 3. κ. εθαυμµαζον | απιστιαν (ῑία ΝΒΕΟΑΚΙΜΟΠ: οοπίγα, 

ΔΕΕΗ απιστειαν): Ρ8ῖ πιστι’ | πωµασ κυκλω: 1, 15. 69. 194. 846. αἱ 
Ραιιο αγά κυκλ. κωμµ.; ἃ (εί οἴγοιῖδαί ρε πιιπἰσιρία) ο. (σἴγοωπιῖδαί 

οαδἰεἰία) οπι κυκλω 

προσκαλειται: Ὁ 1. 209. 3μ8 αἱδ ἔετο προσκαλεσαµενοσ 9Π1850 και 

δεαιεπίς, Ἱίοιι α Ὁ ο ΗΣ 1ᾳ (ποἨ Πίεπι {1.3 νβ) πιά εί οοποοσαξίε 

ἄμοάεο. (η Ὁ πι; Ὁ ΗΣ' 1 ᾳ απἀὰ αἰδοίρι[ίθ), ϱ εἰ οωπι αἀσοσαδδεί ΧΙΙ | 

δώδεκα: ϱ υ 5: ϱἩ 1 4 (ποἨ επι α ο θ6Γβ]: νο αιά) αάά µαθητασ, 

Πθπα α)556Υ Τρο αἱ ραιπς µαθητ. αυτου | ηρξατο αυτ. αποστ. (1ο. τα 

Τις 4, 24 
1ο 4, 44 

Τ--15 
Το θ, 1--6 
Μο 10, 1--1δ 
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δύο, καὶ ἐδίδου αὐτοῖσ ἐξουσίαν τῶν πγευµάτων τῶν ἀκαψδάρτω», 

8 καὶ παρήγγειλεν αὐτοῖσ ὕνα μιδὲν αἴρωσιν εἰσ ὁδὸν εἰ μὴ ῥάῤδον 

µόνον, μὴ ἄρτον, μὴ πήραν, μὴ εἰσ τὴν ζώνην χαλκόν, ϱ) ἀλλὰ 

ὑποδεδεμέγουσ σανδάλια, καὶ μὴ ἐνδύσισθε δύο χιτῶνασ. 10 533 
καὶ ἔλεγεν αὐτοῖσ᾽ ὅπου ἐὰν εἰσέλθητε εἰσ οὐχίαν, ἐκεῖ µένετε έωσ 

ἂν ἐξέλθητε ἐκεῖθεν. 11 ἳ5 "καὶ ὃσ ἂν τύποσ μὴ δέξηται ὑμᾶσ 
μηδὲ ἀκούσωσιν ὑμῶν, ἐκπορευύμενοι ἐκεῖθεν ἐκτινάξατε τὸν χοῦν 

τὸν ὑπυκάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν εἰσ μµαρτύριον αὐτοῖσ. 19. 'Ὁ καὶ 

νρ): ϱ θΡθ6α Ὦο ο ΕΣ 1 ααιπά απεστειλεν αυτ. | δυο δυο: Ὦ 9Ρ9 ανα 
ὃ (δυο) ... 6 0π | και εδιδου (οί. {ρ1:3" νρ): Ὁ 206 δουσ, Ἰΐοπι ο ε 3’ 

απ ΟΙί Ροίεδίαίεπι, α Ὁ Ἱ 4 ἄαία (5εὰ αᾳ εἰ ἀαία) εἰς (11ἱ8) Ροέεβίαίε | 

εξουσιαν (Η την εξουσ.): δ 208. αἱ ααίἩ (αΥΠΙ) αἆᾷ κατα | των αἴγατη- 

αᾳπθ; 08 19. 28. 99. 69. 124. α] οσα 

8. παρήγγειλεν: εὐνΠῖ αἲ τηὰ παφηγγελλεν, Ε αἱ -ήγγελεν | αιρωσιν οπΠι 

ΑΒΡΗ αποῦ αἲ Ρί6χ .... ΝΟΓΔ 19. 69. 2Ρ9 αἲ ραπς αρωσιν | εισ (28. αἲο 

{ετο πάά την :: ο Τι0) οδον (αἱ. Η3 1 {ο]): κασςσαί] αν αι εν τη 

οδω ... Ὁ οπι | µονον: Ὦ α] Ραπς οπ{ΟΧΟΠ µονην | µη αρτ. µη πηρα» 

ΟΠ ΝΒΟΙΑ 9ῦ. 60Ρ (µητε - µητε) αείἩ ... ς Τη µη (Ὁ 2Ρὲ α 6ο μήτε) 

πηρ. µη (0 258 α Ρο μήτε) αρτ. ΕΙΠΙ ΑΡΠ πποῦ αἱ ρ]οτ 1{ νρ ρο δυτα 

ασπη Εαπὰ :: Ίο µητ. πηρ. µητ. αρτ. | µη εισ: Ὁ 358. 2Ρθα Όσα ΓΗΣ 

(ποη υἱγῇ. πεφμε ραπ. πεφις) ϱ1 ἵ 4 (εί. 114) νᾳ «ορ Ρο µητε εισ | τ. 
ζωνην (ας ζονην, Α ἰαπίαπι οχ ΘΙΥΟΥ6 ἨοΙΚ11): 298. 4] ραπο Ὁ ο ο 7" 
ϱοΡ Εαιιά τασ ζωνασ ... ΔΕ 60ρ α”ά υμων (5ΥΤΡ ο.οῦ δια) 

9. αλλα 6πΙ ΝΑΠΟΡΗΤ ... ς αλλ οππι ΕΕΑΗΚΜΑΠ αἱ οοτίο Ρ]ον | ενδυ- 
σησθε (οἱ. ς 0 Ἀᾳ) ουπι ΝΑΟΡΑΠ” (κ εδυσ., ΔΟΡ -σησύαι) αποῦ αἱ 

Ίοηρφο ϱ! α (ποϊίε ὑπιανί) ο0ορ απ ο, Ίέοπα Β” 98. αἱ ρ8πο ε/ὀυσασθε... 

σὸ ενδυσασθαι ουπι Ἠ:βΠ” αἱ νῖκ παι, Ιίαπῃ 1, α119 [οχτο εγδεδυσθαι. 

Τίοπη ο πέ(ιε υεφέγῖ, Ὁ ο {Π5. ο. ὔτ 11 ᾳ οἱ πε (ἵ οἱη) παπετεπίων, αιιὰ 

είπε ὑιάιογεπέ, Ιΐοπι ΒΥΤΗΙΕ αθίἩ 

10. ελεγεν (α ΕΙ α]νῖᾶ νο ἀἰσεδαί, ο ἆ 15 ἄἰωῖβ: Α αἱ ραιο Ὁ α λεγεν (0 αἲἲ, 
ᾳ ἀἰοῖλ | οπου (ο οποι) εαν ΟΝΤΑ ΝΗΟΠ πποῦ αἱ ρ]εγ... ΑΡΤΑ αἱ ραιις 

οπ. αν | εισ οικιαν (0 ο ἔᾳ νυ Ἱεπησίά ϱ1- 5. 1): ο α 3. 1 οπι 

11. οσ αν τοποσ µη δεξ. οΙΙΏ ΝΗΤΔΕΙ 15. 98. 69. 194. 946. «ορ ΒΥΥΡ 1η 

ΔαίἩ ... οσ αν (οπ1Ιβ8Ο τοπ.) µη δεξ. ο νά 1. 118” 209, «αι Μθ... 

ς Ίμῃ οσοι αν (αν εππι ΕΡάΜΌΥ αἱ πια, 111 εαν 6ππΙ ΛΟΡΗΚΠ αἱ ΡΙ) µη 

δεξωνται (πκῃ 1183 191. αἱ δεξοντ.) ου ΛΟΡΠ πΠςξ αἱ ρ]οΥ 1 νρ ρο 

ΒΥΥΣΕΙ αἱΡ ἰχί αγπι (ποπ Ἠπο να]εί Ον ΣΤ ϱἳ φιή πο γεοερεγῖπέ 008, 

οείαπι ϱῖνεγεπι οἵς) 1: αἱ Το | ακουσωσιν (1. 106. 209. 5ΥΤΡ αάά τουσ 

λογουσ): 1. 209. ακουση (15. 98. -σει ) | εκειίδεν: Δ6Ι ΤΡ οπη | τον 

υποκατω: Ὦ 98. 908 Τ{ (εχο ο: ᾖῥιζυέεγεπι ἄε ρεάίδ. Φεδιγίδ, «ιο δαδίις 

ε8ί) νρ ΑΣΙΑ β6ί οτι (ᾳ επαιζε ρεᾶες υεβίγο σσ ϱιυετε) 1: αἱ Μι οἱ 

Ίο | εισ µαρτ. αὐτοισ 5Ίπ6 απἀάῑίαπη (οί. 9) εππη ΝΒΟΡΙΑ 1Τ. 28. 209 

ὮῬ ο 3: ρΙ. Ἡ 1 νς αγπι αγ Ρανς (Ιίεπι «ορ αρ ΜΙΙ Βεηρ Ἠγιδί αν, αἲ 

ην τής Π]ς οἱ Ῥεμννα).... ς (-- 0) αἆά αμήν λεγω ὑμνν, ανεκτοτερον 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6, 15. τι 

“ - [ Δ Δ 

ἐξελθόντεσ ἐκίρυξαν ἵνα μετανοῶσω, 19 καὶ δαιμόνια πολλὰ 
. Δ Δ / 

ἐξέβαλλον, καὶ ἠλειφον ἑλαίῳ πολλοὺσ ἀρρώστουσ και ἐθεράπευο. 
ς Ὁ ς Δ ς ο 3 

14 5." Καὶ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺσ Ηρωώδισ, φανερὸν γὰρ ἐγένετο 
. ορ» ν ” ο Ε) / ς ϱ Λη. 5 7 5 

τὸ ὄνομα αὐτου, καὶ ἔλεγεν ὅτι Ιωάνγησ ὁ βαπτίζων ἐγήγερται ἐκ 
- Ν λ ” 3 . { / 3 } ” ”/ Δ 

νεκρῶν, καὶ διὰ τουτο ἐνεργουσιν αἱ δυνάµεισ ἐν αυτῳ. 19 ἄλλοι δὲ 

ἑσται σοδοµοισ ή γοµορροισ εν Ίμερα κρισεωσ 1 τη πολειν εκεινη, Ίἴεπι 

Ίωπ [αμην ---- εκεινη] οαπα ΑΠ αποῦ αἱ Ίοησε Ρ]ετ (90. -γη σοδοµων και 

γοµορρασ -) α {α”' ᾳ εορΝΊ οίδΕΒΥΥ Αγγ αθίἩ ρο 1: ο Μί; οί οἱ. Ίμο. 

Οσοίθγαπι αἲ Έτπςδ [πεο αΠίεν ΥΠοίεβρ 1π Μοποίαββετο Απιπιοπϊ αποά 

πηβία]Ίρςο Εοτίιτ] ΜΙά 5αεί. 56 (10, 14 οἱ 15) οἈποπο 9. ροπίξαν, 4πο 

εοπβεπ{ϊθηίορ Μί Μο Τιο εοπ{ϊποπίαν. Μί νατγο δεοῦ. 109 (11,959 Ἱπάο 

αῦ οτι ει εν 18δα 24) «αποµε 10. ροβῖία Ίο ποη να]εῦ. 

19. εκηρυξαν οΠΠῃ ΔΒΟΡΤΙΔ ΒΥΙΣΕΗ ϱ{Ρ 18 σο (Ν” αάά αυτοισ, κα ΥΙὰ ἀ6])... 

ς Ίωπ εκήηρυσσον επι ΑΠ αποῦ (Ἡ -σσεν) αἱ οπιηντά, Τοπ ργαεαίσαδαέ 
(ο -σαίε) Τὲ νς »γιΡΙΧί | µετανοωσι» οππι ἨΡΙ, «ΟΡ (ο ργαεαίσαέε ιέ ραεπῖῖ. 

αθαπί) ... ς µετανοησωσι ΟΠΠ ΝΑΟΔΠ απο 4] οπηπν]ά (11 [αοἱ, 4] νς αἱ 

Άαεπ. αθεγεπέ; ο νὶάο απίθ) :: ο{ ὃ, 12. 6, 8 

19. εξεβαλλον 611 ΝΑΗΙ, πς6δ α] Ρρ]ον Τέ νρ (ἱ νο εἰαίεθαπέ, εἰ. ᾱ: {νοτο 

ΟΠ1 ἵ7α µετανοωσι» 11δᾳ εξεβαλλ.) ΒγναίΣ.,.. ΟΡΜΔ 95. α115 (ογο εξεβα- 

λον | ήλειφον (εἰ. {013 νρ): Ὁ Ὦ ο 43" ΤΙ αλειψαντεσ ΟΠΠΙΡΡΟ και 84 

(1: Βία: εί πφιεῦαπέ οἶεο οἱ πιζέ. αεθγοἳ. δαπαδαπ{) | ελαιω: α ελαιον | 

Ὦ αρωστουσ | εθεραπευον (» ἆ 3" 1 ᾳ δαπαθεγιπέ; Μ 13. 28.1924.946. 

2Ρ8 αγπῃ αάᾶᾷ αυτουσ): Ἡ αἱ Ραπο εθεραπευοντο, Ἱέεπα Γρ” εί πριεύαπέ 

ο1εο πιιιζέο αεφγος εἰ δαπαζαπιέιη’ 

14. ο βασ. ἠρωδ. ἴιπΙ ΝΑἨΟ"ΤΔΠ απο α1 ϱΙ 15: ϱἩ' (οιντά ρ]- 1) νσεᾶ (αίᾳπο 
οί. 6ΠΊΤΙ 31) ϱ0Ρ ΒΥΤΡ ΑΙΠ ΡΟ... ΟΞΡΕ α. πα α Όσο] α απι {α πο αγ] 

{οἱ δας ΒΥΙΣΕΗ ααίἩ ηρωὸ. ο βασ. Ῥταείετεα Ν 19. 09. 191. 946. αἱ 11835 

ααἁ την ακοην ο :: ο Μί | ελεγεν ΕΠΙ ΝΑΟΙΔΠ πποῦ αἱ ρ]εγτο{σί τα 

(εἰυῖά σ”' 1) να «ορ ΒΥΤΙΙΡ αγπι αείἩ δο.... μη ελεγον (9 -γοσαν) οι 

ΒΡ ϐ. 211. α Ὁ ΕΞ πι ΑιβοΟΠ53Ι91 ( πΙ8Ι ᾳποᾶ Μο ποπ ᾳποᾷ Ηοετοάςς 

ἀἀκενῖξ, 5οᾱ ἄἰσεδαπέ, Ἱπαιξ, φιΐα αίο; Μί νοχο ἆε 1ρ8ο Ἠετοάο: αἲξ, 

πα] ξ, Ριιο)19 αμΐς):ταποσοπηπποάαίαπα αἆ 5αα5 Ἱπρτῖπηϊς ο επά Τζ ελεγεν 

οὗ ν. 16 Ἱ] ΠΠ νώανησ | ο βαπτιζων (13: οἳ' οπι): 95 19. 98. 98. 09. 
199. 946. ο βαπτιστησ», ἵεπη δαγίίδία α Ὁ ο {1 α (εἰνῖᾶ ϱ1: 1) νε τ: αἱ 
Μί | εγηγερται εκ νεχρ. ο. ΝΒΡΙΙΔ ὃ5., Ίετη δι εατέ α πιογέιἰς ΤΜ να 6οΡ 

ΒΥΥΣΕΝ ατιη αεί ... ο ηγερθη εκ νεκρων, ς εκ νεκρ. ηγερδη επί ΠΡ 

Ἱπςδ αἱ ρ]ευ; Ι{6π ϱ0 ΑΥΥΡ α πιογέμῖς δι} εωίέ: ΤΙ εκ νεκρ. α’εστη πι 

Ακπίχί 11, 28. 114. αἱ ρΙαβδ10 ΡΠΡΗΥΙ :: Μί οί Το ήγερθη απ. τ. (εκ) 

νεκρ. | ενερ}. αι δυ». (ἲ ϱ3- απι {α 1πς αἱ ορεγαπίιτ [απα ὑπορύιαπέι] οὐ. 
ὧι ῑίος Ἱ α ε[ιοιιέων υἱγί. πι Πίο: ὮὉ ορεγαίω" υζήέ. ἔπ εο): ΚΔΠΙ 98. αἱ 

Ρ]815 α, 3 (ων ζμίες ἵπ ἴῑζο ε[οζιπέωη: ο υἰγέμέεν Ῥετ ἰζωπι ε[ιοιιέιτ) 

νρεᾶ (εί ετηπι α1) βγταίτ αι δυναμ. ενεργ. (.τ αἱ ΜΟ 

15. δε ρι] (ος. 60 -ι- Φ4) οππ ΝΑΒΟΡΕΗΚΤΘΑΠ (α ν]ᾶε ρο5δί) αν {οτε Τε 

νρ «ορ ΒΥΙΡΡοΟ... ςοπι Τη ΕΜΏΥ αἱ βαξ τηιιΥ1ά ΒΥΥΡ αἲπι (α 98. α]δΙία 
αΏ οτι ρτὶ αἆ οτι 86ο ἐταπβ]Παπ{) 

Το 9, π--9 
ΜΕΙ4/19 



215 6, 16. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

” ο « “ κ ἃ ’ η Γ ε 

ἔλεγον ὅτι ᾿ΠΗλείωσ ἐστί' ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι προφήτησ ὧσ εἶσ 
- - ς . λ ο Ἱς 3” 5 α λ 

τῶν προφητών. 10 3 ἀκούσασ δὲ ὁ ᾿Ηρώδισ ἔλεγεν' ὃν ἐγὼ 

ἀπεκεφάλισα Ιωάννῃν, οὗτος ἠγέρθη. 
11-99 69. 5 ο ν . ᾽ ΄ ΄ ο οσοι 1 3 υτὺσ γὰρ ὁ ᾿Ηρώδησ ἀποστείλασ ἐκράτησεν τὸν 

Ίος 5,195 » ; όν πα κ 3 - νε να) Δ - 
Ἰωάνγην και ἔδῃσεν αυτον ἐν φυλακῃ δια ΠΗρωδιάδα την γυναῖκα 

’ - »λῳ - .) - σα η) Δ 3 / α ” Ἀ 

Φιλίππου τοῦ αδελφοῦ αὐτοῦ, ὅτι αὐτὴν ἐγάμισεν 15 ἔλεγεν γὰρ 

15. ἠλειασ εππι ΕΣ (:: αἱ αὈί οἱ. ΝΑΡΙΔ ϱΕξ 8,28. 94 οἵο; Μί 2Τ.4τ. 

1τ,10 εἰ αδί; 4ς ἡλ- αἳ ᾖλ- εἰ αἲ Μι 11,14) ... ς Ιω ΤΙ ηλιασ οπα 
ΝΑἨΖΟΡΙΠ Πο το]] αἱ οιππΥ τά | εστιν: ο υοπεγε, 5: οεπῖέ | ὃδεβες: ΥἩ 
α] ρ]α535 [οτο ΟΠ | ελεγον56ο 9.ΑΒΟΡΙΙΔΠ απο 61] αἱ Ρεν Γβ11 ᾳ νσ ϱορ 

ΒΥΤΡ 4]... Ν 1.98. 909.9Ρ6 4 Ὁ ϱΗ3ΒΥΤΡΟΝ ΑΓΗΙ ΟΠ1 | προφήτης ς.ΝΒΟ"1Δ 
1.28.98. 909. 2Ρὲ 05369 (66ἆ νγαν οἀᾖ)...ς αάά εστιν, [ωη [εστ.] ο. Λοὖπ 

πηςδα] ρ]εγα {ρ] 4 νρροεορ δγιπίΤαγιη αείἩ.... 9 8 ο 3: 1 οπι προφητ. 

ωσ, Ἰἴεπι α ΟΠ ὧσ εισ των προφ. | ὧσ (κ οσ) επτη ΝΑΒΟ(οεΙ” εἰ Ἅλῃ πποῦ 

α1150 [ογε {61.1 ᾳ να 6ο «ορ ΒΥΥΣΕΝ αεί Οδ) 3689 (5εὰ οἀλπείηωσ)...ς 

{ ὧσ οππι Α 1. αἱ ραπον]ά ΑΥΥΡ αὖπι. Ῥτασίεγεα 98. (:: ο Τι) Ρῖο ὡσ εισ 

είᾳ 8ἷ6: τισ των αρχαιων ανεστη 

16. ο απίο ηθωὸ. 61Π1 ΝΑΒΕΕΑΗΚΗΝΒΑΠ αἱ Ρ] ... ορκ”ῦὈν αἱ” [ογο 60Ρ 

οτη | ελεγε (άἱοεῦαί) «ππη ΒΒΟΙΑ 98. Εν. ς Ἰωα ένπεν επ ΑΡΠ αΠςῦ αἱ 
{το ΟΙΩΠ, 1έαιι ασ α. ο 5: (5εὰ Ὁ ο] 5 Τα νο αἴθ), Ίἴοπι θγναίῦ ] ον 

ουπ] ΝΒΡΙ, 1. 28. 9δ. 61. 124. 209. ορὲ Ιένρ »γταῦ Αγ αεί (ΟΥ9115) 

ενω ς (5δεὰ 609) Ῥταετη οτι οἳπΙ ΑΟΑΠ ππςῦ αἱ Ρ]ος «ορ Ρο | τώανην 
(8 -ανην) Ἡ. ]. απ ΝΕΑΒΟΙΙΔΠ πης τε]] αἱ ρ]εγ ο Γῇ3: ϱ1.3.νµ ρο ΟΥ9115 

εν Ντ «ώαγγησ Ροδί ουτοσ (ουτοσ ιὠα1νησ ηγερΦη, Νἃ ουτοσιωαγνησ, 

αυτοσ ήγ.), 1{6πι ΤΠ (ο]αηπιέβ Ἰῖο α πιογέμῖ ΤΕΙ.) 1. 3Ρθα Ῥῖα 

ιωαγγήσ Ῥοδί ουτοσ εστι, Ιἴαιη 6ορ 5γγαῦ ααίἩ απίο ον εγω απεκεφ. 

« Ὦ ΟΠ (ΠΟΠ 60Ρ, ν]άθ απίς): Ἠϊπο 999 [ ουτοσ οτι Ν θἰσ(ν]άο απίς) 

ΒΡΙΙΔΑ 69. 102. 946. (1ΐοπι δεῖ ουτοσ εστιν οπι]δεῖ5 11Υερόη) ο 5" ϱ1:3' 

νο (6ορ); βἰπηϊίον 98, {βγΥδέὮ αίρ 1ης νΙὰ Οτ4 115 αυτοσ ({ρεε)...ς 

ουτοσ εστιν᾿ αυτοσ, Ἰμπ ουτ. [εστιν" αυτοσ] οπἵπ ΑΟΠ απού αἱ Ρ]εν α Ὁ 
1 (α ἵ ᾳ άο εδέ {ο]ιατπιος ο: Ὁ ἴρδε εδέ 1ο]ι, Ἰήο) 86ο (ο εδ, ο) ΑΥΤΡ 

ατπι | ηγερΦη εππη ΝΒΙΔ 9δ. 109. «ορ ΒΥΤΗΣ... ς ἴμῃ ηγερθ. εκ νεκρων 
(μαι α πιο) οππα ΑΠ ποῦ αἱ Ίοηρο ΡΙ Ὦ ο ἆ {13: ᾳ ο βγταίῦ αγπι 

βε{Ἡ, 1{ειη ΕΥ 19.28. 69. 194. 946. 9Ρ9 α 613’ 1 νρ εκ νεκρ. (α πιογέιζθ) 
ηγερθη, επι ο α119 ἔετο ΟΥ315 ηγερθ. απο των νεκρ. (:: εξ Μι 14, 2. 
ππ 9) 

11, αυτοσ γαρ (Α ϱ”. δε, Ὦ οιη) ο (9 69. 946. γ36Υ αἱ ἔεγα οπι) οππι νἩ 

οίἔΡΒΟΔΠ πςῦ αἱ Ρ]οχ ΠΡ]θτ νρ οείο; Ἱἴεπῃ ΑΡ οἱο... ΑΕΠ 60ορ Ρο ογαρ | 

και εδησεν (ΒΥΥΣΕἩ ρεχβῦ εβαλεν) αυτον εν (ς-- 9 7 αάᾶ τη ο ΠΗΙΠ 
«πί να α ραις) φυλακή (Α εν φυλ. κ. εδῃσ. αυτ.): Ὁ 19. 28. 69. 194. 940. 

α Ὁ {Η" 1 βγτοοά αππῃ κ. εδησ. αυτ. και εβαλεν εισ (209 α] 2 πάά την) 
φυλακην | την γυναικα: Ἡ Ἠ86ς α4ά {π 1ης | οτι αυτ. εγαμήσ. (ο. { 
Ρ1' εγ. αυτ., Ὁ ᾳ ἀιπεγαί εαπι παογεπι): Ἰ ΟΠ1 (Ίίαπι ϱ”΄ οπι ππα, ο {οίο 

νοτεα 18.) 

18. ελεγεν: κ -γαν | ο (υ 28. ΥΣ6Υ θΡὲ α119 {το οπη) τὠανν. (Β νωανησ) τ. 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΝΟΝ. 6, 22. 2τὸ 

{ ] ’ Ἰυψε ο [τά 2 ο / ελ Δ -- ες 

ο. Ιωάννης τῷ Πρῶδῃ ὅτι ουκ ἐξὲστιν σοι ἔχειν την γυγαϊῖκα του 
κ - . « ας . Ἡ - ο Ἂ λὸρ Σα, Αλ 

αδελφοῦ σου. 19) ή δὲ ᾿Πρωδιὰσ ἐνεῖχεν αὐτῷ καὶ ἠθελεν αὐτὸν 
Εε Δ 2 λο) ὅ ε Ν ε ; ο. Δ 

ἀποκτεῖναι, καὶ ουκ ἠδύνατο' 20 ὁ γὰρ ᾿Ηρώδηῃσ ἐφοβεῖτο τὸν 
2 / Ἆρι ἡ ουν ” 9ο ν ν) ϱ Ν / 

Ιωάννην, ειδῶσ αυτὸν ἄνδρα δίκαιον καὶ ἅγιον, και συγετηρει 
/ Ν ) ΄ 2 - Δ ΄ Αα τς - ο 

αὐτόν, καὶ ἀκούσασ αὐτοῦ πολλὰ ἠπόρει, καὶ ἡδέωσ αὐτοῦ ἤκουεν. 
6 4 ἵὸ « [ή ς ” ν - 

αἱ καὶ γενουµένησ ἡμέρασ εὐκαίρου, ὅτε ᾿Ηρώδῃσ τοῖσ Ίενε- 
: . Ξ ας τά ” ” - Δ ον 

σίοισ αυτου δεῖπνον ἐποίῃσεν τοῖς μεγιστᾶσιν αὐτου καὶ τοῖσ χιλι- 
΄ Ν - - ς Δ 3 - 

ἄρχοισ καὶ τοῖσ πρώτυισ τησ. 1αλιλαίασ, 33 καὶ εἰσελθούσησ τῇσ 

Φυγατρὺ υτῆσ τῇσ ΠἩρωδιάδοσ καὶ ὀρχησαμένισ, ἤρεσεν τῷ ]ατρὸσ αὐτησ τησ Πρωδιάδοσ καὶ ὀρχησαμένησ, ἤρεσεν τῷ 

πρωδη: 85. αυτω ο ιω. | οτι (α Ὦ 1 α 5ο): 9 28. 191. τρε αἰδ ο (45: οἱ: 

1 νρ αείὮ ο :: παπί ΜΙ | σοι (εἰ. Οτ9ΜΤΙ Απιῦ 41): ΡΕΓ α σε | εχει: 1. 

ρο5ί γυναικα (95. αυτην Ρτοτ. γυν.τ. αὃ. σου :: αἱ ΜΙ) 

19. ή δε ἠηρωδιασ (13: ο”. Πεγοᾶες, σα! ΠΙΠΗ Πιενο{ς) ενειχ. (0 ΠΝΙΥεΥ) αυτο: 

9ῦ. οπ. 1: ο Μί | και ρυ: Ἠ” οτι | ἡθελεν ου ΙΙ ΒΑΒΟΖΡΙΙΔΗ ταποῦ α] ΟΠΗ 

ιά { 3: ({οπι σίᾶ οἱ. 3.1) νρ ϱο εορ.... ΠΠ εζητει ει ο αρσοά Ἱα | 
αυτον αποᾳατ. (Ιία Ὁ ἔ; ϱυ θρέα ο 1 ᾳ Πίαεπι τε] γ1ά] νο απ. αυτ.): οἳ 

αυτ. απολεσαι | ουκ: ϱ" ουχ | ἠδυνατο οΤΏ ΝΒΟΡΙ, πποῦ 4] Ρ]εΓ... 
ΑΚΑΠ αἱ» εδυνατ. 

30. νωαννην: Ἡ τωανην | ανδρα δικαιον: ΒΥΜΡ ΤΡ ῥγορλείαπι | και γιου: 

1. αἱ οπι: Ὁ αάά ειναι, Ἱέειι ο (υὔγιπο εὔδε ἔμδίιπι εἰ 5αποέιπι) ο ἵ (υὔ. 

ἴμκή. 6556 εἰ απο.) | και 8εο: Ὦ 109. οπι | ακουσασ: 28. αἱ ρ]1β50 

ακουω», Ίίεπα αιάίεπςδ Ὦ {1 ρο (εοπίτα ΗΞ' 6 ᾳ νο απώίέο εο, ο 61η 

αιιζ{δεεί) | πολλα εἰε: ἃ ΕΠ5 Ἱ νο πια /αοϊεῦαί ... Ὦ φηζα πιιέα Γα- 

αἰεδαί, ο ᾳ φιοᾶ πιία Γασϊεῦαί; ο (ριαοβχθββί5 αἱ σι αιιώίκδεί εζιπι) 

πιιζία ασεγε | ήποφρει ΟΠΠ ΔΒΙ «Ορ (6ορ εἰ αιώϊἰεύαί ππιζία αὖ εο εἰ 

απωζο εγαέ οογζε) ... ς Ἱωπ Τϊ εποιει ΟΙ ΑΟΡΔΠ ππο τ6]]. αἱ οπιπν]ά 1! 

νο Αυτα) ϱο αἱ 

31. και γενοµ. ("53 αά ὁ9ε): ὀρεα Ὦ ο 3 γενομ. δε (ο Π' οι ἀῑες 

αιίεπι ΟΡ). αοσἰάἰβδεί; Ὁ Γαοΐα αμίεπι ορροτίιηια ἀῑε: α ἄἷε αµίεπι οΡροί- 

έωπο) | οτε (Ίμῃ οδ]ά1ἰ ὃ τε): Ὁ α Ὁ [ᾳ νο οπι. Τμαὲ Πεγοᾶεξ (ποπ ΡΥ36- 

Ροβ]ΐο εἰ) παία[ί δπο (ία α Ὁ: ᾳ νο παίαζίς μέ; Ε ἐεπιρογε πιαέαζίς εις): 

Ἱίοπα ο 1 (Ρο5ί ασσἰαἰδεεί) παίἰαζίς ᾖεγοᾶίς /εοῖ οίο (αοπίχα, 5 εἰ ιεγοᾶῖς 

πιαέαζίς διῇ οεπαπι Γεοῖί) | γενεσιοισ: ϱ8 γενεθλιοισ(ϱ3 -χλιοισ) | εποιη- 

σεν ΟΠΠ ΝΒΟΡΙΠΔ 19. 28. 69. 124. (1ἱεπι εσυ 1{ νβ) ... ς εποιει Έππι ΛΠ 

πποῦ αἱ ρ]ον (ΥΠ) ] αυτου Βες:9 1. 191. 906 α Ὦ {α (α]νἷᾶ, καᾷ ποη 

ο 1) νο οπι | γαλιλαιασ: ΦΥΤΡ 118 οἴυίέα είς 

22. και εισελθουσησ (εἰ. Νὸ, δεὰ ν΄ ελθουσησ): 9εἳ 98. 69, α ο Η5' 

εισελόθ. δε (πο Ἰίεπι ϱ ἆ Ερ {ᾳνθ) | αυτησ (α ἆ 3 οἳ. ἵνα 

Ἰρεζης, οἱ. ὃ: 1. 118. 209. Ὦ ὁ {ΓΑΥΙΣΕΝ 60ρ ΑΡΤΑ αθίἩ σο ΟΠ) τησ οππὰ 

ΑΟΓΠ απο αἱ ἔογα ΄ΟΠΙΗ1 ΠΡ] νο ΒΥΙΡ.... ΝΒΡΙΔ 92Ρ6 9068. αυτου (958. 

αἁ τησ) :: ἱερίε 105. απ{{. 158, 5, 4 ποιπεπ Β]Παο Ηογοά]αάΙς εταί σα- 

λωµη | Ε αΙαΙά ωρχησαµενησ | Ίρεσεν ἳΙη ἈΡΟ”1, 98. ο Π3: 60Ρ ΑΓΠΙ 
(Δεσθά1{ δ οοΠ/1Βο: ἠρωδιαδοσ. ορχησαµεν) και. φεσεν., πο. Ίθια ὁ) 

ΤΙΒΟΗΕΝΡΟΕΕ, Ν. Ί.. Εά. 8. 18 



914 6.95. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

« Γ Ν - η ε Ν Ἡ τ -- 2ος 

ΗρΩδῃ και τοῖσ συνανγακειµέγοισ. ὁ δὲ ῥασιλευσ εἶπεν τῷ κορασίῳ 
σ  ῤ ο δὴ α. το ἃ ν Ὡς Νο” » - ο 

αἰτησόν µε ὁ εὰν θέλῃσ, καὶ δώσω σοι" 20 καὶ ὤμοσεν αὐτῃ ὅτι 
Ας ὸ) ο ; - κ 4 - , ς Ν 
ὃ ἑών µε αἰτήσῃσ δώσω σοι ἕωσ ἡμίσουσ τησ βασιλείας µου. 34 καὶ 
ς. - σ - ΔΝ - . ε Ν σ Σ Ν 

ἐξελθοῦσα εἶπεν τῇ µητρὶ αὐτῃησ' τί αἰτήσωμαι; ᾗ δὲ εἶπεν" την 
/ -- /- ς Ν . ο» 2 Δ 

κεφαλὴν Ιωάννου του βαπτίζοντοσ. 320 καὶ εισελθουσα ευθὺσ 
Ν - Ν Ν ; ο ’ ολ α΄ 3 

μετὰ σπουδησ πρὺσ τὸν βασιλέα ᾖτήσατο λέγουσα”. θέλω να εξ- 
- - ΔΝ ’ - - 

αυτησ ὃῷσ μοι ἐπὶ πίακι τὴν κεφαλὴν Ιωάννου του βαπτιστοῦ. 

ες και αρεσασησ ουσ ΑΟὕΡΓΠ ππςῦ αἱ Ρρ]ετα Ὁ [ο Ἱ ᾳ να Ρο (Ἀυτ 

αἱ ααί]μ) |. ο δε βασιλ. ειπεν ΟΠ ΝΡΟ”1Δ 95. (ίσοι ο. 4 νο γε αλ] 

Ἱίοπα Ἰωα ειπεν δε ο ῥασιλ. ο. Α 60Ρ (5ΥΥΣΕΣ αεί): ο ἔιο αἰαπᾶ γέα ... 5 
ειπεν ο ῥασιλευσ απ ΟὕΡΓΠ αποῦ α] ρ]ον α Ὁ ϱ Η3. (ἳ πἳ] η]ςὶ ασ) 6ο 

ΦΥΤΡ αὖπ1 | αιτήσον: Ἀ (οί 642Υ) αιτησαι | ο εαν (69. 951. αἱ αν) Όε- 

λησ (η, 118. 4τὸν α] Θελεισ): 91.209. 908. 9Ρε 4] ραῖςο Όελεισ νε 

φποά υἱθ), ο εθελησ. Ῥταείοτεα κα αἱ Ῥαις ροξί και δωσω σοι ΡΟἩ 

95. και ὠμοσεν (Ἡ ὠμολογησεντ: ο Μί) αυτη (Ἠπας 1. ροβί ῥασιλ. κου 
ΡΟΠ)Ί5ᾳ δωσω σοι: Ἡ 191. ΒΥΤΗΣ ΟΙ, Ἱζοπα 1. ΟΠ Οτι ο εαν ἹἼδα ὀφσω σου. 

Αίογαίναι οἳ, ο” οπι (πάς αἩ ειπεν τω κπορ. δα µε αιτησησ γεβεχ]- 

δι ο) { αυτη (0 ΠΠί ποθἰεγῖς Ὁ 98. 988 αγΠΑ αὐτη πολλα, αν Πέ πιιζ- 

ση, ἆ ΠΞ. 1 α σαϊ Ιὲ πια): 1, (ἴεπα 28. αρ 82) οπι | οτιο εαν (609. 

258 α] αν) οι ΝΑΟΙΠ αποῦ αἱ ρ]ον Τί νρ οίο ... ΒΔ 124. 400. αἱ ραπς 

οτι εαν (98τ. αγ), Ίζεπι Ρ8ἳ ει τι αν | µε (δε 2Ρ9 α] µου, Η1, 19. 69. 

αἱ ραπςὈ ο] ᾳ νςδ «ορ ΟΠΙ) αιτησησ (4 αἱ -ση, αἱ -σεισ): Ακα” αἱ) ὸ 

{εγο Ρο αΤΠΑ αιτ. µε | εωσ ημισουσ (κ γ.ο -σου, π" -σεοσ, 5 96. ΤΗΡΗΥΙ 

-σεωσ, { δημε αἲ ἀὐπιάδιπι): 1 εωσ ήμισυ, Ὁ καιτο ηµισυ, 1ἴθπι Ἶν 

ο Π3". εἰαπικί ἀὐπιίᾶ., α ἆ Ἱ ᾳ νρ Είσεί αὑπιζ., 1: Πἰοεί εἰδί αὑπιζα. 

94, και εξελθουσα (4 ε)}θ.) οµΠΙ ΝΡ1/Δ 9. «ορ ααίἩ; Ἱέοπι ο ἆ ϱἳ” 1 α (εθηι 

νιᾷ 5: 1) να φαε οιπι επἰδεὲ ... ς Ἰωῃ ἡ δε εξελδ. πι ΑΟΡΒΙΡΗ τοῦ 

4 ρ]ογ α Ὦ Ε() {εί απέεπι, α αἆ εῑ[α πι επἰββεἰ) 5ο Αγταῦ | αιτησω- 

µαι (409) επι ΝΑΠΟΡΑΟΤΙΔ 28. 98. 194. 946. αἱδ... ς αιτησοµαι ϱΠΠῃ 

ΕΕΗΚΜΒΌΥΓΠΗ αἱ ΡΙ { Ἠπ ώανου | του βαπτιζοντοσ ΕΙ ΝΗΙ/Δ 38. ΒΥΥΡ 

αν ία πα ας αρ ΜΙ). Τι ο δε Γοχο πρίαιιο (αἱ. Μί11, 11 βᾳ Το 

Τ, 20.958.) οπάσπι {ογπια αξίας ... ς Ἰωπ του ῥαπτιστου εαπι ΔΟΡΓΗ 

πποῦ αἱ ἔογο οΙΠ Τέ νρ αίςο 

9ὔ. εισελΦουσα (86): μὈ 5561 ελ. |. ευθυσ οι ΝΗΟΔ 28. 99,: ς ευὔεωσ 

οππι ΑΤΠ πποῦ αἱ Ρρ]ατ; Ἰέοπι Ε Π’3: (α]ν1ᾶ) νο αγγα(ῦ ΑγΊῃ αθίἩ 6ο... 91, 

1.4] ραπσςα ὓ οἶ 1 ᾳ «ορ οπὰ | µετα σπουδησ (ία ϱΗ5: αἰνῖᾶ νβ): Ῥα 
ο] 4 οπ | προσ: Ἡ 191. εισ | ἠτησατο λεγ. (αἱ. Ε αἰνῖὰ νρ Ρο 60Ρ 
ΒΥΤΡ αΙ): ΡΔ 1. 28. 118” 909. 9Ρ9 α Ὁ Η΄ 1 ᾳ ΦΥΥΔΟΙ ασπῃ ειπεν (. Η3 1 

αἰωί, Ὁ α ας «γν πα. ΠΙ). Ἰήθονο ο ρε εἰδὲ ἆαγί οαρµέ οἵο | θελω 

ινα (ία Ε α]ν1ά νο): Ὁ 9Ρ6 (Ίίοπι 60. οπι Φελ. ἰοδίο Λε) αὐ β Τα 

οπι | εξαυτησ (Π’3: απίθ ειπεν, ἴἴοπι ᾖ απ ειπεν οοπ]πρΊ() ὃωσ µου 

οπή ΝΕΟ ΤΝ 2Ρ6 α Ὦ (13:) ἵ α (ῑσπι αἰν14) νρ 6ορ ΦΥΥΣΕΝ αοίἩ.... ς µου 

ὅωσ εξαυτησ οππι ΑΟὕΓΠ πποῦ α] {ογο ΟΠΊΠ ΑΥΠΙ (ΒΥΤΡ ἄεε πο] επ Ίιας 

αἀάῑίο ο. οϐ. Λογα) ... Ὦ ὃοσ µου οπιΙ58ο εξαυτησ. Τίεπι οἳ1 ΥΓ 41” ο 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6, 90. Φτ5 

ολ. ΔΝ ιά ς Δ [κά Δ Ν 

20 καὶ περίλυποσ γἐνόμενοσ ὁ βασιλεὺσ διὰ τοὺσ ὄρκουσ καὶ τοὺσ 
2 ἵὁ 2 } /’ 2 ” .] ’ ς ο Δ 2 Ν 3 

ἀνακειμένουσ οὐκ ἠθέλησεν ἀθετῆσαι αὐτήν. 24{ καὶ εὐθὺσ ἄπο- 
/, ς Δ / ον. . Ἡ Ν 

στείλασ ὁ βασιλεὺσ σπεκουλάτορα ἐπέταξεν ἐνέγκαι τὴν κεφαλ)ν 
ώ - ωὸ ο Ὡ ολ 3 ’ ο Αν 3 ο - Ν 

αὐτοῦ. 325 και ἀπελθὼν ἀπεκεφάλισεν αὐτὸν ἐν τῇ φυλακῇ, καὶ 
2 Δ } - Ἀ κ λ - 

ᾖνεγκεν τὴν κεφαλήν αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ κορα- 
Ν Δ . 2 ς Ἆ - πο] 

σίῳ, καὶ τὸ κοράσιον ἔδωκεν αὐτὴν τῇ μητρὶ αὐτησ. 39) καὶ ἀκού- 
᾽ 2 ». πτ τα - - λ 

σαντεσ οἱ μµαθηταὶ αυτου ἠλθαν και ἤραν τὸ πτῶμα αὐτοῦ, καὶ 
ἔθηκαν αὐτὸν ἐν μνημµείῳ. 

Ν / Ν -- Δ 

90 5 Καὶ συνάγονται οἱ ἀπύστολοι πρὺσ τὸν Ιησοῦν, καὶ 

Ε(ωέ ες πιλ{) 5ο :: οἱ ΜΙ| επι πινακι: Ὦ α4ὰ ὦδε::6 Μί | ΒΡ νωανου | 
βαπτιστου ΕΠΙ ΝΑΒΟΝ δίο: 1 ῥαπτιζοντοσ 

96. και Ρ: ΡΕ) οπη | Δδ ΘΡ6 γεναµενοσ | οβασιλευσ: ϱ8ν ο 3: ϱ”' αἀὰ 

ὦσ ηκουσεν (μέ αιιάζυέ, 5ο ϱ” πιου πέ αμα). φΙπηϊίεν ἆ ἵ εξ εοπέγῖ- 

δέαέιι (4 αάά εδ) γεῦ πιοα αια σέ (ὰ αια(θ). | ΝΙ αάᾶ α Ὁ ἕᾳ αἰνᾶ νο | 

και τουσ: Ρ Ἱ{(εχο ϱ) νβ σο χαι δια τουσ (ο ΕΞ: ο”. βγογίεν ὕπιςτιγατι- 

αωπι [οᾖ. ἄιγαπιεπίμπι] αμίεπι εἰ εἴο) | ανακειμενουσ οππι 0 ΥΙά1Δ 49. 

ΒΥΥΣέΒ.,.. ς ΤΠ συνανακειµ. (κ συναχειμ.) οπΙ ΝΑΟΡΓΙ πποῦ α] ΟΠΗΠΙ 

ἔετα :: αἱ Μί | ἠθελησεν: ΠΆ 1. 209. αἱ Ρας θελεν | αὔετησ. αυτην 

6. ΔΒΟΙΙΔ (Τρθ ϱ 81]) ... ς Ἰμπ αυτ. αθετ. ουΙΙ ΑΡΓΠ απ αἱ [γε ΟΠΙΗ 

16 (56 ὁ πεφαγε Ρτο έαπι οοπ{γ1δέ.) νο αἴς 

ϱΤ. και (Ίία Ὁ α «ορ ΒΥΙΡ Ρο α]): ϱ2Ρρεα ο (Η3 οἱ. 1] νο (ραί οπι) βΥτδΕΙ 

αλλα | ευθυσ ουπι ΝΕΟΙΔ... ς Ἰμη ευὔεωσ επ ΑΡΓΠ αποῦ αἲ οπιπηΥτά 
Ένωο 5. οἱ. 11 νο οπι (ΠΟΠ Ιίεια α Ὁ {α σα) | ο βασιλ. (κΠ αἱ ραπς 

απίο αποστειλ.): Ὦ 1. 28. 118. 951. αδοΥ 9Ρ9 Τί νς οπι | σπεκουλατορα 

(0 σπεκολ., ϱ” οδΕΙ --τοραν) οππι ΝΑΒΙΗΙ πποῦ 1. 108. 124. 191. 153. αἱ 

ΡΙ1950 ΑΥΙΥΡ ΤΡ ΕΕ... ς σπεκουλατωφα ΕΙΠΑ 1 αἱ δαΐ ππα [ ενεγκαι 6Η 

ΝΒΟΔ (εορ 6ο)... ς Τμ ΤΙ ενεχΦηναι οτι ΑΡΙΗΓΗ αποῦ αἲ οπηησΊά ενα 

οἱς | την χεφ. αυτου (κα αἱ Ρας αυτου τ. κεφ., ΒΥΥΣΕΝ σαριμέ [ο]ιαππίς) 
των η αὖἆ [επι πινακι] ο Οδ αἱ ραπο ο 61” (πο Ἱέεπι α Ὁ { Η5: 1 ᾳ) 

ν5. Ῥταείετεα κ 9ῦ. α νεγβῖςδ την κεφαλ. αυτου ἰταμβ]] παπί αἁ τ. κεφ. 

αυτ. ν. 54 ; 
98. καν (Ὁ ἔα ἰδφιθ) απελθ. οἵπι ΒΟΙΔ 1. 28. 194. γδ δα ροεβ” τα 

ἄἴσπι και ΘΠΙΙ8ΡΟ απ. 6]: νϱ) οὐΡΣΕΒΥΥ (οορΣ1 οπι και απελ. απε». αυτ. 

ε. τ. φυλ.) ΒΥΙΣΕΝ αεί... ς ο δε απελθ. ἑαπι ΑΡΓΠ αποῦ αἱ Ρ]εχ ϱο 

ΒΥΤΡ αὖπά | αυτου (3ΥΥ5ΕΙ αοἴ]Ἡ ολα: αἱ ραπς απίθ τ. κεφ): Ὁ ἃ οπη | 
αυτην Ρι: ΤΑ 1. 9Ο Ὦ ο ᾳ ΔΥΥΣΕΝ αὖπι ΤΗΡΗΥΙ οσα, πο 09 { εδωκεν 

ος: ο 98. ὔδεὺ εορζοᾶ ἠνεγκεν :: πέ Μί | αυτην βες: ϱ 99.908. ας Η”' 
1 (ποπ Ἰίοπι Ὁ {α) νο ΒΥΤΣΕΝ αὖγπά αείἩ οπα στο Μί 

99. και ακουσα»ντεσ (ία α; ΤΡ]θῦ νο φιιο αιιζίο): Ὁ θΡὲ οοΡἩ1 ακουσ. δε 

(Ρ9 οι δε µαθ. ακουσ.) | ηλθαν επτη Η1, δὓ.... ς Ὠωπ ἠλθον ΕΠΠΙ ΝΛΟ 

ὮΓΔΠ αποῦ αἱ {ογο οΠΙΠ | αυτον (:: αἱ ἵπ Μί ος ν’Ἠο 19) οππη ν 946... 

ς Τωι Τϊ αυτο (ΕΕῦΓ αυτο) οπΙΠ ΑΒΟΙΓΔΠ οἱο | εν µνηµ. (εἰ. σὲ 0 52) 

6. ΝΑΒΟΙΓΔΗ αποῦ αἲ Ρ]... ς (εί. ἨΝδί α1) εν τω µνηµ. ο. Ὁ αἱ ΠΟΠ Τξλ πλ1ι 

193 

90 -- 58 
1ο Ὁ, 10 3 
Μί 14, 19 
196,15 



2τ0 6, 91. ΚΑΤΑ ΜΑΡΙΟΝ 

απι/7γειλαν αὐτῷ πώντα ὅσα ἐποίγσαν καὶ ἐδίδαξαν. 951 ἱἳ' καὶ 

λέγει αυτοῖσ᾽ δεῦτε ὑμεῖσ αὐτοὶ κατ ἰδίαν εἰσ ἔρημον τόπον καὶ 

ἀναπαύσασθε ὀλίγον. ἦσαν γὰρ οἱ ἐρχόμενοι καὶ οἱ ὑπάγοντεσ 

πολλού, καὶ οὐδὲ φαγεῖν εὐκαίρουν. 99 καὶ ἀπ[λθον εἰσ ἔρημον 

τόπον τῷ πλοίῳ κατ ιδίαν. 98 καὶ εἶδον αὐτοὺσ ὑπάγοντασ καὶ 

ἐπέγγωσαν αυτοὺσ πολλοί, καὶ πεζῃ ἀπὺ πασών τῶν πύλεων συνέ- 

δραμον ἐκεῖ καὶ προῄλύον αὐτούσ. 

80. παντα οσα (4Ρ΄} ΟΤΑ ΝΒΟΡΕΙΥΔ 1. 28. 5. 109. 191. αἱ ρ]αβὸο 1 νο 

60Ρ ΒΥΥΣΕΝ αγΠΙ αθίἩ....ς παντ. Και οσα 6Η ΑΓΠ απο] αἱ ΡΙ 6ο ΒΥ2Ρ | 

εποιησα» (4 -ἡσεν) -- εδιδαξαν: κπ" αἱ ραας εδιδαξαν -- εποιησ. | και 

σπα κ οἳ 1. 21. 208 αἱ ραπο 1{ (εχο ο εἰ φποπιοᾷο ἄοσιεγ.) νρ αἱ... ς 

Τι Τϊ και οσα ΟΠΠ ΝΟΑΒΟΡΡΤΙΑΓΙΙ αποῦ α] ρ]ον 6ορ βγταῦ αἱ 

91. λεγει ΟπΠΙ ΝΒΟΙΔ 95... Ιἴοπι αἲξ ἆ ΠΡΙεῖ νο... ς Ίμῆ ειπεν ΕΠΙ ΑΡΡΠ 

αποῦ α] Ρρ]ον α (ζητέ) | αυτοισ: Ὁ 19. 28. 61. 69. 194. 908. 940. α ὓ ο 

ἵ 4 (πος Πθπα 3: α) 9 νρ) αἆᾶ ο 15 |. υμεισ (οσο Ὁ αν που οχρεῖτη ο. 

να) αυτοι (1. 28.00. 08. 209. ΡΕ] 4 ΝΕ «ορ ΣΙ ΟΠ1) κατ ιδια: Ὦ ἃ 

ο ΠΤΙ υπαγωμε (6115: 5εὰ α πάά 5εογδιπι). Βἰπιλ Πίου ΒΥΥΣΟΝ αδεαπιιιΒ 

η ἀεβογέηπι [οσοι 108 δοὗ | εισ: ΔΕΠΗΔ επ | αναπαυσασθε (9) ο πι 

ΑΒΟΜΔ 40. 69. 108. 958. 946. 400. α115 ίονα,.. ς Τω α)απαυεσθε ο ΙΑ 

ΑΡΙΓΗ πηοσῦ αἲ Ίοηρο ϱ] | οι υπαγοντεσ: οὸκ α)10 ίονε (Μ 9) οπ1 οι | 

εὐκαιρουν (ΟΡ/ς τν ρου) 6ΗΝΑ ΝΑΒΕΕΚΠΗΙΗΥΓΝ 41 ΡΙ... ς ηυκαιρουν ΟΙΤΗ 

οκΜρΣήση 1. 98. αἲ βαἲ πλα.... Ὦ ευκαιρωσ ( -ροσ) ειχον (ἆ ΠΡΙεὶ νρ 

πες πιαπάμσαπιά{ δρα ᾖαδεβαπές αν πες οἴδιπι ροίεγαπέ 6αρεγε) 

95. χαι απηλθον οἵςο: Ὦ θ6πΙΣ 1Ε (οχε ϱ εἰ αὐίεγιωεέ πι ἀεδεγέιπι ἴοα. βεστείο) 

ΥΕ και αναβαντεσ εισ το πλοιον απηλί. εισ ερ. τοπ. Σ. τὸ. | απηλθον 

ΕΙΠΙ ΝΛΗΡΚΙΜΡΘΌΔΠ αἱ ϱ| Πΐ να, ν]άο απίθ) «ορ 5γτα οἱς: ἘΕΕΗΝΤ 19. 

40. 69. 108. 124. αἲ ϱ]α5ῦ απηλθεν | εισ ερηµ. τοπ. τω (41 Ρας εν τω 

να] εν) πλοι. (1. πλοιαφιῳ) 6ππΙ ΑΓΠ τποῦ αἱ ρ]εν αγταίγ ααίἩ... Τη εν 

(90. αἱ οπη) τω (Ν οπι) πλοιω εισ ερ. τοπ. 6ππι (8)Η1Δ 19. (95.) 124. 

946. αἱ ραπο ορ ατα :: αἱ ΜΙ ε’ πλοιω εισ ερ. τοπ. 

95. ειδον (0 -ᾱν) οι ΕΡΕΡΑΗΣΌΓΠΣ αἱ αἱ ναί ΡΙ ... ΝΑΗΣΚΤΜΥΔΠ” αἱ 
πηα τδοΥ | αυτουσ υπαγοντασ ΔΊπο αΑΠίΑΠΙ ΟΝΤΑ ΝΑΗΡΤΓΔΠ ππΠοῦ αἱ 

Ρ]α5150 1 νρ «ορ ΒΥΤΡ ΤΠ αεί... σ(-- αὐ 2) αἀά οι οχλοι (:: οἱ 1] 

ϱΡ) σπα 19. 69. 194. αἱ] ΠΟΠ ΤΑ Ίπι (108. ΥΥΣΟΕ ας (ΓαΠΡΡ πολλοι) | 

ἐπεγγωσαν ΟΝΠΙ ΝΑΗΤΓΔΠ πΠοῦ αἱ Ρί6ν... Γη εγνωσαν οππι ΗΤΌ 1. 118. 

209. ] αυτουσ 6ΠΙ ΝΑΚΙΜΤΔΠ αἰΤΌ (ογο Γᾳ σορ βγταίΓ ααίμ... ς(-- 49) 

αυτον οµπῃ ΕΕΑΗΕΝΓ αἱ αίτια... αΝ π ΤΙ Ῥ]απο οπα οτι ΒΡ 1. 19. 

258. 102. 118. 191. 209. αἱ ραας α 1] (1 9) νο (Ίίαπι Ὦ φιιος μέ υἱάεγ]ιέ 

εωπίεέ» σοφπουεγιπ{ πι; ο εἰ σοσπουεγισιέ εαεβδίγεν πιμΠέί αὖὐ οπιπίθιιδ 

οὐσίαίλ5 εἰ οοπσιγγεγιέ ἐῑ[ις Ῥτο και επεγνωσαν 11δα "παπι νογβιιβ) | 

πεζη (ἆ ρεάεδίγε, ἵ ἆε ρεζερίγε): 1, 191. 121. αἱ ραας πεζοε, Ίέοπι Π1ρΙθΥ 

νΕ Ρεάεδίγες | πασων των: Ὦ παντων (4 ἆ1ε οπΊπεπι οἰφίαίεπι) | και πφο- 
ηλθον (1 19. Υ35) προσηλθ.) αυτουσ (Α αυτοισ) οπΠΙ ΝΗΤΔ 19. 49εν 

γε νρ (ΐεπι 1.5" 13) σορ αὖγπη, Ἰίοπι ϱ 28. 906 Ὦ ο Π' 1 και συνήηλόον 
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94 Καὶ ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ 

αυὐτούσ, ὅτι ἦσαν ὡὧσ πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα, καὶ ἤρξατο 

διδάσκει» αὐτοὺσ πολλά. 9ὺ "''" καὶ ἤδη ὥρασ πολλῆσ γινοµέ- 

νησ προσελθόντεσ οἱ µαθηταὶ αὐτου ἔλεγον ὅτι ἔρημόσ ἐστιν ὁ 
τόπος, καὶ {δη ὥρα πολλή" 90 ἀπόλυσον αὐτούο, να ἀπελθόν- 

τεσ εἰσ τοὺσ κύκλῳ ἀγροὺσ καὶ κώµασ ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖσ τί 

(9ρο9 ήλΦον) αυτου (38. αυτῳ) (, εἰ οοπυεπεγιέ ἐἶζιιο, ο εἰ οοπσι!εγιέ 

ιο, 3: 1 εί υεπιεγιωιέ εἶζιιο). Ίίοπι 1. και ἠλΦον εχει (οΠΠΊ8Ο εχει Ροβί 

συγεδρ.) αἴαπο δῖο 9, α εί οεπεγιωπέ ... 2309. 240. 944. ΕπίἩγ οπι Ἠπαες, 

οπηπῖα Ροδί συνεδραµ. εκει... ς (-- 69) ΤΙ και προηλθ. (1 αἱ πα προσ- 
ηλΦδ.) αυτουσ (Ώ αυτοι, αἱ Ραπο αυτοισ νε] αυτω, 4 011) και συν- 

ηλθον (69. συνεισηλΘ., Α συνεδραµονγ) προσ αυτον οἱ ΑΥΠ τποῦ αἱ 

ΡΙ ἔα ΒΥΤΡ αοίῃ 

94. ειδεν ΟΠ ΝΑΒΕΓΑΗῦ αἱ ΡΙ ... ΚΗΜΥΓΔΠ αἱ η δεν ... Ὦ 29Ρ8 γαι 

ειδων (9Ρε ιδ.) οπιῖδο και δᾳ., επι ᾳ εἰ υἴάεης, ἵ υἰᾷεπ» (α Ὦ Η5' αρ 

Ῥ]αποὮ αἱ υἰαέ, ο οτι ύέΥο Πε5. σἰάίθδαί {ιῤαπι ΟΠΠΙ58ἱ5 και εξελθων, 

Π3: αρ Βαῦ εἰ υἰᾷεπδ Πε». εἰο οπηΊ55ο εξελθ..): Ιάᾳπο 5ἶπα αἀαἰίαπι 611ΠΙ 

ΝΕΤ, 1. 20. 9δ. 69. 102. 124. 209. 2Ρ9 σὶ. ο0Ρ αππι ... 6 πάᾶ ο: 

ΕΠΙ ΕΕΦΗΚΜΒΥΔ αἱ ΡΙ 2 ΑΥΤΟ; ἴθιι ΡΥΔ6ΠΙ ο 15 ΑΌΠ αἱ Ρ]α5 ο Ε1 (εί 

εωζετδ 168. οἰᾷεπι) τη ΥΥΣΕΝ αεί], Ἠΐπο Ίωη [ο τ5] ειδεν, 1ἴεπι αάᾷ ο τς 
Ροδί οχλον ϱ 2ὔ95.α Ρ14ν6 | πολυν (ο οπι): 95. αἱ ραπο αν {3 (ὔη- 

φα8 πιι[ας) νρ (56ᾷ ποῃ απα {ὰ α]) Ροβί οχλον | Ὁ εσπλαγνισθη, κ αἱ 

εσπλαχν., Γ" ευσπλ. | επ αυτουσ οπΠ ΔΕΡΕ 9450. 909. (Ίέεπι 616) 08 

Ρ611]1ᾳνβ)...ς επ αυτοισ οππι ΑΗΓΔΠ πηςδ αἱ Ρ]6ς (α εἶδ, ο Π5' 58) 

τας Με | κ” οπι ὧσ προβ. (5αΡρΙ5) | διδασκ. αυτ. (αἴ. ΠΡΙΕΙ απ [τ α]): 

ΑΚΓΠ 2Ρ6 411, 205. αἱ ραπο 3: νρ αυτ. διδασκ. 

9δ. και ηδη: ΡΕ 959 α ηδη δε | γινομενησ (Ὁ ειν.) οππα ἈὈ, Ἰξαπη (οτι 
-Πεγεί; α ἶαπι αιιέεπι σι ἐδδεί Ίιογα πια) Ἱένς ... ς Ὥπ Τϊ γενοµενησ 

οππῃ ΑΒΙΓΔΙ πο) αἱ οπηηΥῖᾶ |. προσελθοντ. 8ἶποθ αὐτω ο η κ” 2203 
9560. α1356Υ 1 3. νὰ (819) νο ατπη ααἰἩ, Ιίοπι οππα Α οἱ οππι Όκπ 157. 
946. 9Ρ8 α]10 {εγο Ὦ σ-’... ς Τη Τί α4ᾷ αυτο εππι ΔΕΒΓΑ αποῦ α] Ρ]οι 

ο «ορ δυταίγ αἱ | ου µαθητ. αυτου: Α 1. 19. 38. 69. 209. 361. 2689. 

846. ο ΑΠ ΟΠ1 αυτου, Ἠπο Τη [αυτ.] | ελεγον «πΙη ΝΗΤΙΔ ὀδ. 6οΡ....ς 

Ίμῃ ΤΙ λεγουσιν οππὰ ΑΡΓΠ ππο τε]] αἱ ρ]εν ᾳ (ασσεδδεγιί -- εἰ ἀσιπέ 

εἴς οοπίγα, 18ΡΙ6Υ νσ αοσεβδεγιώπέ -- ἀἰσεπίες). Ῥναοίενεα Όκῃ 10Τ. 946. 209 

110 {οχο Ὁ σἳ- ᾳ αἲά αὐτω, Ἱίθιη Α ΡΥασπι | ΡΕ οπι ὁ οἱ και | ήδη 58ο: 

1 399. η (1. ΤΡ και ή ωρα ηδη πολλ.) 

96. κυκλω: Ὁ εγγιστα, ἴίεπι Τί να ῥγοπύπας | αγρουσ και (Ὁ αάά εισ τασ) 

χωμµασ (051 ρο5ί κωμ. τορε{ γα): 1. 209. αἱ κωμ. η. αγθ., δ ΟΠ1 παν 

κωµ. | αγορασωσιν: εδΕΤ α ραις -σουσι» | εαυτοισ: κι ΥΣ αἱ ας 

αυτοισ, Ν δὲ. 09. εαυτουσ | τι (Ν βρωµατα τι, « 18) φαγωσιν (α0’’) 
Ο11Π1 ΝΒΤΙΔ (1{οπα ΏΕΙΕ τι φαγειν) 28. 109. α ἃ 3. 1 (ᾳ «ιο πιαπάισεπέ) 

«ορ, Ίξεπι ο σ”' 1 νρ οἴδο φον (Ρ5 εδζαδ (18) πιαπάμσεπέ... 5 Τϊ αρ- 

τουσ (2Ρ9 απίθ αγορ. ἑαυτ. Ροη: 1. 223 καταλυσωσιν Ῥτο αγορ. εαυτ. 
αφτ.)' τι γαρ (15Τ. οι) φαγωσι ουκ εχουσιν, Ἱεπι ΤΠ [αρτουσ᾽'] τι 

94-44 

Μί 14, 14-31 
Το 9, 11---Ἡτ 
1ο6, 5--19 

Μι ο, 96 
81 558 
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φάγωσιν. Ὁτ ὁ δὲ ἀποκριθεὶσ εἶπεν αὐτοῖσ' δύτε αὐτοῖς 
ὑμεῖσ φαγεῖν. καὶ λέγουσν αὐτῷ ἀπελθύντεσ ἀγοράσωμεν 
δηναρίων διακοσίων ἄρτουσ, καὶ δώσωμεν αὐτοῖς φαγεῖν; 95 ὁ 
δὲ λέγει αὐτοῖσ᾽ πύσουσ ἄρτουσ, ἔχετε; ὑπάγετε ἴδετε. καὶ γνόν- 

’ / Ν / ο ή Ν 3 ’ 5 3 - 

τεσ λέγουσια πέντε, και δύο (χθυασ. 939) καὶ ἐπέταξεν αὐτοῖσ 
η .ω / / ῃ ως - ι 
αγακλῖναι πάντασ συμπύσια συμπόσια ἐπὶ τῷ χλωρῷ χόρτῳ. 40 καὶ 

/ Δ Δ ς Δ Ν , 

ἄἀνέπεσαν πρασιαι πρασιαί, χάατα ἕκατο) και κατὰ πὲντι κοντά. 

[γαρ] φαγωσιν [ουκ εχ.] οππι ΑΓΠ αποῦ αἱ ρ]ον Ὁ Ε5γταίν ααίἩ ατπα (Ὁ 

απεπι «ιο πιαπαµοεπέ, ία )ίο ποπ ᾖαδοπές Ε ραπεδ, φζα «ος πιαπᾶι- 

σεπέ ποπ ᾖαθεπίέ; αἲπα «ωῖά Ἱπαπαιισσπέ, «ια ιο πιαπάµσαγο «ηζσ(ιατι 

Ἱιοι ]ιαδεπιέ) 

8τ, ο δε (εί. «ορ »γτα!τ αἱ]: ο φζζιις 165. ἀπ;  ἔρεε αιίοπι): Ὁ ΠΡΙεΥ να 
Δοί] και | αὐτοισ ρε (ϱ α ἵ αάά ο 5, Ίο ΕΠ: ο”: αάᾶ απίο ειπεν): 

ΑΙ, 1. 9δ. οπι | και Ρε: ὃδ. οι δε | αγορασωμεν (επιαπαια ἆ [ ϱἳ 1 να): 
1. α15 Ειπίγ αγορασοµεν (εππεππις α Ὦ ο ΕΞ α ἴοἱς 1" επιύπιιφ) | 

Φηναρ. διακοσ. Ε1ΙΠΙ ΝΑΒΤΙΔΠ ποῦ αἱ ρα ὓ Γρ] ἵ ᾳ απ ἴα 1ηρ {οἱ 

ΦΙΧΘΥΙΡ... ς διακ. δηναρ. ο. ΡΜ αἱ τη ο 3: ρ” νε ΑΥΥΣΕΝ αθἰ]ν ΑΥΤΗ 

:τπί ο | ὅωσωμεν ἐπ ΝΕ) 19. 95. 69. 194. 99933 946., Τμ ΤΙ δωσομεν 

6πΠὰ ΑΤ.Α 206 Τρ9 αἱ ραιός Ιίοπι ἀαὐύπιις ένο... ς δωμεν οι ΓΠ ΠΠ 

αἱ ΡΙεΣ | 1, αυτους φαγευω’, ὃδ. Φαγ. αὐτοισ (11 αοτουσ; κ. δωσ. αυτ. 

φαγειν. οί Τϊ αρτουσ, Σ. δωσ. αὖὐτ. φαγειν.). Ῥνασίοτεα 10. 69. 194. 

940. αά ινα ἑκαστοσ ῥραχυ λαβη 1: οκ Το 

98. ο δε (οί. ς 43): 0 2ὐτ. α {α” Ἱ 4 νς αείῃ και (Ἠ οἱ) | αυτοισ: Ὁ Ὁ 

4 αάά ο 15 | αρτουσ εχετε ΟΠΠ ΝΑΡΓΠ αποῦ α) οπιμΥ]ά 1Γ νρ «ορ δγναίτ 
ανν, ΤΙ εχετ. αρτ. ου ΒΔ αοία:: ϱΓ πά 5,0 | ιδετε (Ν΄) εαπι 

ΝΗΡΙ, 1. 85. 109. 1158. 240. 244, Ὦ ο «ορ ΥΕΝ αγπΙΖΟΏ αθί]. ... ς καν 

εδετ., μα [κ.] τὸ. οππὰ ΑΓΔΗΙ οὗ α] ρίεγ α (Ην γε | και (1. οι) 

7νοντεσ (εεαυ” αἱ γ}ωντ.): Ἀἲ κ. ελθοντεσ (86 γν.) | λεγουσιν ουπι 
ΝΒΙΓΔΙ πΠο Γο]] 3] Ρ]οχ ὁ νρ οορ 8ΥΙΡ... ΑΡΜΙΠΕ 19. 69, α110 (οσα ὓ 

{31 1 ᾳ {οἱ ΒΥΥΣΕΗ αὖΠ1 αοί]ι αάά αὐτω, Ἱωπ [αυτ.]τ: εί Μί |. πεντε 

(εί. Ὁ ϱ 1νρ,ρε): ϱ2ρέας ΕΠ 1 ᾳ ραῖ ΙΙΙ βαχ ΒΥΤΣΕἨ ϱ0ρ αἀᾶ 
αρτουσ | υ” δυο (πίτα ϱ) 

99. Ἠ. επεταξ. αυτοισ (ες. Οιὔ 115 οί 505: ϱ88 οι): ο α Ὁ Γρ. πα (1011 1ἴθιη 

ο 51 ᾳ νϱ) αὖᾷ ο 15 | ανακλιναι ΟΤΑ ΑΗ ΡΙΓΔΗ 1οῦ αἱ ρ]ον Ον 510 
(παντασ ανακ)λ.), Ίίεπι {/ασέγεπί εος ἀἱβοιπιβεγε, νο αοσιΠιὖΕΥΟ Γασεγεπί 

σοπίτα, Πρ]οτ ἀἰκοιππιδεγεπί ... μα αγακλιθηναι ου Ἀμ”α 1. 19. 28. 69. 
9Ρ6 α)1ὸ (το Οι919 (πασιν ανακ).) :: αἱ ΜΙ { συμποσ. (1, αἰό οπι) συµ- 

ποσ. (αἱ. ᾳ αγέαδ εί ατοας Οτ5 115): Ὦ κατα την συνποσιαν, Ίο 1ΡΙ6Ν 
να βεσιπάμπι (ὁ ϱ61) οοπέηθεγία () αάᾶ επα) ... ἃ ΡΙ8πο ΟΙ | επι: 

εν { Ἑκαγμ” αἱ χλορω 

40. ανεπεσαν 61Η ΝΗΕΕΟΗΜΥΔ 1. 98. αἲ πα... ς Τι αγεπεσον ΟΠΠ ΑΙΚ 

ΠΡΌΓΗ αἱ ϱΙ (αἱ. οὐ έαπα Ἱπ Ονὔ 115) Γ πρασιαι πφασιαι (ᾳ αγέας εἰ αγεας, 

Ι οοπυζσία μεγ οοµίπδογηια, { ρε οὐπ(ιθεγμία, Ὁ ἆ 3.1 νς νι ραγίεδ, 

οππ68 ὑπ Ῥατίον, ο Ρ{πί, . ἨΟΠ οχρτ]): ΝΤΔ αἲ ναό ΟΠΗ α1ΓΘΓΙΠΗ | 

χατα Ρἱ5 οππι Ευ 32869 «ορ (ρεαπῃ κατα βογναί ΙΠίΕΓΡΥΘΒ)... ς ανα 
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λ Ν Δ ερ 4 λ λ ον / 3 / 3 ; 

41 καὶ λαβὼν τοὺσ πέντε ἄρτουσ καὶ τοὺσ δύο ἰχθύασ ἀναβλέψασ 
᾽ 24 / Ν 2) ν ης 

εἰσ τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν, καὶ κατέκλασεν τοὺσ ἄρτουσ καὶ ἐδίδου 
.ω το σα - » αν υπ ο 5 

τοῖς µαθηταισ ὕνα παρατιθῶσιν αυτοῖσ, καὶ τοὺσ δύο (χθύασ 
ο - 4 νο , ςγ αξ / της Ν 
ἐμέρισεν πᾶσιν. 43 καὶ ἔφαγον πάντεσ καὶ ἐχορτάσθησαν' 49 καὶ 
τ ; πρ , / Ἡ αι 
ηραν κλασμάτων δώδεκα κοφίων πληρώματα, καὶ ἀπὺ τῶν 

᾽ ; στ ε ; ” 
ἰχθύων. 44 καὶ ἦσαν οἱ φαγόντεσ τοὺσ ἄρτουσ πεντακισχίλιοι 
” 

ἄνδρεσ. 
Τρ ..6 - ἃ ΔΝ ; υ ” Β τσ 

40 5 Καὶ εὐθὺσ ἠνάγκασεν τοὺσ μαθητὰσ αὐτοῦ ἐμβῃ- 

επι ΑΤΓΔΗ πποῦ αἱ [ογε οπηπ Οτῦ 115 (6εἆ 98. αἱ ραας α 1 Οχ οπι 5ος 106) 

1 ανα ἵπ Ἡς ποπ Παοί | Ἀ κατ. εκατ. κ. κατα ν, Ὦ κατ. ϱ κ. κατ. 
πεντηκ. 

41. τουσ (Ώ ΟΠ) πεντε ος: Οτ55Ι0 παλιν -- αυταισ λεξεσιν οι τρεισ ευαγ- 

γελισται φασιν οτι λαβων τουσ πεντὲ αρτ. καιτουσ δυο ιχ8. αναβλε- 
ψασ εισ τ. ουρ. πυλογησεν. | ευλογησεν: ΤΑΔ 98. 969. 48εν οδό) ἠυλογ. | 

κατεκλασεν (1, εκλασεν) οἱ και εὐιδου (ει αἱ Τις): κ Υδό χλασασ οεἲ 

εδιδου (86 και εδιδου, ῥρεν Πποπτίβπη κλασασ που πηπία{ο); 98. (1τ οκ 

Μ!) κλασασ εΦώκεν τοισ µαθηταισ τουσ αρτουσ | τουσ (ϱ Ὁ ο πάά Ἐν 

φωπαπε) αρτουσ: 4 οπι | τοισµαθηταισ εΙΠΙ ΝΒΤΙΔ 98. 109. α15 ἆ ϱ3: 

60Ρρ αἲπι... ς Ί1ῃπ αἀά αυτου οππι ΑΡΕΤΓΠ πού αἱ Ρρ]αν ΠΡίεν νσ Αντί 

ααίἩ | παρατιθωσιν επι ΝΣΒΙΜ"ΔΠ" 49. 68. 199. 929. 95133 905... 
ς Ίη παραθωσιν ο. ΝΕΑΡΝ” ΓΠΣ πηςῦ αἱ Ρ]ογ (:: οίαά ὃ,19. 6.8 6ἳ 129) | 

αυτοισ: Ὦ χατεναντι αυτων, Ἱ{ετη 1{ νο απίε (5εᾶ ο ΟΠΙ) εοδ... ΝΑ τω 

οχλω :: εξ Μο αἱ Τ.α, Ἰἴεπι Μο 8,6. Μί 15,96 | ὅνο: ΝὈ β | εµερισεν (5 

8] Ρραπό και εµερ., αἱ Ῥαις διεµερ., ΜΠΕ α] Ῥαιο παρεθηκεν): Ὁ µερίσε 

(1. α. -σαι) 
49. παντεσ (58. αγπιᾷοἩ ΟΠΙ) κ. εχορτ.: 1. 209Υ1ά κ. εχ. παντ. 

45. κλασµατων (ία ν 19. 69. 124. 2909. 940, ΒΤΔ -ματα, 1. οπι) δωὸ. 
(ΔΡ β) κοφινων (ΜΑ -νουσ) πληρωματα ο ΒΒ1Δ 1. 19. 69. 124. 909. 
946.... ς Τμ κλασμµατων (28. -ατα, ΕὉ το περισσευον των κλ., τρὲ οδςχ 

των περισσευοντων [ε59 -σαντων] κλασµ., δ. τα περισσευµατα των 
κλ., ΒπηϊΠίοι α ΓΗ3:. ΡΙ οἱ. 1 νο γεια» Ταθπιεπίογια: οοπίτα ΠΙ] 

πἰςῖ /ασπιεπίογπι Ὁ ο ἆ 4) δωδ. κοφινουσ πληρεισ (ν -ρεσ. Είαπι ΤΡ] 
νρ σορ/ώιος ϱίεπον, 56ἆ ΕΙ ᾳ οπι ΡΙεποβ) επ ΑΡΓΠ ππο τε]] αἱ Ρρ]ον (1ἱ 

νβ). Παπι «ορ ἆποςα. οορλζπ. Γγαθπιεπίου. ΡΙέπΟΒ, ΥΙΟΣ /Γασπιεπίον. αιοα. 

σοΡη. ΡΙέπΟΡ, ΒΥΤΡ ἄμοα. σορ]ύπ. ρίεπ. Γγαθπιεπίογώ :: οξ Μι 

44. ησαν: νἩ Τ11. οπι | τουσ (Μ αάᾶ πεντε) αρτουσ ΕΠΙ ΑΒΙΗΓΔΙ αποῦ αἱ 

Ρί6χ ο { 6ορ 5γγαίΝ ααίἩ ... Ν (6 αἀάἰίαχας ογαέ τ. αρτ., 8εὰ το αιιοά 

1811 5οπ]ρδοταῦ γαγδιις ἀε]ον1() 1, 28, 118. 909. Πρ]εἳ νο αὖπ ΤΠΡΗΥΙ 

οσα (:: αἱ 11 ρρ το]! οπαπΙϱ) |. πεντακισχ. ο. ΑΒΡΙ/ΓΔΗ τιποῦ α150 [οτο 1 

νο «ορ βγτη! αεἰἩ.... ς (- 8 Απ) ΡιαθΙΠ ωσει οπὰ ΠΙΙΠαδΟ νἷκ τη, Ἀ 

8] ὧσ νε] (3Ρ8) ωσπερ, ἴἴεπι νπη 1: οΓΜί (οκ 4ο αἱ. ϱ/αεἰε” }επιύιας εἰ 

[φετος αἀβιπηρβογο αθἰ]ζ 14) 
40. ευθυσ «ΠΠ ΝΒΙΔ 258. ... ς ἵμῃ ευὔθεωσ οππΙ ΑΡΓΠ αποῦ αἱ [γα ΟΙΠΗ 

(έσπι οὐ ἴαπα ἵπ ΟΥ9153), Ῥναείετοα Ὁ α Ὦ ο 5: οἳ. Ἱ 4 (πο {1 πες νϱ) 

αάά εξεγερθεισ | τους µαθητ. αυτου: Ο19)353 εχει δετι πλειον το τουσ 

4ὔ- 5ο 
Μέ 14, 55- 98 
1ο6, 15--91 
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3 λ - Ν / 3 Δ , Δ ὼ ... / ιο) 

γαι εισ τὸ πλοϊῖον και προάγει εἰσ τὸ πέραν πρὺσ Ρησαϊδαν,έωσ 
οτι λ / Δ 3 ) 00.9 Ν 3 ο. / ο) -- 3 

αὐτὺσ ἀπολύει τὸν ὀχλον. 460 και αποταξύµενοσ αυτοισ απ- 
” . μα / - Ν 
ζλθεν εἰσ τὸ ὄρόσ προσεύξασθαι. 41 ὉιὉ καὶ ὀψίασ γενοµένησ 

- -- / λ α ν. - -- 
ᾗν τὸ πλοῖον ἐν µέσῳ τησ Φαλάσσια, καὶ αὐτὺσ µόλοσ ἐπὶ τῇσ γῆσ. 

οἳ ὰ ὃς λ κώ η ᾿ " «. , η ”. 3 ; τ Δ νι 

45 καὶ ἰδὼν αὐτοὺσ ῥασανιζομένουσ ἓν τῷ ἑλαύνειν, ἦν γὰρ ὁ ἄνε- 
2 - Δ ’ ” Π ” 

µοσ ἐναντίοσ αὐτοῖσ, περὶ τετάρτη» φυλακὴν τῇσ νυκτὺσ ἔρχεται 
ΔΝ 2 Ν ο ” 3. 4 ” / Ν άν. -- 

πρὺσ αὐτοὺσ περιπατῶν ἔπι τῇσ Φαλάσσησ. και {Φελεν παρελύεἴν 

καθ. αὐτου παρα τω µαρκω γεγραμµµενο» παρα το απλωσ τουσ µα- 
Θητασ. | Ὁ ενβηναι | ειστο πλ. ΟΙ ΑΒΡΙΓΔΠ τιποῦ α] ρίεν ΟνδδΣ... 

κ 1. 98. 955. 209 Ο1 το (11 ο αἆ Μί τῬ1 Ἡ οἴο οἵη το) | προαγει’ (08ἳἩ 

προσαγ.): 9 1. 19. 28. 40. 69. 2Ρ8 α115 (ογο ΟΥ αάά αυτον, Ίέοτη 1 (8εὰ 

α”. μέ ῥγαεσεᾷεγεπέ απο εΟΒ) νο 6οΡ ΒΥΤΡΕΝ αὖπι ποί τ: αἱ Μί | ειστο΄ 

περαν: 1. 118. 209. οπι | προσ: 1. 28. 209. 39ε Ον εισ |. ῥηθσαιδαν 

σπα ΔΒΙΠ αποῦ αἱ Ρίου ο {Η”3: ρΎ. ᾳ (α Φείμβαίάα) νο αγΠι; Ίξεπῃ Τ αἱ] 

Ραις ῥιῶσ.... Α Ὦ (α ῥεάραίζα) ῥηὸσ. οἳ «ορ ὀεαδαίᾶα, Ὁ αἱ ραπο ἃ (ὗι 

οοπίγα ὀεβαίάα) 1 (α δεβεαίάα) βησσ., ΔΕΙ ῥησ.... ΔΕ αἰ19 (εἰ ν]ὰο Πεά3) 
«σαιδα | εωσ αυὐτοσ: ΡΕ 3Ρὲ Ὦ αυτοσ δε... Δ οογγαρίθ εωσ δει» 

αυτον 5εαπεηίο απολυει (ὃ ἄοπεο υἱάεγοιί επι ἀὐπιέήεγο) | απολυει οι 

ΝΗ1, (ΏΔ., 8οἆ 4ο Ἠϊ5 γ]άο αΠ{θ) 1. ... Ρ.ΚΓ 28. 69. αἱ” απολυσει (2Ρε 

απελυσε) ... ς απολυση 611 ΑΗΞΕΘΗΝΜΡύΝΗ αἱ Ρ]:τ οί Μέ 

46. απηλθεν: 1. 209. ανηλθ. 

ΑΤ. η (Α οἵη, 6 Ἱποιγῖαπη): Ρ80 1. 28. 909. 981. πὰὰ παλαι, Ι{θ6πα ἔαπι 

1 (ἶαπι εγαθ) α” (ἴαπι πανί εταί) Ὦ (εδδεί ἴαπι Γαούιαπ) | εν (ΚἨ οπι) μεσο 

(να ΝΕΕΕΟΗΚΝΜ"ΌχΓΠ οἱ ΡΙ: ΑΤΜΤΔ αἱ Ρας εµµεσο)τ. Φαλασσησ: Ὁ 209 

εν µεση τη Φαλασση (1ΠΡΙ6" νο πι πιοζίο Πιαγί) | επι τησ γησ: ΑὉ αἰθ 

«ορ Ῥήαθίη 10, Ποια Μ αἱ” αὖά ην 

48. τδων Ο1ΠΙ ΒΒΡΙΔ 49εν αἱ ραις α ὓ {Η5: α (ανά) να «ορ ... ς ειδεν 
ὅππι ἘΕΟΗΡΣΗΤΓΗΣ αἲ ρὶ; Ακμυσ” αἱ δεν, οτι (ωἰᾶεί 1, ὑπυεπίέ ϱ) 
βγταίξ αγπη αοί]ι | εν (Δ Ρτασπῃ εν το πλοιο) τω ελαυνειν (εί. Γαἰντά νϱ) : 
Ὦ και ελαυνοντασ, Ίίεπι Άβεα Ὦ ΕΞ" 1 ᾳ ελαυνοντ. κ. βασανιζ., γεπιίφαπι- 

{ες εἰ Ιαδογαπίες (ο ὅτι πιαγς ἐγῤηιαγέ ὑπ ἰεπιμεβίαίε γοπι(απίεβ) | ο ανεμ. 

εναντ. (8Α 1. 209. αἱδ εναντ. ο αγεµ. :: πί Μί) αυτοισ (1. 209, ο τ: αἲ 

Μι): 19. 28. 69. 124. 946. δὲ πάὰ σφοδρα, Ἰΐεπι 2Ρ9 ροβδέ εγαντ. | 
πεθι οΙΠ1 ΝΒΙΑ 103. 18ὲΥ 19ὲν (, ΡΙΑΕΡΓΕΡΡΟ Οιὔπι υἰά{βδεί) «.. 5 παν 

περι επι ΑΡΧΓΠ πποῦ αἱ Ρ]ετ {83 4νς (εἰδί ἵπ 5 Τμαίί ρταοσεβς]{ 

υίαεπκ) ΑΥτΠΙΤ απγπι ααίΠ (ο ροβί οοπέγαγί Ῥοτγβρῖί: εἰ ἴρδο εοζμς εγαί 

81ΡεΥ {εγ}απι, εί εγαί Ἰογα οἶγοϊίεν φπαγίαπε οζφἠ[ίαπι ποο(ζβ; υεπίέ 6/0 οἵς 

1 Ροβί οοπέραγίηε: εἰ εγαί-ογα οἶσα πατγίαπι υἱφιίαπι ποσο οἱ πεί εἰς): 

9Ρ6 Ὦ (ΡγαδΡτεβΡΟ οι οἰάεγεί) «ορ (α{ Ὦ) περι δε | ερχεται: Ὁ α (0 οζέ 

απιζηζαπς 69.) ἓ (υοπίς α εοθ 168. απιῤ.) 3. 5" 1 (πο Ἱίοπα Ὦ ο ᾳ ν6) 

ΒΥΥΣΕΝ πάά ο 5 (Πίο 61, ρο8ί πρ. αὐτ.) | πρ. αυτουσ: Ὁ 2089 α Ὁ ο 3" 
1 οπι | περιπα. επι τ. Φαλασσησ (35. εν τη θαλασση): 1. ἐπ. τ. θα. 

περιπ.| και ηθελεν (0 η 0 ελησεν)παρ. αὐτουσ (1. αυτοισ): ἆ οι τπί Μι 
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ο ον Ώκορ λ Μ 12 - 
αὐτούσ 49) οἱ δὲ ἰδύντεσ αὐτὸν ἐπὶ τῇσ Δαλάσσησ περιπατοῦντα 
” 5 [σὰ ; το ΑΝ ως κά 5 σ ρ / λ .  ν 

ἔδοξαν ὅτι φάντασμά ἐστιν, καὶ ἀνέκραξαν’ 90) πάντεσ γὰρ αὐτὺν 
σα νο ν ς λ 2λῃλ σσ], ϱ) ας Δ 

είδαν και ἑταράχύθησαν. ο δὲ εὐθυσ ἐλάλησεν µετ αὐτῶν, και 
ο μη αν τν 6 ι 

λέγει αὐτοῖσ᾽ Φαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι, μὴ φοβεῖσθε. Οἱ ὃ καὶ ἀνέβη 
Ν 3 Δ ” Δ ΄ [4 ”/ α ΔΝ 

πρὺσ αὐτοὺσ εἰσ τὸ πλοῖον, καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεμοσ᾽ καὶ λίαν ἐκ 
-- - 3 ) Δ ”- Δ - 

περισσοὺ ἐν ἑαυτοῖσ εξίσταντο. Ὁ2 οὐ γὰρ συνῆκαν ἐπὶ τοῖς 
/ . σ - ε ἢ 
ἄρτοισ, αλλ ᾖν αὐτῶν ᾖ καρδία πεπωρωµένη. 

: ο Ἆ / Δ ο δ) 5 
δῦ 'Ἔ Καὶ διαπεράσαντεσ ἐπὶ τὴν γῆν ᾖλθον εἰσ ΙΓεννησα- 

49. ΤΗ αἱ ειδοήτεσ | επι τ. Θαλ. περιπατ. οππι ΝΒΙΔ 9δ. οδΣ (:: Ἰάθπι 
ογᾷο αρ Μί 5εᾷ Ππσί)... ς Τμ ΤΙ περιπ. επιτ. Θαλ. (:: αἲ Ἠϊο οτάο εἰ 

ν. 48 οἱ αρ Τομ πες Παοίπαί) έπη ΑΡΧΓΠ ππςῦ αἱ Ῥ]εν 1 νρ «ορ αυτα) 

ΑΙ αθίἩ | οτι φαντ. εστ. 6µπῃ ΝΒΙΙΑ 95. (:: αρ Μί Ρταεσεᾶ1ί Λλεγοντεσ) 

Ὄνωνς Ίωὰ Τί φαντασμία ειναι 6Ἠπά ΑΡΧΓΙ πού αἱ ρ]εν 1{ νρ (Τιαί{ Ῥηία- 

Φεγ]ιπί ]ιαπίαδπια ἐ9566) ΑΥΤ 

50. γαρ αυτ. ειδαν (οππῃ ΝΕ: ς Ἰμῃ ειδον «η ΑΓΔΠ” πποῦ αἱ ΡΙ, κΙΜανΠ] 

αἱ τον): Ὁ 9Ρ6α Ὦ ο Η5' 1 ᾳ (πο Πΐεπη {α] 2 νβ) οπι (ο εἰ εοἰαπιαπίες 

Οπιπες οοπέιη ας δέ) ο δε ο. 8Β1ΙΑ ὃδ. ο (7ρδε αμίεπι ἀἰωίί αἆ 11108) 

σορ (2Ρε ευθ. δε:: πί Μί)... ς Ίων ΤΙ και ο. ΑΏΧΓΠ αποῦ αἱ Ρρ]ου 18ρ]εν 

νο δγτίνατπῃ αείἩ | ευθυσς.δΒΤΔ... ς]μιευθεωσ ο. ΑΧΓΠ ππςῦ αἱ Ῥ]ου 

ενν Ὦ 989. ο (ν]άο απ) 1 οπι | µετ αυτων: Ὁ 95. α (εἰαέύπφιιε αἰζοσμίις 

οδί α εος ἄἰοεπς) ο (νιᾶςε απία) Η5' (εξ ἴοοιμέμς οδἰ αἴ εο5 ἄἶσεπκ) 1 (απ 

Π’3:): 9Ρ9 Ὦ (-- -- [οσμές εδὲ ἐῑζίς ἀἰσεπς) αυτοισ | και λεγει αυτοισ: Ὁ ἃ 

Ῥ 31 λεγον:: εί Μί | Θαρσειτε (ία εἰ. ΜΙ): ἆ αἰδ οπη (:: τί 10) 

51. προσ αυτουσ: Ὦ 49Εν 9Ρ9 αγίά ο ἵ ᾳ «ορ Ροδί ειστο πλοι. | λιαν εκ 

περισσου (αγία ἆ Γρ. τα νς 215 πιαφίς, ο πιαφίδ Ρἴμδ: Ὦ ἑαπίαπι 
αὐιπιζαπέδις, τηπι ἰαπίπα πιαφίς) | λιαν: Ρ8ὲ 1. 28. 208 Ὦ (νἷᾶς απ{ϱ) 

οσα, Ἠήπο 6Ρ0 | εκπερισσου (1. εχπερισσωσ, Ὦ 288 περισσωσ) οππη Α(9) 

ΧΓΠ υποῦ αἱ ρ]ον (Τιαίί ν]ᾶε απίθ) ΦΥΤΡ ΤΠ... ΒΙΑ 109. ΒΥΥ5ΟΒ αθίῃ 

οἵη, Ἠἶπο 99 { εν εαυτοισ: 1, αἱ Ραπς εν αυτοισ | εξισταντο (ϱ" εξς- 

σταυτ., 1. 118. 209. εξεπλησσοντο) βἶπο αἀἁ]ίαπι ΟΙ ΝΕ1Δ 1.28. 109. 

118. 909. ο 1 1 ({οπισῖά 3: σ1-3:) νσ οορ... ς (5εἆ 6)09) Τ1 αζά και 
εθαυµαζον, Ἰμπ [κ. εθαυμ.] ουπι ΑΡΧΤΠ πποῦ αἱ ΡΙ6Υ α. (σηπι αζπείγαδίοπιε) 

Ὦ ἔ ΑΥΙΣΕΣ (ωαἴζε ααπιγαδαπέι εξ δἐμεδοεζαπέ αριιᾷ δεἴρεοθ) ΒΥΤΡ ΑΥΠΙ 
ααίὮ (5: οἱ Αοΐ 2) τ) 

53. τοισ αρτοισ: ΔΑ τοισ αυτοισ, ὃ ἄε 5 | αλλ ην 6ΠΤΩ ΝΒΤΙΜΖ5Δ 98. αἲ15 

{ργο 60Ρ ΒΥΤΡ 1185 (Ἠ οὐ αμέεπ ἠΠζογπι οὐέηδιι εγαί) ... 6 μπι Τϊ ήν γαρ 

ο Τη ΑΡΜΤΧΓΙ αποἳ αἱ ρ]ου ΠΡΙΕΣ νς ΑΥΥ5ΕΒ αἱρ ἐχί αγ αεί} | αυτων η 
καρὸ. (Ν΄ Β1) επι ΔΛΗΧΓΠ πο α] Ίοηρε ΡΙ ... ς ή καρὸ. αυτ. ΟΠΗ 

ΡΤΑ 1. 69. αἱ πια (ἱ νρ οἱς) | Χυ αἱ πεπορομ.., 1. αἲ πεπωροµ. 

55. διαπερασαντεσ: Ὁ 40. Ὁ ο Η5' Ἱα (ποη Ἰξοπι {ᾳ1:3: 1 νρ) αάά εκει- 

Φεν (5ο 1 Γπᾶε οπι ἐαπδ]γείαβδεπέ, αἃ Πέ παε οι ἐγαπα[ν.) | επι την 

γην ηλθον (38. 3Ρ6 απίο επι, Δ ΟΠ) εισ γε. ΕΠΙ ΝΒΙΙΔ 98. 98. 208...ς 

Ίπ Τί ηλθον (αἱ ραπο απηλῦ.) επι (κ 19. αἲ” εισ, Ἰΐοπι 69. οπηῖρβο την) 

την γή γε. ΕΠ ΑΡΝΧΓΠ ππςῦ αἱ ρ]ον 1 (5οἆ ἵ Ρεγυεπεγιιέ ὧι ἐεΥγαπι 

σὃ---56 
Μί14, 94---26 
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ρὲτ καὶ προσωρµίσθησαν. Ό4 καὶ ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ πλοίου 
εὐθὺσ ἐπιγγόντεσ αὐτὸν Ὀῦ περιέδραµον ὅλην τὴν χώραν ἐκείνιρ 

καὶ ἠρξαντο ἐπὶ τοῖσ κραβάττοισ τοὺσ κακῶσ ἔχοντασ πεφιφέρει», 

ὅπου ἤκουον ὅτι ἑστώ. Ὀ0 καὶ ὅπου ἐὰν εἰσεπορεύετο εἰσ κώµασ. 

οπηΙ5βο ΕΥ.) νς εορ 5γταί” αγπι αα{] 5δοᾷ 60ρ ΑΣΠΙ ΟΠ την γη) { γεννη-- 

(σ αἱ Ραις Υεννι-) ο. ΒΑΒΡΙΧΓΑΠ πεί α) Ρ]α Γρ] απ ης (41) οοΡρ... 

ςγενη- «. ΝΕΗ 63.81 πο Ἱέα πια ο 3 ο" νά ᾳ νροᾶ εἰ σ44 α]α | --σαρετ 

ο. ΔΑΒ3ΊΙΝΜΓΑ ὃδ. 41 ρω α.... ΒΝΧΠ πηςὃ α] ΡΙ Γρ] 4 νρ εορ-ρεθ... 
 Ὦ ο Η3' ΥΤΣΕΝ. σαρ | και προσωοµισθ. (ν"προσωρμήηθησαν, κ αἱ Ραϊιο 

προσορµ., Ν αάὰ εχει): Ὁ 1. 28. 209. α Ὁ ο ΗΣ' 1 4 ΔΥΥΣΕΕ ΑΣΙΩ Ρ6γβ8 

(ποή Πίοπι { μ1”. νς Ρο «ορ ΒΥΤΡ αθἰ{μ) οπι :: οΓ Μί 

64. αυτων: Ἡ" ο | ευθυσ οµπ] ΝΒΑ 19. 28. 69. τοῦ... ς Ίμῃ ευθεωσ 
οπἵη ΑΡΝΧΓΙΠ αποῦ α] Ρρ]ογ | επιγνοντεσ (ΕὔΌχη αἱ -γνωντεσ): Ὦ 9Ρε 1ε 

να «ορ δγταἳ αοί]ῃ επεγνωσαν (ν]ὰο ρο5ί) | αυτον ΟΠΠ ΝΕΡΙΝΧΓΗ ιο 

α ΡΙ ΠΡΙ νρ 60Ρ ΒΥΙΡ αθίἩ Ρο... ΑΔ 1. 19. 28. 99. 69. 9Ρ9 α]20 ῄογο ς 
(ιαδήίαπίες [οοί ἐΙίι) αἩ' (ὑπ]αδίίαπίεν 1ου {Π1.) οί (οὐ Ἴοο. 1.) ΒΥτ 

ΑΤΙΑ ΤΕ ΡΕΥΡΡ αὐά οι ανδρεσ του τοπου εχεινου (609. 358. αἱ Ῥαιις ΟΠ 

εκειν͵). Ἠἶπο Τη [οι α. τ. το. εχ.]:: ε Μί 

55. πεφιεὐραμον (εί και ἠρξαντο) επ ΒΒΔ 1. 19. 98, 69. 9Ρὲ αἱ ρ]μβ8 

Ίέοιη (νἶάς δαρτα) 6ορ αθίἩ ΑΥΤΟΕἈ (εί σπσιγγεγωπέ) ... 6 Ίων Τί περι- 

ὀφαμοντεσ (εἰ ἠρξαντο) ΟΠ ΑΝΧΓΗ απο αἱ Ρ]ες Ρος Πθιι Ὦ ἃ περι- 

ὁραμοντεσ δε, 1. και εκπεριδραµοντεσ, Τί νρ εἰ οἴγοιπιοηγγομίες (αἱ νο 

Ῥεγειγτ.), ΒΥΥΡ εἰ οτι οιιοιγγ{βδεπί | χωραν «Πλ ΝΒΤΙΔ 59. 60Ρ (Ίρβιτη 

νετύαπι χωραν Παῦοί) Ίξεπι }εθίοπεπι 1ΡΙ9Υ νρ Ἱίεπα ΒΥΥΣΟΝ ααί]ρο.... 

ς Ίωῃ πεφιχωφρο» (1: πί Μι) οὐπι ΑΡΝΧΤΗ απεῦ αἱ ρ]εν, Ἰέοπα Ὦ α (11 ἀπο 

εοπ/ίπεπι γείοπῖς ἐΙήι5) ΥΤΡ ΑΡΤΑ | επι (8 5ῤέΥ ϱγαὐζαίοβ): Ν εν, 1ΕΘΠΙ 

Πρ]έτ νο | τοισ: 5 1. 69. 209. 946: 908 αἱ Ράις οπι | κραβαττοισ(ϱ 

γθαβ.) ου ΑΠ πιαρεβακμκύνγῃ αἱ ΡΙ υ απι 1ης, Πθπι Ν κραβακτοιο, 

. Ἱίεπι τε χα αἱ ο 4 3 1 4 νρεᾶ εἰελά αΠα κραβατοισ... ς κραββα- 

τοισ Π ΒΕΗ αἱ πα α | τουσ κακ. εχοντασ: Ὦ εδΟῖ α Ὦ Π'Σ ᾳ ΡΓαΘΠΙ 

παντασ:: ο Μί | περιφεφειν (α Ὁ ᾳ αάγεττει 8ΥΙΣΕΝ αἀάπσέτετ. κακ. ἐχ. 

/επεπίεν «ος ἴπ (γαδαέίε, ΒΥΧΡ αάάπσεγε ὧι ϱγαὀ. πιαίε α[εοίοθ): ΤΝ 1. 

οδον α]δ α Ὦ ΕΞ: 1 6ορ Ρο εαἰ{ζΟΤΗΙΗ φερει» (/1εγγε), 8εᾶ να Ὁ 5 1 ο0ρ 
απίο [παντασ, νῖάο απ{θ] τουσ κα. εχ. | οπου ηκουον (8 ἠκουσδη :: αἱ 

9, 1)τ 0 οδό α Ὁ 3: 1 α ααί] περιεφερον γαρ () ΗΞ. Τα απίεπι) αυτουσ 

οπου αν ηκουσαν (Ὁ α πρίσηπι. αωἰεδαμί, ἃ πὐίσιπι. αι αδεπί, Ἱ αδί- 

σπι. αιαἰεγαπί) |. οτι εστιν μπι ΝΕΑ 109, 299 αἰν]ᾶ ΡΥΙΣΕἨ αοἰ]ι ρο; 
1161 6ΊήΠ έὔχες ΕΙ να, εζαπι εσδέ 1, Ὁ α Η5: τον ο’ ειναι, Ὁ ᾳ ε9βε Πέδιήπι 

ος ΤΙ οτι εκει εστι» ΕΠΙ ΑΝΧΙΠ ιποῦ αἱ ρ]εν «ορ ΒΥΙΡ ΧΙΙ, Ίέοπα 1. 

28. 909. οτ. εστ. εκει. Ῥιαοίοτεα ΜΣ αάά τς, 486ν ο τς 

65θ6.οπου: ρ που, 209 οταν, 1. 209. οποτ | Σαν ΟΠ ΗΝΧΓΑ οὐ. Αα πα ... 

ς Ἱω αν ΟΠΠ ΔΗΡΙΗΝΗ απςῦ αἱ ϱΙ. |. εισεποφευετο ΕΝ ΝΒΒΡΝΧΓΗ αηςἳ 
8] Ρεν... ΔΙΝΜ αἰῦ εισεπορευοντο,  εισπορευονται | κωμασ (ε 289. 

-μην) -- πολεισ: Ν 101. 969. αεἰμ πολεισ (ν” --λιν) - κωµασ | εισ σος 

έμπι ΝΕ (νΊάο ροβί) ΕΤΑΔ α)10 [οχο ΠΡ] νο ΒΥΤΡ ΑΠ... ς Ἰμα Τϊ οἱ Ο1ΙΠΙ 

ΑΝΧΓΠ ιο αἱ Ρίεν Ὦ α ορ Ρο; Ιίοπῃ εισ ἰογί οι ΝΗΡΙ ΣΑ αἱδ ας {3 
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Ν 3 ’ ἊἎ 5 . ΄ » -- 2 -- 3 δι Ν 3 

ᾗ εισ πολεισ ἡ εισ ἄγρουσ, ἓν ταῖσ αγοραῖσ ετίθεσαν τουσ ασθε- 
- ο Π ϱ) ών ” 3 - - , 

γοῦντασ, και παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα κἂν του κρασπέδου τοῦ ἱματίου 
- ο Ξ να πα Ἂ τά .) - ) .. 

αυτου ἄψωνται' και οσοι ἄν {ψαντο αυτου εσώζοντο. 

ΥΠ. 
- 4 ῃ ιών ο ο) « ω » 

1 Τὸ Και συνάγονται πρὸσ αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι καί τινεσ τῶν 
’ 2 / 2 ο οίς / αλ ’ Ν - 

γραμµατέων ἑλθόντεσ ἀπὸ Ἱεροσολύμων. 2 καί ἰδόντεσ τιγὰσ τῶν 
- ” / - ΄ να 2. 2) 2 

μαθιτῶν αὐτοῦ ὅτι κοιγαῖσ χερσύώ, τοῦτ. ἔστιν ἀπίπτοισ, ἐσθίου- 
Δ ” . ς Δ -- Ν / ς2 -- Σλ 

σι’ τοὺσ ἄρτουσ, - ὃ οἱ γὰρ Φαρισαῖοι καὶ πάντεσ οἱ Ιουδαῖοι ἐὰν 
Ν Δ - 2 3 - 

μὴ πυκνὰ πίψωνται τὰσ χεῖρασ οὐκ ἐσθίουσιν, κρατοῦντεσ τὴν 

ϱ1. απη ΤΠ Αιρ ΘΥΤΡ ΤΠ ΡΟ... 6 Τμ Τϊ οπη οπή ΑΝΧΓΠ αποῦ α] ρ]οτ Ὦ 

τα νδθᾶ Ίηπσ αἱ ορ. Ῥταείετεα ρα ὓ Π3: 6]. Ἱ ᾳ νς (ποἩ Ἰέεπι ο Ε) 

αγθουσ απίε πολεισ (Ὁ εισ αγρ. ή εισ τασ που.) ρου: Ἠ" 1. 209. ο Αγν 

ΟΙ ἡ εισ αγρουσ | εν (Ν η εν) ταισ αγοραισ: Ὦ 309 Ὦ ο (Ῥοπεδαπέ ἵπ- 

γπιος 8105 ὧι ρίαίείϱ) Επ ο. Σι τα νςδ ππα εὖ ὕι ρίαίεας) 6ο θγταίἩ 

εν τ. πλατειαισ, ἃ ἴπ 7οΥΟ εἰ πι ρίαἰεἶς | ετιθεσαν 6Η ΝΒΙΔ 18εΥ 19εν 

496ν.. ς]μῃ ΤΙ ετιθουν ΟΠΠ ΑΡΝΧΤΗ ἀποῦ αἱ ρ]εν | τ.ιµατ. αυτου: 

Ρ αυτουτ.ιματ. | αφώνται: ἨΗΚΝ αἱ πια αψοντ. | αν (51) εαν) απ ΑΗΙ, 

ΝΧΓΠ πΠΟ) αἱ ρίον.... Νῦὰ 1. 99. αἱὅ οπι στ αἱ Μί | ἠψαντο απ ΝΗΡΡΙ 

Ἡδ 1. 19. 28. 99. 69. 124. 946. 9Ρε α (εἰ ενισιέ) Π. ἐεἰφίεεεπξ) ... ς Τϊ 

ἠπτοντο (Ἡ ηπτωντο) οπΠΙ ΑΝΧΓΗ ιποῦ αἱ Ρ]αυ 1ΐοπι ἑαπφεζαπέ Ὁ ο ἆ Ε 

ᾳ αἰνῖά νο αντ) (0ἳ πἲ ηψαντο εκ Μι Ρροίεδί ἱπ]αίαπι εγθᾷ1, Ἱία ἡπτοντ. 

Ρτορίει εσῳζοντο Ἱπ[εντῖ ροίΐεταϐ) | αυτου: Ὁ αυτον, α Ὦ 3 ἵ α (πο 
Πίο ο {οἱ ”) νρ οι | εσωζοντο (κ 1. 69. αἱ Ραιο διεσωζ,) οππῃ ΝΑΒΡΙ, 
ΝΧΡΗ αποῦ α] ρου ΠΡΙΕΙ να Αννα... Α διεσῳθησαν (:: απ ΜΙ), 98. 909 
εσωθησαν, ἃ δαπιαξζ διὐιί 

ΥΠ. 1. οι: 1. 20 οἵη | ελθοντεσ (α Ὁ Ε φιῦ οεπεναπέ, ᾳ φιζ υεπἰεδαμί, ονς 

υοπεηίσδ: Π5: 1 οπι): Ν οι ελ. 

9. τδοντεσ (11Ρ]εἳ ἆ νο ομπι υἱάΐδεεπέ, Ὁ α οἵπι οἰάεγεπί): 8 ειδοτεσ | οτυ 

(4 ειπον οτι, εἰ. δ) κοιναισ -- εσθιουσιν 6ΠΠΠ ΝΒΤΙΔ 98. (60ορ ΒΥΤΣΕΒ)...ς 

Ίμι Τϊ κοι/αισ -- εσθιοντασ ΕΠ ΑΡΝΧΡΠ αποῦ αἱ Ρ]ευ α (εὔεπέες) Ρο; 

οοπίνα Ὁ ο ἆ 3: αἳ. ἶ α αἰν]ᾶ νᾳ πιαπάποαγε | κοιν. χερσ. τ. εστ. αγιπτ.: 

Ῥ ο ΑΥΥΣΟΝ αοἰἩ μἲ] ηἱδὶ ποπ ζοέΐς πιαπίδις | τουσ (οιπι ΝΒΡΙΝΑ 19. 98. 

60. 194. 940. 2085 ς οἱ ΟΙ ΑΧΓΠ αΠοῦ αἱ Ρ]ετ) αρτουσ: 119 [ετεῦ ο 

4 1 ᾳ παῖ δγν αρτον (::1 αἱ Μ). Τάαιιαο βἶπο απ άίαπη οπΠῃ ΝΑΒΕΘΗΤΝ 

ΧΓΑ (πα βρα!1ο) αἱ ρ]ας”” Ὦ οορ αείμρο... ς(- αὖ 52) αὐά εµεμ- 

Ψαντο «ΙΙ ΕΚΜΝΒΠΟΠ 41 ΡΙ, Ὁ κατεγνωσαν, 1{αιη οζζρεγανογιαέ ΠΡ] νρ 

βγγζ) αγ 

ὃ. πυκνα (Οεὔγο) οππη ν {61 (ρηζμς σγεῦγο) ο. 1 να 6ο «ορ (5γναί αρω]ο, 

Ἀθί]ι ἐπίεπκε)... ς πι Τί πυγµηή ο ΑΒΙΗΝΧΓΗ (0 πυκµη, ἆ ϱΥζπιο) τιοῦ 

αἱ οπιηΥΊά ΑΥΤΡ ΤΗΕ 5ν ΟΥ 194 (οκβον]δῖς Γοχίπι π]]ο αἀ άῑίο «ΟΠΠ ΘΗ- 

(ατίο), 1έοιη ρισῖῖο ο ΕΣ: 1 ᾳ: ἃ πιοπιεπίο, Ὦ οζύλάο... Α ΟΠὰ | ιψωνται: 

ΕΝ α] Ῥατις ψοντ. | ουκ εσθιουσιν (Ἠ) -ωοιν): ΡΝΣ α]άα ὢ ο ΗΣ' { (ποη 

1-16 
Μί 15, 1--11 
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92584 Ἱ, 4. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

4 : μα Ω / : 4 Δ .] Λ .) : ” Αλ) λ / / 

παράδοσι τῶν πρεσβυτέερων, 3 και ἀπὸ ἄγορασ εαν μὴ ῥαπτι- 
2 3 / νά ο 5 «Ν κ. 

σωνται οὐκ ἐσθίουσιν, καὶ ἄλλα πολλά ἐστιν ἅ παρέλαβον κρατεῖ, 
ν ος ν τα. 9 βαπτισμοὺσ ποτηρίων καὶ ξεστῶν καὶ χαλκίων -- Ὁ "5 καὶ ἐπερω- 

-, αἲ . ε ο 9 

τῶσιν αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι και οἱ γραμματεῖσ᾽ διατί οὐ περιπα- 
- 4 Ν / αν 

τοῦσι οἱ µαθηταί σου κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων, 
. π ον λ η ” 6 ολ π 2 λα. 

ἄλλα κοιναῖσ χερσιν ἐσθίουσιν τὸν ἄρτον; Ὁ ὁ δὲ εἶπεν αυτοῖσ 
- {χ 3 Ν { ” ” « ” ς 

καλῶσ ἐπροφήτευσεν ᾿Ησαϊασ περὶ ὑμῶν τῶν ὑποκριτῶ», ὡὧσ γέ- 

Ἱτεπη Γρ] ]ᾳ νβ) αεί] αὖπι πάά αρτον νε] (ας ν” α19) τον αρτον (ο Ῥαπεπι 

δή) | την παραδυοσιν (7 201Υ.σιαν, ΕΗΤΝΜΓ αἱ πια -δωσιν): Β Οπι 

4, απο (απο ΕΠΙ ΑΝΣΓ απςῦ αἱ Ίοηρο Ρ]; ἴωπ ΤΙ απ οΠΙ ΑΒΡΤΔΠ αἱ πια 

Οµ5 354) αγορασ: Ὁ αάά οταν ελθωσιν, Ἱίεπι οδΕΥ δε οταν εισελθωσι». 

Μημηϊ]Πέου οιπι επιεγῖπέ (ο οωπι α Γογο υεπενῖπέ) α Ὁ ο ΕΞ 1] α, Ε {οἱ νρδὶχι 

ΑΥΠΙ (εξ γεώειιίεΒ α 0Υο ϐ) γεζεμπέες νε] οεπίεπίε | βαπτισωνται ΟΤΙ 
ΑΡΕ ΟΟΙΓΓΗΜΘΌΥΥΠ αἱ ΡΙ (α δὲ δαρίμαἰἑ Γιονζπίς Πε νρ πεί ῥαρίζ- 

αεπέωγ) Ον 5194: Ίδη ΚΝὰκ αἱ ῥαπτισονται, ΕΒ"ΕΔ α] βαπτιζωντ., 1, αἱ 

βαπτιζονταν ... 88 40. 58. ΤΙ. 96. ο0τ. 240. 944. 959. σ5δο Επίηγπι 

ῥαντισωνται | α παρελαβον (Β απερ ελαβον): Ὁ αἀᾷ αυτοισ (ο { 3: 
α3 Ἱ ᾳ α]νίά νο ϱμαο ὑααίία βιιηέ ἐΠΙἶ8 8ε’υαγε; οοπίτα ἃ φΊαε αοοερεγιπέ 
ἐγαάίία, Ὁ «μας αεσερ. ἐέπεγο) | κρατει: Ὦ τηρειν (1ἱΡ]οἳ νρ εεγναγε; 

Ῥ {έπεγε, ἃ πο οχρτῖπῃ) | χαλκιών οΙΠΙ ΝΒΡΧΓΔΙ πο αἱ ρ]οχ... ΑΙ 

α19ὺ {οχο (οί, οὐ Πατ ἵπ Οτὸ 191) -κειων. Ἰάᾳπο βἶπο αἀἁἹίαπα 6Η ΝΒΙΙΔ 

102. 48ὲΥ 250" σορ... ς ἴωμῃπ ΤΙ αᾶᾷ καν κλινων ΟΠΠ ΑΡΧΓΠ αποῦ αἱ Ρ]εχ 

1 νρ ντα! ο αγπι ΟΥ 

δ. και επερωτ. (49/) οππα ΝΠΡΙ, 1. 98. 909. 206 1ΐ (οχο {) νο ορ ΒΥΣΣΕΝ 

ἈοίἩμ ... ς ἔπειτα επερωτ. ο ΑΧΓΠ πποῦ αἱ ρ]εν Γ5ΥΙΡ ΑΠ ΡΟ... Δ 

επειτα (ο δρα!1ο) Ίκαι επερ. | Α οπη και οι γραμμ. (1Π Α επειτα 18 

και οι γραμ. ταδεπ]ρία 5απ{) |. ὄνατι 6Η ΒΔΑΒΙΧΡΗ τηςῦ αἱ Ρ]εν Ὁ ξα 

αἰν]ά νρ το]! ΡΙετ ... Ὀὰ 19. 98. 69. 1924. 9Ρ9 05ο α 5. ϱ. Ἱ ΡΤΑΘΠΙ 

λεγοντεσ (Πίστη ὁ οί ὑπίεγγομαπίας -- ἀἰσεῦαπί) | ου περιπατ. οι μαθ. σου 

έππι ΝΒΙΔ 95. 49 έν αἱ ραις «ορ αεί... ς ΤΠ οι µαθ. σου ου περιπατ. 

οππι ΑΡΧΓΠ αποῦ α] Ρ]οι Ἱ.νς »γταίΓ αγπι πο (:: οἱ ΜΙ) | παραδοσι: 
ΗΓ αἱ -δωσι (αἱ ΕΗ αἲ ν. 8.) | αλλα κοιναισ οππῃ ΝΒ) 1. 28. 55. 118. 

200. 209 α (ὑππππιάίε) ρ”. ἵ ᾳ αἰνῖᾶ νρ (11 οοπιπιµίὔιϐ) οοΡ ΑΥΠΙ ΧΡ 

ΡΕεΙΡΥ...ς(-- 9) αλλα (5 αἱ αλλ) ανιπτοισ ΟΠΗ ΝΟΑΤΧΓΔΠ απςῦ αἱ 

Ρ]εν Ὦ ο { Π3' γταί! ο... 19. 09. 194. 946. αλλα ποιναισ χερσιν ανγι- 

πτοισ | χερσιν: ϱ 398. ταισ χερσ. | τον: ΚΠ 4119 οπι | 

ϐ. ο δε ΕΠΙ ΝΗΤΑ 98. 109. οορ ΦΥΥΞΕΝ ααἰἩ ῬογβΡ... ς Τμ αἀᾷ αποκρι- 

Θεισ ΟΠΠ ΑΡΧΓΠ πποῦ αἱ Ρίου Τξ νρ ϱο ΑΥΤΡ ΑΡ 1: αἱ Μί | καλως 

οπτη ΝΗ1Δ 98. 109.46 ΓΗ3: 11 νε ΒΥΙΣΕΕ ααίμ... ς ΤΠ Οτι καλωσ οΝΙΗ 
ΑΡΧΓΠ αποῦ αἱ ρ]ογ Ὦ α 8ΥΙΡ ΑΥΤΗ Ρο (εορ) | επροφηήτευσεν 6Η ΝΕ ΡΙΙΑ 

1.19. 85.194. 946. βΔ0Υ... ς προεφητ. ο. ΑΗ”ΧΓΗ πηςῦ αἱ ΡΙ6Υ | ήσαιασ 
(ἡ- Πέ ΕΕΚΙΜΗΠ α] Ρ]: 1 νρ εβαίας να] ἐβαίαε: Ἠϊπο Ἰωι ἡ- πὈ]αις) περ. 
υμων: Α αἱ απο ρ”' ορ ΑΥΤΣΕΝ (6”’ ϱΥχ Ἰεαί Ρτορλεία) περ. υμ. ησ. τ: 

πέ Μίέ των: Ὦ οἱ | ωσ γεγραπται: Ὁ 1 και ειπεν, ο 3: ἀίσεπς (ϱ”. ᾱἷ- 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΙΟΝ 1. 29556 

σα (ει ς Δ πα /’ , -- ς νἈ ’ 3 

γραπται ὅτι οὗτος ὁ λαὺσ τοῖσ χείλεσύ µε τιμα, η δὲ καρδία αυ- 

τῶν πύρρω ἀπέχει ἀπ᾿ ἐμοῦ" τ µάτην δὲ σέβονταί µε διδάσκοντεσ. 
διδασκαλίασ εἐντάλματα ἀνθρώπων. ὃ ἀφέντεσ τὴν: ἐντολὴν τοῦ 

Φεοῦ κρατεῖτε τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων». 9) καὶ ἔλεγεν αὐτοῖσ' 
καλῶσ ἀθετεῖτε τὴν ἐντολὴν του Θεοῦ, ὕα τὴν παράδοσιν ὑμῶν 

τηρῄσητε. 10 Ἠωῦσησ γὰρ εἶπεν τίµα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν 

μητέρα σου, καί ὁ κακολογῶν' πατέρα ἢ μητέρα Θανάτῳ τελευ- 
/ ς .” Ν , Φλ 3 2/ ” ολ -- 

τότω. 11 υμεῖσ δὲ λέγετε' ἐὰν εἴπι ἄνθρωπος τῷ πατρι ἡ τῃ 

6ΕΊ8 8πΠίθ ]1ήΡοογτεῖς ἨαὈεί, 5εᾷ ραισῖί 5ἶσμέ δογίρί. εδ), 1. 2Ρ8 αγπι ὦὧσ 

ειπεν, α Ὦ φιά αἰαᾶ | οτι Έπι 8ΒΣ, (413) ΑΥΙΣΕΒ..., ς Όπ Τϊ οτι 6πη 
ΑΏΧΓΑΠ τποῦ αἱ οπιπΥίᾶ 1{ νο οίς | ουτ. (α 15 οπι) ο λαοσ ΕΠΠΙ ΝΑΙΗΧΓΔΠ 
πηΏςῦ αἱ οΠΙΠΥΙ4 «ορ ΦΥΙΡ ΑΠ σο ... πο λα. ουὐτ. (τ: αἱ Μι οἱ Όχχ) 
οππΏρυοίσ. 11ᾳνςβγτδ, ΟΕ Ο1επηΤΟΙΗ 116: λεγει γαρ που ουτοσ 

ο λα. τοισ χειλ. πε τιµα, η δε καρὸ. αυτων πορρω απεστιν απ εµου. | 

τιµα (οἳ. α ΓΠ5 ο. Ἱᾳ νο): ΤΡΙ α Ὦ ο αγαπα (αποίἩ ᾖοπογαπέ πιε εἰ 

απιαπέ πιε) | αυτων: Μ αἱ» ἴοτο αυτου | απεχει (εἴ. κκ): ὮὉ αφεστηκεν 

(Ξεᾳπεπίε αφ), 1, 2098 (Ο]επιτοπι ν]ὰς απίθ) απεστιν, ὰ απεστη, α Ὁ 6 ᾱ 

Γἔσι 5. Τ]1ᾳ νο (αί. αἲΏ α]) εδέ, ἔ εΠΊπη 1πς πηί αδεδί (ει 5: πρ Β]απομ. 

5ο αρ βαὺ. ἴοπφε ᾖαδείίς α πιε) 

Τ. διδασκαλιασ: θ92ΟΙΓΤ6ΟΕηΣ4 6 Γρ1’ ἶ (πο ίοπα Ὁ 3 ᾳ) να (5εᾶ πο 

απ {α Ίπς α]) αάά καν 

8. αφεντεσ οΙΠΙ ΝΗΤΙΔ” 104. 124. ορ αΤΙΠ αείἩ, Ιέετη (5εᾷ ν]ᾷο ρο5{) Ὁ 

28. 9Ρε θρεα ο Η” 1ᾳ...ς ΤΙ αἀά γαρ εστι ΑσγπΠ απςῦ αἱ ρ]ετ{]1νο 
ατα!) ρο | ανθρωπων 5ἶπο αἀἁῑίαπα «ΤΗ ΝΒΑ 1. 109. 209. 261. (Ἰΐθπι 

1Τ51 οε]αῖ βοᾷ οἵῃ εἰ. ν. 9.) «ορ αππιεάά ο)... ς Τμ (5οάεᾶ πῄη [βαπτ. 

- ποιειτ.]) Τϊ αάᾶ ῥαπτισμουσ (4 -σμου, α ἆ {15 1 δαρμαμίες ασ 

Ῥετριιπί πΥ6εο» εί σαζΐσεβ) ξεστων και ποτηθιων και αλλα (Α αἱ ραιο ΟΠΙ) 

παρομοια τοιαυτα (αἱ ραπο οτη; αἱ εἶηπρρ ἴΤαΠΡΡ) πολλα (αἱ οπι) ποι- 

ειτε (ΑΥΙΣΕἨ αε{Π Ρ6ΙΦΡ οἱ: ΕΚΠ α] νο απΠίο πολλα ΡΟΠ) οἳῃ ΑΧΓΠ απο 

8] ρ]ονγ {1 να σο βαγταίγ αθί] αγπιἉδὸς Πίθπῃ Ὦ 98. 208 θρθα ο βΣ τα 

αηίς αφεντεσ δε: ῥαπτισμουσ (θαρίίμαπίε» νιάο απίε; εοπία Ὦ ο ᾳ δα- 

Φέἱ5πιος) ξεστ. κ. ποτηρι. (208 809 28 πο. κ. ξε.) και αλλα παροµ. α(φιιάε 

α 5. Τα, ποη ακρτῖπα Ὦ 6, πθς 1ηµΡ18 Παβεπί 28. 2Ρ8 8ΡΕ) ποιειτε τοι- 

αυτα πολλα (38. 2Ρ96 οπι;: 8Ρὲ παρομµ. τοι. πολλ. ποιειτ.) 

9. και εΛλεγεν αυτοισ: ΒΌοπΙ (πο Π{απιπα1) 968. οπη | εντολην: δ ῥουλην | 
τήρησητε (Ώ 15ὲν τηρητε) (εί. νυ κετυείἰς, Ίἴεπη ΒΥΥΡ αείὮ εορσ]ά): ρε 

(ἆ ἐγαάας) 1. 28. 209. α Ὦ ο {3.1 α (Ἰ οΠΙΠΘΡ κίαέμαξίς, Ἰίοπι ΟΥΡ 

ΗἨ[εν Ζεπ) ΑΥΥΣΕΝ αγπι βροῦ]ά στησητε (α΄) :: οἳ οσα 9,91. 10, ὃ 

10. µώυσησ ΕΠΙ ΝΕΡΚΜΔΑΠ αἱ βαΐ πια ...ς ώσησ οππα ΑΙΧΓ πποῖ αἱ Ρ]. 

Ῥγαοίετεα οΓ αά Μί 8,4. Μο 1,44 οἱ αΠθί / σου βεο: Ὁ 19. 69. 271. αἱ 

Ραΐο ΑΥΤΗ ΟΙ | Ὦ τελευτειτω (ἆ πιογζείι: οοπίτα ἵέ ν΄ πιογέαξιη) 

11. εαν ρτ (αἱ Ῥαιιο ΡΥΑΕΠΙ οτι): Α 95. (8εᾷ 55. οι α.θρωπ.) οσα»: ο 

Μί | τ. πατρι (εί. ὼ { αΙνῖᾶ νε 8ΥΥΡ αγππ): ϱ 9Ρὲ α]ῦ {εις σα ο 5 ο Ἱ 4 
ΡΟ «ορ ΑΥΥΣΟἨ ααἰ]ι Ανὶϊ π4ά αυτου | τη (4 π5ον” οπη) µήτρι: Κ αἲ1ὸ ἔετα 

Ἐκ 20,195 
91,16 
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”. οκ” ο .] . ο” α Σλ σε .) - 2” { ϱ- ς ” ’ 

µητοί κορβαν, ὁ ἐστιν δῶρον, ὃ ἐὰν εξ ἐμοῦ ὠφελιθῃσ, 139 οὐκετι. 
» 2ο) - - ν -- ” ς - 

ἀφίετε αὐτὸν ουδὲν ποιησαι τῷ πατρὶ } τῇ µητρί, 19 ἀκυροῦντεσ 
-- - - ’ ς - τ Ν ν / 

τὸν λόγον τυυ Όεου τῇ παραδύσει ὑμῶν ᾗ παρεδώκατε. καὶ παρό- 
-- - ι Ν ῤ 

µοια τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε. 14 καὶ προσκαλεσάµενοσ πάλιν τὸν 
” ” 2 ... . / ; / Δ Π σι) 
ὄχλον ἔλεγεν αυτοῖσ᾽ ἀκούσατέ µου πώντεσ καὶ σύνετε. 19 οὐδέν 

”. -- ; ᾽ α 52 
ἐστιν ἔξωθεν του ανθρώπου εἰσπορευόµενον εἰσ αὐτὺν ὃ δύναται 

” 2» ΄ - . Δ Δ - ᾧ / ’ 

κομῶσαι αὐτόν ' αλλὰ τὰ ἐκτουῦ ανθρώπου ἐκπορευόμενά ἐστιν τὰ 
17 ο9 - ” σ πο.6 1 ο 9 «δν ᾽ Ν 

Μι 1ό, 1 50 κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον. 1 ἵ  Ναὶ ὅτε εἰσηλθεν εἰσ τὸν οἶκον 

6οΡ ΥΙΣΕΝ αεί] (ποπ Ίξετη 1 νµ Ρο ΒΥΤΡ αγπι) αάά αυτου | κορβᾶν: 8εᾷ 

ΕΚΜΓΠ αἲ ππα κορράν | ο εστ. δωφον: ΑΥΙΣΕΝ ααίἩ οπι | ο (4 69. 946. αἱ 

Ραπ6 οπι) εαν (ϱ αν) | εξ εµου: Ὁ εξ εδαρτα Ιποαπα δαρρ]είαπα Ἰαλραί 

(ἱσπα ν. εν 1η εντολή) 

19, ουχετι (258 ουκ εν οοΡ{ΙδΙ5 ΓΙ οἳ ΓΗ 5, αἱ ραπο α ΥΙΣΕΝ «ορ ουκ) οπἩα 

ΝΕΡΑ 1. 19. 28. 69. 102. 946. 9Ρ9 Ίρθα Ὁ ο Π5’ 1 ᾳ οορ αοἰᾗ ... ς Τί 

ΡΤάΘΠΙ και ΕΠΙ ΑΧΡΠ πποῦ α] Ρρ]εν Γρ” να σο »γναίς αὖπῃ, Ίίοπα 1, οτι | 

αυτον: Ἡ αὐτω | Δ οπι τω πατρ. η τ. κητρ. | πατρι επ ΝΕΡΙΗ 28.69. 

940. 944. 940. 940. 2Ρθ6α ὮὉ ο ἶ ᾳ αἲπι Ανγὶί... ς Τϊὶ αάᾶ αυτου οι 

ΑΧΠ αποῦ α] Ῥρ]εν {15 ο”. 1νς ρο εορ Βγτα πο { µήτρι ο ΒΗΡΗ, 

1. 15. 28. 56. 09. 940. 944. 940. 2Ρ9 Ι νρ αἲπὶ ΑνΙί... ς Τϊ αἆά αυτου 

επ ΑΧΓΠ απο αἱ ρ]ον Αγτα) αοί]ι ο τος Μί 

19. τον Λογον: 1. την εντολην | τη παραδοσει (ΕΜΥ αἲ πα δωσει) υμών 

(ει. Γα]νρ):ρα ο 3 ϱΣ ἵ π ᾳ δαΧ 6ΥΤΡ πι α4ᾷ τή κωρα | δπα- 

ραδεδωκατε | τοιαυτα (Ρ8ϊ τα αυτα, Ρ8 ΡΥΗΕΤΑ ται, 41ο νἰάείαχ τοι 

Ῥτο τα τεροβῖαγις {μββδο; 23έΥ ταυτα, Ὁ ἐδία): απ ΑΡΡΙΝ"ΧΡΓΗ τποῦ 

αἱ ρἱον.1 να εἰία: πμ” 1. 195. 69. αἱ Ρ]155 ροδί πολλα Ρος, ματ] 5ου 

ΡἰαπΠ6 ΟΠΗ 

14. παλι (9) ομπα ΝΗΡΤΔ α (ρορί ἔωθαπι) Ὁ 5: 1 5 1 πα (οτα π]α]α 

προσκα).) να 6ορ αεί] ΒΥΤΡΊΡ.,, ς παντα (γ5689 απαντ.) ΠΠ ΑΧΓΗ 

αποῦ ( αἲ ρα ΒΥΥΣΟΝ Ῥταστη ο (9) αἱ ΡΙ6Υ {ἕ ΑΥΥΣΕΝ αἱ) ἐχί αχπι ρο... 
2930. 938. 9Ρ9 ({56Υ" ο 16 Ρτο πα.) ο οπῃ | ελεγεν (11Ρ1ὲΥ να ἄἰοεδαί; 8. η 

ΒΥΥΦΟΝ ων πί ΜΙ): Ὦ 09. λεγει | ακουσατε ΟΠΠ ΒΡΗΙ, 296 αἱ ραιις 

ες ακουετε (1: αί ΜΕ) ΤΙ ΝΑΧΓΔΠ ΠΕΝ αἱ ρίεν | µου: Α οπι 1: τί 

Μί | παντεσ (Η παντα) επ ΑΒΡΧΓΗ αποῦ αἱ ρ]ει Τί νρ βγταὶ είς: 
ΝΤΑ αἲ” σορ οπι τί Μί | συγετε ΕΙ ΡΗΙΙΔ 258: υσυπτε... ςΦΗγιστε 

τα ΜΟ οππΙ ΝΑΧΓΠ αποῦ α] [ογο ΟΠΠ 

15. ουδεν: 8” ουδ | εισ (86): κ επ | ο (Να Ἡ αΠίο εισπορ.) δυΝ. ποινωσ. 
αυτον (κοι. αυτ. 6ΙΠΙ ΒΙΑ, νΙά6 αἱ. Ὦ Αάδ. ς Ἰπι Τί αὐτ. κοιν. οµπι 

ΑΡΣΧΓΗ ππΠοῦ αἱ Ρίο Τέ νο; 2Ρ6 οπι αυτ.) ... Ἡ το κοι)ουν αυτον, Δαάρ 

σοὐπιηύπαπα επι | τα εκ του ανΘρ. (εορ:έἩ ογε Πιοπιύη{ς) εππορευ. 6ΗΠΙ 

ΝΕΡΙ/Δ 98. 208 1{ νρ 5ο ϱ0Ρ αθίἩ ῬθίβΡ...ς τα εκπορ. απ (αἱ ραιο εξ) 

αὐτου (αἱ5 οπι απ αυτ.) οἳπΙ ΑΧΡΠ απο αἲ Ρρ]ον βυτα απ Λας | 

εστιν τα ΟΠΠ ΝΗΣΙΑ 109. 9Ρ6 48εν 496ν αν] 56ὲ α] ραπο ὀορΡείΓ οἱδομ 

(ἴαπι «ορ»1 ε{47 βεᾷ οπῃ αἱ. εστ. τα κοι. τ. αι Θρ.) ... ς Ἱωπ Τϊ ΡΤ8 ΕΠΙ 

εκείνα (1: οἳ ν. 20.) οππι ΑΡΧΡΙ αποῦ αἱ] ΡΙοχ 1{ νρ οἷο | τον: Ὦ ΟΠ1 
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.., η ο) Ε ; κ « μυ 2 - 4 
ἀπὺ τοῦ ὄχλου, ἐπηρώτων αὐτὺν οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ τὴν παραβυο- 

ο άβ ω ολο ο / » 
λήν. 18 καὶ λέγει αὐτοῖσ' οὕτωσ καὶ υμεῖσ ἀσύνετοί ἐστε; οὐ 

πο -- 5 / 3 η 2/ 2 

νοεῖτε ὅτι πᾶν τὺ ἔξωθεν εισπορευόµενον εἰσ τὸν ἄνδρωπον οὐ 
-- . 3 / δ. Ν 

δύναται αὐτὸν κοινώσαι, 19) ὅτι οὐκ εισπορεύεται αυτοῦ εἰσ τὴν 
. ’ 3 2 » Δ / Δ 3 Ν 3 νά 3 / 

καρδίαν ἆλλ εἰσ τὴ κοιλίαν, καὶ εισ τον αφεδρώνα ἐκπορεύεται, 
΄.- / Δ ΄ 2’ ν σα Ν 3 νο 2 

καθ αρίζων πάντα τὰ βρώματα; 26) ἔλεγεν δὲ ὅτι τὸ εκ τοῦ ἄν- 
/ 3 / . κ. . Ν 2/ 2) 

Όρωώπου ἐκπορευύμενον, ἐκεῖνο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 21 ἔσωθεν 
- ο - « φ κ 

γὰρ ἐκ τῇσ καρδίασ τῶν ἀνθρώπων οἱ διαλογισµοὶ οἱ κακοί ἔκπο- 

16. ς Τμ ΤΙ Ἠπποὸ νετβαπη Ἱία εχμ]ρεηέ: εἴ τισ ἔχει ὠτα ἀκούειν, ἀκουέτω 

ΟΠ ΑΡΧΓΔΕΟΙΥΣΠ τπςῦ αἱ ρ]εν 1 νο 5ο Βγταῦ) αγπι αθί] (οαἴ(έοπα σἳ- ϱ 

εχων ὦτα εἰς) (48ΕΥ 496ν {παπβροπ αἆ Ώποτη ΙΠβοιιθΠ{15 1εσΙοπῖ5 οσς]6- 

βαβίϊσας), 56ἆ οτι ΟΠΠ ΝΗ1ΙΔ” 258. 109. ορ 

11. εισηλθεν (5 ονρ]δίατία ΑΥΥΣΕἨ ΡΕΥΒΡ δακ αἆά ο 19) οππι ΑΒΡΧΓΔΠ είς: 

πὉ 191. 450. αἰ19 ίογα 6ορΥΊ εισηλθον | τον ουκον ο1ΙΠΙ Ἀδ α]ῦ [ογ6, 16η 

Ῥ 2Ρ6 αἱ ρατο τη οικεια) (-ταν)... ς ἴμπ ΤΙ οι τον ουπα ΑΡΙΙΧΓΠ αποῦ 

Ἄ] Ρ]εν | επηρωτω» (Χ επεφωτ., 1. 95. αἱ επηρωτησαν, ο δΥΥΣΕΕ ΓπίεγγΟ- 

φασεγιπέ): Μ και επηρ. | αυτου: Δ ΑΓΙ οἱ | την παραβυλην (αν) 

6η ΝΕΡΤΙΑ 99, (επι ὅδ. αρ Ἠ/ἱδί9) Ἱένρ ... ς περι τησ παραβολησ 

ἕππι ΑΧΓΠ αποῦ αἱ Ρ]εν σο (αίς) 

18. ουτωσ ΙΤ ΝΕΑΒΡΗΧΓΠ πποῖ (εξ ον 9) 4] πι... ς οὕτω οΙΏ ν”Δ οἱο | 
ου γθειτες. ΑΒΡΧΓΠ πΠςΣ αἱ ΡΙ 1ΡΙΕΥ νρ ΑΥΥ5ΟἨ οἱΡ ἴχί «ορ σο 8]... ΝΗΤΙΔ 

1. α159 {στο Ε ΒΥΤΡ ΠΙξουπω νο. (:: 6ο επι πποάο Ἱασίίο Βιαοί π Μέ, πθς 

οσα οδί πίτα Βεγ]ρβοτ]ηί ενρ]δίας, Π]δὶ ααοᾶ ουπω γοειτε πίτοα 

Ίοεο αά Μί 16.9 Με 8, ΙΤ εοπ{ογππαέαπι να(τ) | εξωθεν:  οπι | ειστ. 

α»θρωπον (ορ ὕπ οϐ Ποπιύπίς): Ν ΟΊ1 | ου δυν. αὐτ. κοινωσαι: Ἀ ου κοι- 

νου τον ανθρωπον ({::Ροΐοξ! Ιαοίίο να]ραία ειστον ανδο. εἰς αἆ ρτῖογα 

οοη{ονππαία ογθᾶῖς νὶκ οπῖπη Β]παλίῖσα Ιαοίῖο οκ 5ᾳᾳ Παχ1{) 

19.οτιου.:Όα ΡἹπα (ποπ Πίοπι ο ΓΗ”. 1.5: 19 νρ) (6ο παπι πο ἐπέγαί) 

ου γαυ | εισπορευεται: Ὦ εισέρχεται | αυτου (41 ραπο οπῃ) ειστ. καρ- 
ὁιαν: ὮΔ (1{ νο εἴο) ε. τ. κα. αυτ. | αλλ: ΑΔ 69. αλλα | εισ τον (5 1. αἱ 

Ραπς ΟΠΙ) αφεδρωνα (5 αἱ αφαιὸρ., Χ αἱ -δρονα): Ὦ εισ τον οχετον (1 
νρ ὑπ δεοεδδιπι) | εκπορευεται: κα αἰδ εκῴαλλεται :: αἲ Μί, Ὁ εξερχεται | 

καθαριζων 6Η ΝΑΒΕΕΘΗΙΡΧΑ 1. 19. 28. 69. 194. Υ5οῦ 9Ρ6 α] τη ΟΥ 

5394 (αλλα το εξερχοµενον ε»τ. στοµ., και µαλιστα επει κάτα τον 

καρκον ελεγε ταυτα ο σωτηρ' καθαριζων παντα τα βρωματα) (τος 
ἴδια ὃδ ο σωτηρ ο παντα καθαριζων» τα ῥρωματα) ... 5 καθαριζον 

οππ ΚΜΌΥΤΠ αἱ Ρ] ... ΡΕΙ σο (εί νι επι επ, ριγφαί οπές εδοαθ) κα- 

Θαριζει, 256Υ και καθαριζει, ἵ εἰ ριγσαί (οοπίτα α ο ἆ {85 οἲ 12 

πᾳ νς ΦΙΙ(απβ). Ῥοδίτα ῥρωμ. απ αάά εἰ εωτέ πι γὔύιήπι 

90. ελεγεν (981Ε --γον) δε οτι το: ΒΥΙΣΕΝ ΡεΥβΡ το δε | το (π” οπη) -- εχ- 

πορευοµενον (εἰ. 951): Τέ (αἱ. 4) να φπαο (ο φπαεσιπ(με) -- εσειηέ | 

εχεινο: Ὁ Ἱς νΡ επεινα 

91. των ανθρωπων (Μ του ανΘρωπου, 1.209. οπι): Δ28. ροδί διαλογισμ. 

Ροῦ | οι (ϱ ον) χακοι (241. πονηροι): 295. 983. ΟΠ1 
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ρεύονται, πορνείαι, χλυπαί, φόνοι, ο, µοιχείαι, πλεονεξίαι, πορη- 

ρίαι, δύλοσ, ἀσέλγεια, ὀᾳΦαλμὸσ πονηρός, ῥλασφιμία, ὑπερηφα- 

γία, ἀφροσύη;' 99 πάντα ταῦτα τὰ πονιρὰ ἔσωθεν ἐκπορεύεται 

καὶ κοιγοῖ τὺν ἄνθρωπον. 

94 ᾿Πκεῖθεν δὲ ἀναστὰσ ἀπῆλθεν εἰσ τὰ ὅρια Τύρου. καὶ 

εἰσελθὼν εἰσ οἰκίαν οὐδένα θέλησεν γνώναι, καὶ οὐκ ἠδυνάσθη 
λαθεῦ' 95 ἀλλὰ εὐθὺσ ἀκούσασα γυνὴ περὶ αὐτοῦ, ᾗσ εἶχεν τὺ 

91. πορνειαι (ΝΑ αἱ -γιαι) κλοπ. φονοι” µοιχ. 6ἨΙΠ ΔΒΙΑ 6ορ αθίς ΒΙπηῖ- 

Πτοιν ἨΕΕ πορνεια χλεμματα µοιχειαι φονοσ, επ αΌεο ας ἶα κοιχ. 

χλοπ. πορν. ΦΟΝ., 69 πορν. µοιχ. ΦΟΝ. κλοπ. ... 5 ἨΠ µοιχειαι πορν. 

(ως Ίναος οἱ. Μί οοπιροπ]{ Ἰασοπο ποπ Βποίπαπίε) φον. κλοπ. (1. 95. αἱ 

ΒΥΤΣΕΝ ΑγΠΙ κλο. φο.) ο ΑΝΧΓΙ αποῦ αἱ Ρίο {ἠ3: σἳ: (οπη φον.) αἱ 
νο ΑΥΤΡ (5γΥΣΕΙ ανπι) (ΟγΠΙΣ1 16 οογᾶε ῥγουέᾶιιπέ οορα οπές πιαίας, 
Ιιοπιἱοἰαία., ααιηέεγία, Γγία, αἶδα ἐοδίὐποπία, Φαδρ]ιοπιῖαε, εἰ εδία »ιιέ 

πιαε οοὐπῳ παπί Ποπιύπέπι: που απ Μί πον αἆ Μο δρεσείαπἰ) 

99. πλεονεξιαι: Ὁ 9Ρὲέα ο ΓΗ5 ο Ἱ ᾳ Πι ΘΠΙΙΗ ΥΙΟΣ πλεονεξια (αυα- 
γία, ο οπρίάίαφ) | πονηριαι (α Ὁ ο [ Η7. 1 ᾳ ΒΥΙΣΕΝ πιαζδία , πεφα ία 

ϱἩ 1 οιη) ὀολοσ:  δολοσ πονηρια, 2Ρ9 ὀολοι πονήριαι | ασελγεια: 69. 
αἱ ριςζῦ νοσὰ εἰσᾶα αῑῑα (5εὰ ΠΟΠ απ ἵπρ α]) «ορ (5εᾷ «ορ οἱ. ὀολοι οἱ 

οφ θαλμοι πυνηροι): -γειαι | βλασφηµια: 51 αἱ ρ]1β”0 ο μὴ. νρταὰ 
αλα οορ 1 εἰᾷή σο --μιαι, Δοπι | υπερηφανια: ΡΕΤ 209 (αἱ. αφφοσυγαι) 

αἱ” Ὁ -γιαι 

29, παντα (1, οπι1 ΚΕ 19. 26. 985. Υ50Υ α]5 ΒΥΥΞ6Η 5ο ροεί ταυτα ΡοΠ) ταυτ. 

τα (5 Ρ50ἳ α] ραιο οπι) πονηρα (1. 208 αἱ ραπο οµι τα πυν.) εσωθεν 

(4 ροβί εκπορ.) εκπορευεται (4ΚΝΑ 28. γ.0ἳ αἰα[α. ονται) 

94. εκειθεν (Ε" -θε) δε αναστ. 61 ΝΒΤΔ ΥΤΡ ΠΒ (ΐαπι ὅδ. «ορ χακειῦ. 

δεαν.)... ς ἴωπ Τϊ και εκειθεν (α Ὦ ο ἶ π οι; Ὁ {5 ϱ1’ Ρροδί αναστ.) 

ααστ. οι Α(Ρ)ΝΧΓΠ αποῦ αἱ ἴεγτο ΟΠΙΠ (1 ϱ”. αἱ νιάσίατ) νΡ ο ΒΥΤΡ 
ιχί (οοπία ΒΥΥΣΕΣ ιάε εαγγεωῦέ Πεδις εἰ υεπίς) αὖπι ααθὮ (έοπι 11]ος) «: 

οἳ Μί | απηλθεν: 18 εξηλθεν, Μ 28. ονρρπα αππη Ος5 5030815 ηλθεν | 
οφια ουὴ ΝΒΡΙΔ 1. 19. 38. 61118 69, 909. 946. Όρο Οτδ5020ΐ5.,, ς Ί] 

µεβορια ϱΝΠΗ ΑΝΧΓΗ πποῦ α] Ρ]ος τυρου (07) επι Ὀιιδ 28. θΡεα υ 

Η5. 1 ΟΥ 5 50Ρ Ίων ς Ίωπ αάά και σιδωνοσ (:: αν Μί πος Βποί 1ες(1ο) 
ΟΙΩ ΝΑΗΝΧΥΠ απο αἱ Ρ]εν ο {ρ1:3" Ινιά ᾳ νς «ορ ΑΥΤΗΝ αγπῃ αεί] ρο | 

εισ οιχιαν (αυ Βσ) οΝΠΙ ΝΑΒΙΝΧΓΔΗ ποῦ αἱ Ίοηρο Ρ] ΒΥΙ5ΟΣ (ζοπιπι 
φιαπάαπι) πο... 6 εισ την Οἱ. οπα ϱ ἲ ππα ΟΥ 5,503 {ή θελησεν οπα 

νά 13. 69. 194. 946. 909 Υγδοί α]θ]ία ΟΥ5/505 (αρ {β3: 61.3. Ιν]ά {π νᾳ 
φοζω) ... ς ]μι Τϊ ηθελεν «ΠΠ ΑΒΡΙΝΧΓΗ αποῦ αἱ ρ]εν (ο α τοζεδαί) | 

ἠδυνασθη ο ΔΕ εν. 5 Ἠπ Τἱ ἠδυνη η εππη ΑΡΙΝΧΓ απςῦ 4] Ρ]ετ; 

ΚΔΙ α15ογ2 αἱ εδυνηθη | λαθειν: ν” λαλευ) 

90. αλλα (ία νί ΒΙΑ 88. αλλ) ευθ. ακουσ. γυ. 11η ΑΕΔ 98. Γ οορνί 

οἰρείν (ΠΜ οπιά” και ευθ. εἰς) 5ΥΥΡ ΤΕ Ἰίοπι ϱ της γυνη δε ευθεωσ (Εν” 

π4ᾷ ὦσ) ακουσασα (ἆ αἱ αμζζ6), υ ο 5 (63) 1 11 νο πιµζίέν επι δία- 

εὖπι (οἳ' ο) αἱ αυ! (51. πιωζ{ίε επιύπι παεάαπι, οιζδ Πία Ιιαδεῦ. 5). 
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λε - 1 / 3 : -- 

θυγότριον αυτησ πνεύμα ἀκάδαρτον. εἰσελθοῦσα ποοσέπεσεν πρὸσ 
; » ο, τὸ Ὁἲς λ επ. ς κν Ξ 

τοὺσ πόδασ αυτου" 36 ἡ δὲ γυνὴ ἦν λληνίσ, Συροφοινίκισσα τῷ 
γένει . τὸ.6 καὶ ἠρώτα αὐτὺν ἵνα τὸ δαιµόνιον ἐκβάλῃ ἐκ τσ θυγα- 

τρὺὸσ αὐτῃσ. 3τ καὶ ἔλεγεν αὐτῃ' ἄφεσ πρώτον χορτασθῆναι 

τὰ τέκνα οὐ γάρ ἐστιν καλὸν λαβεῖν τὺν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ 

τοῖσ κυναρίοισ βαλεῖν. 35 ἡ δὲ απεκρίθη καὶ λέγει αὐτῷ) ναί, 
/ . Δ Δ ’ ς / -- -. -- 

πύριε᾽ και τα κυγάρια υποκάτω τησ τραπέζησ ἐσθίουσιν ἀπὸ τῶν 

ὕπωπ., δἰα(ῦπι αἱ αιιάζο((), 9ΥΥΣΕΕ φέαἑύπι επύπι αιιαζεέ πιιιζίεγ οἰς ... ς Τη 

ακουσασα γαρ (α]αΙα δε) υγ (69. αἲ ἡ γυνή) εππι ΑΝΧΓΠ ππΠοῦ αἱ 

Ρ]ει α Ἡ (1 ἀῑιο όµπι αιιάἰδεί επύπε οἴς; 4 οἸπφε αιιάἰκεεξ) ΒΥΧΡ ἴχί α1 | 

ήσ (19. 28. 946. μρᾶΤΆ 9ος )) ειχ. το Θυγ. αυτησ (Ίξ ΑΒΗΝΧΓΠ 108 
α] Ρίου; ΝΡΔ 1. 19. 28. 69. 946. 9Ρ9 αἱδ οπι; πεο εχκρτῖπι 1ὲ νρ αἴς) 

πνευμ. αχαθαφρτον (19. 28. 69. 946. ΡΡΔΥΗ 50Υ εν πνευµατι ακαθαρτο) 

εισελθουσα 6ΙΠΙ ΝΤΑ ΠΡΙΕΥ (ΠοἨ Πέθπ] α 4) ἆ νο ϱορ...ς ]μῃ ΤΙ εἶθουσα 

6πΙη ΑΒΡΒΙΝΧΓΠ ππςῦ α] ρ]εν (27, πφοσελθ.) α α βγτα α]. Ῥταοίογθα 

ΡΤΔ αὖάᾷ και, Ἰίοιῃ α ἆ {Η3: σἳ: 5 νά ᾳ νο ὑπίγανίε (υεπῖῖ) εἰ (οοπίχα Ὁ 

οπιγαυτί αἲ επ οΠΙΙ5515 προσεπεσεν είς; 1ἴεπι ὁ Ἱ, 5864 Ροβίθα εἰ μγοσίάειιε 

αἄ ρεᾷ. εἴις τουαδαί) 

96. η δε γυν. 1 οππῃ ΝΗΡΙΙΔ 1. 28. 98. 9Ρὲ α]10 {ογα α 60Ρ ΑΥΥ5ΕΕ Ρ61ΑΡ.... 

5 ην δε (ο 3. 1 νοςὰ οἰεὰά πα [που απη 1ης] επίπι) η (0 1 Ῥαιο ΟΠ}) 

γυν. (Ὁ ο ΕΞ. 1 ποη ακρτῖπι η γυνη) ουπι ΑΝΧΓΠ ππςῦ αἱ Ρ] ΠΡΙεν νο 

ΑΥ1Ρ ΑΤΠΏ ϱο αἱ | ελληισ: Α ελλην | συροφοιγικισσα (1, -γηκισα) επ 

ΔΑΚΙΒΙΛΕΥΊΙΑΔΠ 1. αἱ πια σο, Ἰίεπ ς (-- ΑΝ); Ἀπ συροφοµικισσα ὂ) 

συφοφοιπισσα ΟΠΗ πΠΙπιδο αἱ νά ραας νο ἆ {43 οἱ. 1 να; ϱ89 1 
φοίπισσα (ϱ” φυν.) ... αν Τι συραφοιγικισσα (ΕΕΗ αἱ -κησσα, Τϊ 

σύρα φοι. πί ἘΕΘΗΜΕΥΧΥ είε, αυ συραφοι.) 6πΠΙ ΒΕΕΘΗΜΝΕΥΣΓ αἱ 

Ρ]18100. Ἱίετη Ὁ αἱ Ρραπςο α α συθαφοιπισσα | εχβαλη 6191 ΝΑΒΡΕΕΚΤΗΝ 
ΒΌΥΧΓΔΠ αἱ100 [ογαο (5εᾷ πια -αλει) ... ς (ξ- αρ μα) Τί εκβαλλη (Μ αἱ 

-αλλει) ευ Πηκ” Ν αἱ ῥπι | εκ (28 116. απο, Ἰίαπι ο Η3:: ἹΡ]εν [αου. ἆ] 

να ἄε): τ, 1. 19. 69. 2Ρ6 α16 ᾳ (ζαεπιοπήιπι Πίαε εἴις) οπα (6009) 

21. και ελεγεν η ΒΙΑ 989. 6οΡ, Ιἴθιη ϱ α ϱ1’ καν λέγει, ἆ εἰ ἀίαίέ, ᾳ 

ΥΥ5ΕΙ οἱ αὖϊ Ίεβιιβ (1ΡΙ νο φιῖ ασ, οἱ φι ασ Πίς Περις) ... ςο δε 

εξ ειπεν ΕΙΠΙ ΑΝΧΓΠ πηςζὸ αἱ Ρ]εΓ 5ΥΤΡ αΠ1 Ρο {[ αυτη: 1. 28. 903 2909. 

ο {π οπι | εστ. καλ. εππι ΝΗΡΙΙΑ α]1” {ογο Τὲ νρ γγαί... ς καλ. εστ. 
οππη ΑΝΧΓΠ αποῦ αἱ ρ]ον ΥΠ σο | τ. κυν. βαλ. οπι ΝΕ 1.28. 209. 49εν 

ἨΜαΤΙδογᾳ.... ς Ίμη ῥαλ. τ. κυν. (1: πὲ ΜΕ) οιπι ΑΡΙΝΣΓΔΗΠ απςῦ α] Ρ]ευ 

6 (οχο ᾳ) να ο{ς 

38. και λεγ. αυτω: Ῥ α {1 πα αυτο λεγουσα, Ίἴαοπι οπηϊ56ο αὐτω 1. 69. 

9Ρ6 α15 (01: αἱ ία γεβροπᾶεης ατέ; Ὁ ο ϱ' αἱ ἐῑία γεβροπᾶεπε ἀπ. [. ατί] 

οἱ [11]: 3. νσε] αἱ τα γεβροπά5έ αἱ [3" οσα ὃ] ία εἰ [111]) | ναι: Ὁ 19. 

69. 2Ρε Ἠ ο ΕΠΣ 1 (ποη Ἱίει α {ο 5 1 Ἡπ ᾳ νο) ΑΓΙ ΟΠ | και ΟΙΤΗ 
ΝΒΗΔ 19. 28. 985. 69. αἰ” {εγο «οΡ ΒΥΥΣΕ8 ΑΥΠΙ αμ... ς Ίωπ ΤΙ και γαρ 

(τας Μ0 ουπι ΑΙΠΝΣΓΠ απο αἱ Ρ]εγα {Γρ  ]1πᾳνρβιρρο... 

Ῥ Ὦ ο Π' 1 αλλα και | α" αποκατω ; εσθιουσι’ ΕΙ ΝΒΡΤΙΑ αἱ Ρ]α51”.... 

ΤΙδΟΗΕΝΡΟΚΣΕ, Ν. Τ, ο. 5. 19 



Μ{15. 99 

290 τ, 29. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

, - ν ς ν ον ϱ) εν ” Ν / σα 

Φιχίων τῶν παιδίων. 39) καὶ εἶπεν αὐτῃ' διὰ τοῦτον τὸν λόγον ὕπαγε, 
χο. / - ; κ στα υ - 
ἐξεληλυθεν ἐκ τησ δυγατρύσ σου τὸ δαιµόνιον. 6 καὶ ἀπελθουσα 

. Δ 5 λ} ” τ Δ Φ] ὴ ’ ο μα ὃν π , 

ἕισ τον οἴκον αυτησ ευρὲν το παιδίον ῥεβλημένον ἔπι τὴν κλίνην 
9 . / 

και τὸ δαιμόνιον ἐξεληλυθόσ. 
ο) πα. 1 - ΔΑ [ Ν -- ε ο ’ π Π 
ο] Καὶ πάλυ ἐξελθὼν ἐκ τῶν ὁρίων Τύρου ᾖλθεν διὰ 

τις - 3 . ο .μ σσ ; ὃν, Χ / ος ς ΄ Φιδωνοσ Σισ την θάλασσαν τησ { αλιλαίασ ἀγὰ μέσον τῶν ὁρίων 
/ . 5) λ ’ .] .. Δ Ἀ / Ν 

«Πεκαπύλεωσ. 93 καὶ φέρουσιν αὐτῷ κωφὺν καὶ μογιλάλον, καὶ παρα- 
α νά 2 Ν 4 . ὁ 2 - Ἀ -- 1] Ν 2 / 

παλουση’ αὐτὸν να ἔπιδῃ αὐτῷ τὶρ χεῖρα. 95 καὶ ἀπολαβύμενοσ 

ςεσθνει ς: αἱ ΜΙ) ου ΑΝΧΡΠ αποδα] Ρ]ον | Ψιχιων: ϱ ψιχων | παιδιων: 

ϱ αἱ ραιῖς ων. Αάά Π. 1. ΑΥΤΗΝ. εί οὗσιιπί 
99. ειπ. αυτη: Ν αάά ο 151 του: Ὁ οπι | υπαγε (1. 1. αΐαα 3’ 1 νρ Ρο 

ορ 5ΥΥΡ ασ αείμ): Ὁ 1. 209. 9Ρεα νο 01 ἶ ᾳ Ἡπ ΦΥΙΣΕΝ απίθ ὁια | εκ 
τησ Θυγ. σου το δαιµ. ΟΙ ΒΙΑ οορ 1 αἰρείὮ,.. ς Ίπ το δαιµ. εκ 

(0 αἱδ απο, ον α ο ΗΞ πα α1 νοεᾶ α Πα: οοπίτα ᾱ ο” ἶ απι ἴπ ἵπο αἱ 

46 Πα) τησ υγ. σου ο ΑΡΝΧΓΗΠ αποῦ αἱ ρ]ον 1 (11Ῥοαγο Ὦ οοπέπφαί 

Μδὲ ἄο ία ἕπα ιέ οιρίς) να οορδέΝΝΥ αγταῦ ΑΙ αοἲἩ σο 
90, εισ τον (ϱ ΟΠ1) ΟΙΧΟΥ αυτησ (Ν 99. εάαντησ, Ὁ 1. 28. Ὁ ΗἨ 1 πα [που 

ίεπα ο Γρ”. 1 νβ] οπι) {το παιὸ. (ία ΝΗΤΔ 95. αἱ ρ]8ῦ, Ἱέεπη ῥιείζαπι 

υ ο 3: ϱ1. νιά ϱἩ- 1 1 να; 9 1. 909. 9Ρ9 αἱ Ρραιο Εα την ϐυγατερα 
πεαιθπίο -εν) βεβλ. επι (1, υπο) την αλινην (1. 9δ. αἱ Ραπς επι τησ 

κλιγησ) και το (Α ΟΙ) δαιμο. εξεληλ. 6πΠΙ ΝΗ(Ρ)ΤΙΔ α115 ἔετο ΠΡΙ νρ 
σορ ΒΥΥΣΕΗ είΔὲ ποίΠ Ρογ5β αὖτ ... ς το δαιμο. εξεληλυθ. {ξ αἱ -θωσ, 
κ Ρτο -θοσ και παμεί θόταὶ: θότα καὶ) καιτην Ψυγατερα (151 --ραν) 

ῥεβλημενην επι τησ κλινησ (41 ραπο ε. την κλινην) οππι ΑΝΧΓΠ ππςῦ αἱ 
Ίοηρο ϱΡΙ α Ἡ ΒΥΤΡ ΑΠ σο 

81. εξελθων: ΕαΗΡνχς 40. 609. 194. 908. 962. αἱ ρ]αδδῦ (π 5 ενρρηια) 

βγτΣ 0 οί μὲ ρο6γϱΡ 8] (Ἰίειι ο ροβί ηλόεν οπιὶςεῖς εξελθων μδα τυρου) 
πα ο 5 | ᾖλ49.. δια σιδωνοσ (αὺ) οππι ΔΗΡΙΑ 9. 299 1 (εχς 4) νρ 

«ορ ϱγτΙΣ αεί... ς καν σιδωνοσ ηλ9. οππι ΑΝΧΓΠ αποῦ αἱ Ῥ]εν α γα ἴῦ 

πο ΑΤΙΑ Ρ6ΥΞΡ 8] | εισ απ ΝΕΡΙΔ 1. 19. 58. 609. 194. 209. 282. 9460. 

9μο τρε 20ὲν ... ς (-- 49) προσ οππι ΑΝΧΓΠ ποὺ 4] Ρ]6Υ | μεσον: 

Ε κχ αἱ πα µεσων | δεκχαπολεωσ: Ὦ τησ 9εΣ. 

99, χωφ. αι µο. ΟΠΠ ΝΕΡΑ 908 1{ νρ αΓΠΙΖΟΒ αοί] ΘΥΠΟΡΑΙ55 ομ{0Χ 6011 
ΥΤΟΙΑΠΙ ΟΙΗΤΗ οκοοᾶ ἅ,,, ς Τϊ οπι καν 6ΝΠΙ ΑΗΝΧΓΗ πηςῦ αἱ Γουο ΟΠΊ1 

σορ Αγτας σο αγπιζὰᾷ { µογιλαλ. 6ππΑ ΝΑΗΡάΚΜΡΟΥΠ 1. αἲ βαέ πα... 
ἨΣΕΕ(ΕΣ αρ ΥΙΦ()ΠΙΙΝΧΓΔ 298. 99. 69. 191. 151. 962. 211. 9406. α] Τὸ ἔεγθ 

ΒΥΠΟΡ5 µογγιλαΛ. (κ --νγ-) νά 9} κ. παρακαάλουσιν (Α τοφαπίες, 
Ι απ οἱ «Περγεοαπέω): δ9. Ὁ ο ἃ {13 1 α (έοπα σ1: 5 ν]) νρεᾶ οσα Ίπρ 

(1) ΑΥΥΣΕΝ κ, παρεκαλουν | αυτον: Υ 4] Ρας αυτω | την χειρα (0 1359 

-ραν) ΟΠΠ ΑΟΑἨΡΙΙΧΓΠ πο αἱ {ογο ΟΠΙΠ ΠΡ]6Υ νρ ΒΥΧΗΙΙ οορ εἰς ... 

ν’Νά 90. α τασ χεασ (1: ία βο]αί ἀῑαῖ, αἱ Μι 19, 19 Με 0, 2ὔ. ϐ, ὅ. 

ὃ, 25 οἵ 20. που {ογο Βποίια{) 

90. απολαβοµενοσ: Ετ 181. 911, γαι α] Ρ]ς09 επιλαβοµενοσ, 6913 

λαῤομενος | απο: ΓΑ ΥΣΟΣ α1δ εκ (ΠΡΙ νρ ἄε έωγύα: ο { Η”' α {ωγθα) | 

απ. τοι οχλ. κατ τδι, (ία οἱ. Πέ νρ εἰς): ἃ 6ορ κατ ιὄν. απ. τ. οχλ. 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ τ, δτ. 201 

δν ο) Ἡ Ώ ο) 35ο 2! Ν ; 3 . στ 
αὐτὸν ἀπὸ του ὀχλου κατ ιδίαν ἔβαλεν τουσ δακτυλουσ εἰισ τὰ ὠτα 

- Δ ’ 4 ον / Ρ] - πώ] 

αὐτοῦ καὶ πτύσασ ἥψατο τσ γλὠσσησ αὐτου, 94. καὶ ἀναβλέψασ 
. ὸ λ . λ ο να . ο 

εἰσ τὸν οὐρανὸν ἑστέναξεν, και λέγει αὐτῷ ἐφφαῦά, ὃ ἐστιν δια- 
ς Ν ε -- Ν 2 Δ | ς 

νοίχθητι. ὀδ καὶ ἠνούησαν αὐτου αἱ ἀκοαί, καὶ εὐθὺσ ἐλύθῃ ὁ 
-- ) » - Ν / - ας 

δεσμὸσ τῇσ γλὠσσισ αὐτοῦ, καὶ ἑλάλει ὀρθώσ. 9θ καὶ διεστείλατο 
3 - α΄ Δ ’ ς Πσπ δια Δ ι) ” / 2 Ν 

αυτοῖσ (να µηδενι λεγωσιν ὀσον δὲ αυτοῖσ διεστέλλετο, αὐτοι 
- ’ ’ Π .) ε - ’ 

μάλλον περισσύτερον ἐκήρυσσον. Ὁτ καὶ ὑπερπερισσώσ ἐξεπλήσ- 
. . 4 ῤ Ν Ν 

σοντο λέγοντεσ᾽ Ἱι κπαλῶσ πάντα πεποίμκεν, καὶ τοὺσ κπωφυὺσ 
νι ιά Ν » ’ -- 

ποιεῖ ακούειν καὶ ἀλάλουσ λαλεῖν. 

νγᾶ (ποῖρίίς δαιμον. εξεληλυθ.): 90 νάίν απί ΝΕ είο 91 απο Ρτο εκ, 

και σιδω. ηλθ., εισ, τήσ δεκαπολ. 98 μογγιλαλ., κ. παρεκαλουν, τασ 

χειρασ οπηϊδ5ο αυτω δὺ. επιλαβ. Ἠαος βαπρρ]ο αἆ ραρ. 290. 
εβαλεν (ἵα Μὸ;: κ” ελαρ.): 19. 69. 124. επεβ. | τ. δακτυλ. οππι η, ο... 
ς Τμ Τ1 τ. δαμτ. αυτου 6ππι ΑΒΡΝΧΓΔΑΠ πο τα] αἱ {εγο οΤηΠ (ΤΡ8 αυτ. 

τ. δακτ.) 19ΡΙΕΥ νρ οίο | πτυσασ(].1. {3-1 νΡ): ο (2Ρ8) 4 Ρο ἵ ᾳ αμία 

(5Ρ9 ρο58) εβαλεν, 19.69. 946. απίο εισ τα, 124. θΡὲ ροβί γλω. αυτου | 

γλωσσησ (4 ὃ χειροσ): -σσ- ππο ΟΠΙΠ αἱ ΡΙ: πιῖῃ νἰκ πα (14 5ες) ττ-: 

1{6πα δν. 95. | νὰ Ρτο εβαλεν οἵο: επτυσεν εισ τουσ δαµτ. αυτου και 

εβαλεν εισ τα ὦτα του κωφου και ηψατ. τησ γλω. του μογγιλαλου 

84. εστεναξεν: Ῥχνά 15. 69. 124. 946. ανεστ. (:: ε{δ8. 19) | εφφαθα (εῦ. 

ΒΥ1Ρ 1ης ΕΤ; Α οορν{αἰ 44 3 επφ., εορᾶ” αφφ., ἁαίἩ ερ]αία] ἰαρ]ιαξε]) : 
ΝΕΡΒΓ εφφεθα, ο 1 απι ε[εί]ια, Ὁ {α ἵης ε[εία, ἆ ε[εσία, νρεὰ ερλγλεία, 

Ἱς ερρλεία, α ερῖα | ο εστ. διανοιχθητι (9 “αμ ΒΥΥ5ΟΠ ϱἳ ΒΥ οπι 
96. και ΡτΙΠι ΟΊΙΠΙ ΝΒΡΙΥΥΑ7Α 959. 109. 8 ΗΣἹᾳε6ορ...ς ΤΙ αἆά ευθεωσ, 

Ίωῃ [ευθεωσ] εαπι Αεπεαηκνηνβυνινάὂστπ αἱ τοι οΠΠπ ο Γ1 νο βγταῖῦ 

ΑΥΠΙ αθίἩ 5ο | νοιγησα» ΕΠΙΩ ΝΕΡΑ 1. (124. 9Ρ9 διηνοιγήσαν, 1, ἠνοι- 
χΦησαν)... ς διηνοιχθηήσαν ο. Ανγνάκγπ πησδα] Ρ]εΥ | αυτου αν αποαι: 

Ῥ (1{νβ) αι ακο. αυτου | ευθυσ (τ -εωσ) ο. ΝΤΙΔ ααἲ] (ροβί τ. γλ. αυτ.) 

εως μι ΤΙ οπι ΟΗΠΙ ΑΒΡΝΣΓΠ πποῦ αἱ οηηΥΙά 1ένμ είο... Πά του µογ- 
γιλαλου 0ΠΙ880 αυτου 8ᾳ (:: Ρτογβαβ ἱρ]ίατ οπι ευθ. ἘΡ αἱ” 15 «οΡ) 

96. ὀιεστειλατο: Α επετειλατο | µηδενι (929. 994. µηδεν): Ὁ 98. 9Ρ9 αάά 

κηδεν (1: οἳ 1, 44) | λεγωσιν εαν ΝΒΙΛΥΔΑ 28. 98. 2Ρ8... 6 ειπωσυν 6Η1Η 
ΑΡΝΣΓΠΙΠΟΦΕ] ρ]εν(:: οξ αἆ 9,12. 6.9. 12.41. 8, 80: οοπίτα Μ{16,90) | 

οσον δε πδᾳ διεστελλετο (κ αἱ ατα Δ ον λνερι: Ῥ Ὦ ο 5 1 (ποἨ 

Πίσπα Γρ] ᾳ νβ) οπη | αυτοισ (ρτοβ Βε]α) ΟΠΠ ΝΑΒΙΥΥἀΧΑ 1. αἱ. { 

αἲ 1 ᾳν6οορ...ς ΤΙ ρίαθιη (5εᾷ 98. 946. ἀδὸτ αἆἆ) αυτοσ εππι ΕΕ 

ΗΚΜΝΡΌΥΓΠ αἱ Ρρ]οι 5γτΠί σο αγπι ααἴ] | αυτου (Ρ3 οι δε αυτον) οππη 

ΝΗ(Ρ)ΙΝΥΥΑΑ 559, 61. 9Ρ9 { σορ 6ο ΒΥΥΣΕΣ α’πῃ, {απ αἱ (3: 1 ᾳ, αἄ Ὁ ἆ 1), 

Πίο ἆ ΕΞ Τ1 ᾳ, ζέυεγο ο... ς ΟΠΠ ΟΠΠ ΑΕΕΘΗΚΜΡΌΥΧΓΠ 1. αἱ Ρ]ετ ἃ 

6 νΕ ΒΥΤΡ ααί] ] περισσοτερον: Ῥννά 61. -τερωσ 

ὃτ. υπερπερισσωσ: 9ῦ 1. 209. 450. υπερεκπερισσωσ... Νᾶ παντεσ | εξε- 

πλησσοντο: 69. εδΟῖ --ττοντο | και (28. 90 ΒΥΙΣΕΝ οπι) τουσ: Β «ΟΡ 
ΡΙ86Ίη ὧσ | ποιει ακουευν: ΑΔ” ακ. που. | αλαλουσ οι ΝΒΙΙΔ 98δ....ς 
Ἰμ ΤΙ τους αλαλ. οι ΑΡΝΙΥΑΧΓΙΠ απςῦ 4] ἔοτο ΟΠΠ 

1να 

Μί 15, 90 8 



90» 6.1. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

νι, 
1--θ ] Ἐ . ’ ” { , λ. 1} ” 1 ” Ν Ν 

Μι 15, 39-30 ν εκείγαισ ταῖσ ημέραισ πᾶλιν πὀλλου ὀχλου ὄντοσ και μὴ 
ος 6, 84-44 , , 

ἐχόντω» τί φάγωσιν, προσκαλεσάµενοσ τοὺσ μαθ]τὰσ λέγει αὐτοῖσ᾽ 
» . ” σ ο) {« ” 

2 σπλαγχρίοµαι επι τὸν ὄχλον, ὅτι δη ἡμέραι τρεῖσ προσµένου- 
’ Ν Ὠ 8 .] ’ 

σίν µοι καὶ οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν. ὃ καὶ ἐὰν ἀπολύσω αὐτοὺς 
/ 3 στ 2 ” ν΄ ’ ] ο "ές νι ’ ε᾿ -- 

νήστισ εισ οἶκον αυτῶ»ν, εκλυθη/σονται εν τῇ οδῳ᾽ καί τινεσ αυτών 

ΥΤΠ. 1. εν εκειναισ: Ὦ 98. α Ὦο ἔθ' Ἱ α (πο Πε ϱ3' 1 νβ) ΒΥΙΣΕΗ ρο 
(πο 1έ6πι 60Ρ ΜΥΤΡ αΥΠΙ) αάά δε | παλιν πολλου (49’) ουπι ΝΕΡΘΙΜΝΑ 

1. 19. 28. 99. 59. 61. 69. Τὸ. 209. 942. 949: 208. 259. 946. 2Ρε 1{ (οχς 

4) νΡ 6ορ Ρο αῑπι αείἩ ΑΥΤ... ς Τ παμµπολλου (5 αἱ πια παµπολου, 

κ πανγπολου) οιπι ΑΕΕΗΚΡΙΌΥΥΥάΧΓΠ αἱ Ίοηπρε Ρἱ α θγταίὅ ρο6υβς... 124. 
οβὲΓ παλιν παμπολλου {:: παμµπολυσ ἄταεσῖς εαπεηίαίασ; αραιά ΤΣΣ 

ΠΟΠ Ἰπνθηίίαχ πες ἵπ Ν. Ῥ,. Ρταείεν . |.) | οντοσ: νὰ συναχθεντοσ | 
εχοντων: Ὦ 208 απ ὰ αυτων | προσκαλεσαμενοσ 6πΠ1 ΝΑΒΡΚΙΜΝΝΥΑΔΗ 1. 

98. α125 ἔοτο Τί (οχο Ε; ϱ3' σππι ἔωγόα πομίία εδδεί οιπι Πεδι) νο 5ο 60Ρ 
ΘΥΤΠΙΓ αχΠ1 αοίἩ αἱ... ς (Ξ αυ 82) αἀᾶ ο 16 οππι ΕΕΑΗΒΌΥΣΓ αἱ Ίοηρα 

ΡΙ ἔ/ τ. µαθήτασ 6ΝΠΙ ΝΡΕΝΥΕΔ 1. 28. 209. αἱ ρ]αςὸ 1{ (εχο ϱ3’) νρ ϱο 
ζοΡ ΒΥΤΡ.... ς Ιω αἀᾶ αυτου «πι ΑΒΧΓΠ τπςῦ αἱ ρ]εν ο” ΑΥΥΣΟΒ αγπι 
αθείὮ (:: ν. 4 αυτου που Βπςοί πες ἵπ ΜΙ). Ῥτασίοτοα δ αἀά παλιν 

2. επι τον οχλον (νο 51ῤεν ατα, 1 5ιρ. ἔιηφαδ: Ιέεπι ΑΥΤΡ στη αεἴἩ) : 

1, αἱ ραιςα Ὁ ο ΕΗ3: ϱ1’ ἵ ᾳ ραῖ εορ ΒΥΙΣΕΒ ε.τ.ο. τουτον (4 Εραί ἔιώδαε 

Ἰΐο, α 8βγα ἐιγόαπι λαπο, 61 81Ρ6Σ έγὸ. ἰδίαπι, Ὁ ο ΗΤ' ἵ Ρε) ἐδίαπι 

ἔωγδαπι) ; Ἰέετη Ὦ επι του οχλου τούτου | ηµεφαι τρεισ ΕΠΙ ΝΑΙΝΥΥΑΧΥΠ 

πηςὸ αἱ Ρ]οχ .... Β ἠμεραισ τρισι, ς (- 0 Β2) ηµεραο τρεισ ΕΙ Δ 1. 

69. αἱ νῖκ πια ... Ὦ ηµεραι τρισ εισιν απο ποτε ὠδεεισι,α Ὦ ο ἆ Ἱ 
ἴαπι ἐγ]ζππι (Πα α ἆ , Ὁ 1 ἐγτᾶ. ἴαπι, ο ἐγια. ἐδὲ ἴαπι) οδί 6 ο (ο φμοᾶ) 

Πῖο ωσάν ΒΞ. ἐγίσιο εδὲ ἴαπι φιοᾷ Πίο δι. Οοπίτα α ἐγτζμμπι αὔλεγεπέ 

πεζ]ιέ, ἔ ϱ1’ 1 νε εεοε ἶαπι ὑἱἆμο φιιδέύπιεπέ Ίπε (ἳ πιέειπι δέ) |. προσµε». 

µου: ΤΠ ΟΠ μοι ΟΙΤΗ Ἡ «ορζᾶᾶ 5 (ποπᾶΖ παον{5οἩν),,, Ὁ ΠΡΙ (ν]ὰ ο απίε) 
ωδε εισιν | εχουσιν: ΙΝΝΥἀσδ 939. Υ56Ι α110 [ετε εχωσιν 

8. και εαν (Ε 151. οἵη εαν): Ἡ καν | νηστισ ο, ΝΔ α135 [οτε (11 αρ ΜΗμαεῖ, 

δαρ Βογ]ν) αί Ἠαιᾶ ἁαυῖο ῥρ]άγ (:: Ἰμεχῖο. ΠΙΡ. αρ Μίμαείαπι αἆ Ἡ. Ἱ. 

τὸ πληθυντικὸὺν τοὺσ νῆστισ διὰ τοῦ ἰῶτα. ῬΠτγπῖομ. Βεκ]ς. Απ. Ρ. δ9. 
γῆστισ καὶ τὸ πλη Φυντικὸν νήστιδεσ καὶ νήστισ) ... ς πι Τϊ νήστεισ 
ο. ΑΒΡΙΝΥάΧΓΠ αποῦ αἱ Ρ] | εισ: 19.28. 69. 194.356. 946. αἱ ραπς αάά 
τον | αυτων (εί. «Γβ3' 1 νβ): 5 αὖΌιᾶ 7: 1 ᾳ οσα | και εαν πδα εκλυθησ. 
(κ εγλυθησ.): Ὁ 2Ρ8 και απολυσαι αὐτ. νη. εισ οικοΥ (Ὁ 911 ε. ΟἱΝ., 1εθτη 

2Ρε3)ου Θελω µη (39Ρε µηποτε) εκλυθωσι», Ίτεπι α Ὦ 2" 1 α (ποῦ. Ἱέθπα 

ορ} 1 νρ)::αο Μί | και τινεσ ΟΙΠΙ ΝΒΙΙΔ 1. 19. 28. 95. 209. α (οί αἴῖ- 
φιζ) «ορ επι Ὦ οτικαιτινεσ, Ὦ Ἱ φιοπίαπι φιίάεπι εἰ (Τ οπι) αἴϊφιτ, 

ο ἆ φιοπίαπι φμζάαπα, 3: πὶ] πὶβὶ φιωέάαπι... ςτινεσ γαρ οσα ΑΝΥΥάσγΠ 
πηοῦ αἱ ρ]εγ {1 νρ ΒΥΤΡ ρο ασ Αθί]λ (11Ρέτι. δε, ϱ” φίάαπι αμίεπη, 

Ίέεπι ΦΥΣΣ58) | αυτων (Μἴογωπι α; Ὁ οπι): ϱ 197. αἰ15 [ευρο ΕΠ3: ϱἳ 11] 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ δ, δ. 395 

μμ Α [νά ο / ος « Δ 3 -- 

ἀπὺ μακρόθεν ἥκασιν. 4 καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 
- , / τ , 
ὅτι πόθεν τούτουσ δυνησεταίτισ ὧδε χορτάσαι ἄρτων επ ερηµίασ; 

ῃ , / ᾽ ” ο ολ ᾱ : / 
Ὁ καὶ ἠρώτα αὐτούσ' πύσουσ ἔχετε ἄρτουσ; οἱ δὲ εἶπαν' ἑπτά. 

ι ” Ὀ .ὸ 3 » νι λ Λ 
ϐ καὶ παραγγέλλει τῷ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τῇσ γῆσ᾽ καὶ λαβὼν 

᾿ ’ ” ᾿ » κ. 

τοὺσ ἑπτὰ ἄρτουσ εὐχαριστήσασ ἔκλασεν καὶ ἐδίδου τοῖσ μαθηταῖσ 
- ΄ -- . Ν -” Δ στ 

αὐτοῦ ὕνα παρατιθώσυ᾽ καὶ παρέθηκαν τῷ ὄχλῳ. τ καὶ εἶχαν 
ο , 24 / σ] ο) 2 / ολ ΙΑ , 3 ας Ν 

ἰχθύδια ολίγα᾽ καὶ εὐλογήσασ αὐτὰ παρέθηκεν. δ καὶ ἔφαγον καὶ 

ᾳ νρ εξ αυτ. | απο ο. ΝΒΡΙΑ 1. 19. 98. 9δ. 69. 909. 946. 8Ρθ αἱ (1 νρ 
ἄε ἴοπφε, α ἴοπφε, ἄε ἰοπρύπφιο) ... ς Ἰμῃ ΟΠΗ 6. ΑΝΥΝΑΧΓΠ Πςῦ αἱ ρ]ευ 

(τν οἱ Μι 26,68 Μο 5,6. 11,19) |. ήἠκασιν (εί. ς) επ ΝΑὈν 1. 98. 88. 

69. 124. αἱ ρ]αβ30, Ἰοπα ςὁ ἠκουσιν ο. ΕΕΑΗΚΜΡΕΟΥΥΑΧΓΠ αἱ Ίοηρο Ρ!, 

επι φεπεγιέ 1 νς 6ο ΒΥΤΗΙΝ αγπι αθίἩ ... ΤΙ ευσιν ΕΤ ΒΔ «ορ 

4. αυτω: κα Η' οπι | οτι ποθεν ϱΙΙΤΠ ΒΤΔ.... Ἀ καν ειπαν ποθεν (ΒΙπιϊ 1 έου 

106.951.389. ΒΥΤΡ Λεγοντεσ ποῦεν, ο εἰ γεεροπᾶεπίες ---- ἀἰπεγιιέ τε) 

..ες Ώπ ποῦθεν ο. ΑΡΝΥΥἄΧΓΠ αποῦ αἱ ρ]ετ (:: {4,91 Μι 16, 98) | πνα 

69. 946. αἱ δυνήσηται | ωδε (1. 1. νρθᾶ αι Ἴπς οσα Πα; Ὑνᾶ ροδί χορτ., 
1.298.209. 2Ρ8 4] 4 Ε1 νατῖο (ΓαΠΒΡ): ΡΗ 69. Ὦ ο 3 Τα βο οἱ | αρτων: 

ΕΗΚΓ 1. αἱ πια αρτο» | επ ερηµιασ ο. ΝΒΡΗΝΨΥΑΧΓΗΣ αηοῦ αἱ Ρ]ετ (ένο 
ὕπ ἀεδεγίο, ἴπι δοζήιαύπε να] --πεπι) ... ΑΚΔΠ” 8Ι13 επ ερηµιαισ (4 -μαισ) 

δ. Ίρωτα Ε1Π1 ΝΒΤΔ... ς Ἰμῃ επηρωτα οπΠΙ ΑΡΝΝΥΑΓΠ πποξ α] ρ]θγ;: κ αἱ 
Ῥαπς ἐπερωτᾶ, Μ επήρωτησεν (Πεπα' ἐπίεγγοφανά Ὁ ο ἆ (3 ο. στ]λα 
να ΑΥΙΡΟΝ: οοπίτα ἃ ΒΥΓΡ Φεγτοφαδθαί) | εχετε αρτουσ οΠΠ ΑΒΙ/ΝΥΨΑΓΊΙ 
ππςῦ αἱ Ρ]εν Ρο ΤΠ... ΝΡ 28. ὅδ. 194. 151. αἱ Ρ]ιβ19 1 νρ «ορ ουταίχ 
ΔείἩ αρτ. εχετ. (:: εί 6.98 Μι 15,594) ...κ οπι αρτουσ | ειπαν οΙΠΙ 

ΝΒΝΔΑ...ς ]μη ειπον ΕΠΠΙ ΑΟΡΙΥΑΧΓΠ υπο αἱ οπιπσίά, Ῥταρίθτοα 1,989. 

1 1 ΘΥΥΣΕΒ αεἰἩ αἂά αυτω 

6. παθαγγελλει (47 -ελει) ο. ΝΒΡΙΙΔ Ίέετη 1 ῥγαεοῖρίΐ (οορ εἰ παραγγελλει οἱ 

παρήγγειλε τεβροπηάε{). Ἠεβρίοῖί Ώπο ΟΥ 5,510 χανει μεν κελευει τουσ 

οχλουσ ανακλιθηναι ή αναπεσει} επι του χορτου' και γαρ ο λουκασ: 

κατακλινατε αυτουσ, ανεγραψε, και 0 µαρκοσ” επεταξε, φήσιν, αυτοισ 

παντασ ανακλιναι ενθαδε δε ου πελευει αλλα παραγγελλει τω οχλ. 
ανακλιθηναι... ς παρήγγειλε εππΙ ΑΟΝΥΥΑΣΡΙ ποῦ αἱ οπιηΥΙᾶ 16 (οχο 1) 
να οίο | ευχαριστησασ 6Η1Π1 ΝΑΒΙΝΥΥἀΧΤΔΗ αποῖ α] ΡΙ Ὦ ο 1 (Π1 εἰ ας- 
οὗρίεπς δερἰ. ραπ. (γαΐΐας αφεπε |Γγεφᾶ, Πεετανῖιᾶ 3. ο1:5:) ᾳ (εξ αοοερέές 

δέρί. ραπ. σγαίίας εφέ εί Γεφί) νο (πί Ὦ οἴο) ορ ΒΥΙΡ ΤΙ ... ΟΡ8Υ 

α1ήὸ ἔετο α ἆ Ε( ἆ εί αεεερῖέ δερἰ. ραπ. εί 0. αφεης γεφίέ, { εἰ αοορίεηις 

5εφέ, ραπ. εἰ . αφεπθ.Γγερί 86ο ΒΥΥΣΕΝ αθί]ᾗ καν ευχαρ., Ἠἶπο Ἰωη [και] 

ευχαρ. | παρατιθωσιν ΟΙΠΙ ΝΒΟΙΜΑ 19. 89. 69. 946. Υδετ αἱ ρ]αβὸ.... 
ς Τη παραθωσυ 61ΠΙ ΑΡΝΥΓάΧΓΑΠ μποξ αἱ Ρ]ευ 

7. ειχαν 611 ΝΗΡΔ... ς Σιχον 6. ΑΗΝΝΑΧΓΠ πποῦ α] οπιηνΊά | ευλογησασ: 

Ῥ ᾳ ευχαριστησασ | αυτα Ροβί ευλογ. οππῃ ΝΒΟΙΔ 6. 10. 98. 116. εορ 

θίµ; Ἰΐέεπι απίθ ευλογ. Μνννᾶ 1. 69. 115 {ογο 1έ (οχο 4) νΕ (Τιαί{έ {ρεος) 

Βγταί 6ο Άτπι ... Ἰμπ Τί ταυτα ΑΠἲθ ευλογ. οµΙη ΑΕΚΠ αἱ20 {στο .... 
5 ο έππι ῬαΗβύνση οδ. αἱ ΡΙ, επι (ᾳπἱ ευχαρ. Ρτο ευλογ.) 5 α | 

παρεύθηκεν επι νἩ... 5 π Τὶ ενπεν (988 εκελευσεν, Ι{ νρ ἄιδδίέ 5ο ἆ 
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3 ’ ντ / 

ἐχορτάσθ σαν, καὶ ἠραν περισσεύµατα κλασμάτων» ἑπτὰ σπυρίδασ. 
0 γ ον « ης . Ν 3 /. : ) ’ 

ὦ σαν οξ ὢσ τετρακισχίλιοι και απελυσεν αυτους. 

Μι 15, 90 

οο 

- ἲ .] Δ 3 3 Ν - - ” - 10 Λαι εὐθὺσ ἐμβὰσ εἰσ τὸ πλοϊον μετὰ τῶν µαδητῶν αὐτοῦ 

αὐᾳῖ) παραθειναι (ία ς οππη αμἰχίνΌνχη αἲ Ρ!, ἰίθπι ΕΕΗΚΒΙΥΑΓ α] ῥπι 

παραθηναν, ἵτειι μὲ αρροπεγεπέ ΒΥΥΠΙΙ ρο ο0ρ ατπι; Τί παρατιθεναι 

6Π ΝΔΒΡΤΝΙΗΕΝ α] ραἳς, Ώη παρατείηναι οἳπα Α α] ραπος 1ἴοηα αρροπιὲ 

ἵενα; ο δὺ παραῦετε) και αυτα (ὰ. αυὐτ. οππι ΑΕΕαηκμισίρυστῃ αἱ 

Ίοηβο Ρ] ΑΥ1Ρ ρο, Ἰἴθη 60Ρ: Υ αἰ19 ἔογο ΒΥΙΣΟΝ αυτα: ΝΔΒΟΙΑ 116. 4 

και ταυτα απίο παφα., Ὦ και αυτουσ απῖο εκελευσεν: Νενινὰ 1. 10. 

28. 61. 67. 124. 209. 211. 48ον ϱ»5Υ 2089 1ἱ [οχο 4] νς οπι, ίπο αὐ0: 

δε ΜΙΏξ 48δεν τω οχλω [:: εξ Μί 14,16], Ν αυτοισ, β η ίθγαε «ορ 
οογαπι 18) 1: ο αἲ Το 6,11 

εχαν εφαγ. 6ΠΠΙ ΝΒΟΡΙ/Δ 1. 28. δὺ. 40. 124. 903 Τε νρο ϱοΡ αγυ»ο] δείἩ... 

ς Τί εφαγ. δε οππι ΑΝΥΥΑΧΓΠ πποῦ α] ρ]ου 6ο ΑΥΣΡ. Ῥτγαοίογοα ν (985 ϱ) 

αάά παντεσ. Ἱίεπ Ροδί εχορτασθ. ΚΜΠ 99. 14218 999, αἱΞ0 ἔδτο :: ϱΕ 
Μι 10, δτ: Ἱεη Μςθ,42 οἱ 1] Ρρ | περισσευκατα (5 αἱ -ισευ-) οπτα 
ΑΒΙΝΥΥΑΧΓΔΙ πποῦ α] [6υ6 ΟΙΠΗ ... ΝΟ 60Ρ τα περισσ., Ὦ 3Ρ8 το περισ- 

σεύµα των ... ὖδ. περισσευσαντα | κλασµατων (38. -ατα): δοπι | 

επτα (Ἠ ἕ, πο Πίστη Ἡ. 1, Ἀ): 91, 206 4 Ροδί σπυρ. | σπυριδασ επι 

Α3ΒΟΙΝΥΥΊΧΓΔΗ αποῦ αἱ οηηνΙά... Ἰωω σφυριδασ ο. ΝΑΡ (1: ΘΑΠΙάΘΙΗ 

δετιρίαναπι δ, 20 εἰ Μι 15,9Τ 5οἶα5 Ὁ ἰποίας, Μί 16,10 Ἡρ ρδοῖ Αοί 

9,325 νο: Ἠΐπε ππα]]ο οσο 5ΐπο {οβίαο οδί; αἲ ποη αρίαπη ν]άεμαίαν Ίος 

νοχδι σφυριδασ οἵ ν. 90 σπιρ. εἀςεχο). Εταοίογεα 13. 98. 69. α)19 [εγο 
1 αἆἆ πληφρεισ:: ο Μί 

επσαν δε (Ν΄) οπῃ ΝΗΤΔ 9δ. 186ν 196ν 49εν 1ὔ0εν σορ ... ς 1η αἀᾶ 
ος φαγοντεσ ΟΠΠ ΑΟΡΝΝΑΧΓΠ πςῦ αἱ Ρίον ΙΤ νς ϱο βγταίὶ οίο:: αἱ 

6,44 ] ὧσ (Μ α119 ωσει): κ εορ οπι (:: πα ΜΙ{) ῃ. τετρακισχιλιοι: Δ αἱ 

Ραπς αΡ οβΒ Τα (που Γρ1:31νΡ) αἲά ανδρεσ :: αἱ 6,44 

10. ευόθυσ οππῃ ΝΒΟΤΙΔ 1. 18. 28. 69. 908. 946. ...ς ευθεωσ ο, ΑΝΝΑΧΤΠ 

πποῦ αἱ Ἰοηρο ρ]οτ. Ῥοπϊίαν Ἡ.]. 6ΗΤη ΝΒΟΡΕΘΠΗΤΡΥΧΓΑ αἱ ρ]ονα Ερ1: ϱ”: 

14 ΝΕ εορ ασ... ΑΚΝΝΌΥΑΠ 1.09. 194. 41 ΡΙας10 βγταίτσο ροβί εµβ.... 

Ὦ 8Ρ9 Ὦ ο 7 1 οπι (86ἆ ν]άε αἆ εµβασ) | εμβασ (Ώ8ἳ ανεβη, 208 ενεβη 
ΡοβίεαφἹο π{εγαιο και ηλθεν, Ἰίοπι α ἔα αδοσπιζΐ Βοηπεπίο ἱ υεπῖ; 

4 αβοεπᾶεπ βεαιιεπίαο αἱ υεπῖί): Ἡ αἀάᾶ αυτοσ, Ἠϊπο Ἰωπ [αυτ.]: ο Ὁ 1 

ΡταθΙ αυτοσ (ο Π3' Ιέδμ5 απίοπι αβοεπάεπς) | το: 1, 1. 28. 98. 69. 194. 

209. Υδ6ῖ α119 σο οτι | ἠλθεν: Ν (69Π1)1, π4ά ο τς (ν]ᾶο βαρία ο Η) | 
µερη: Ρ8Εὲ ορια, Ἱζεπα ο { (1 ὧν Ππένις) ανπιᾶδό... Ν ορη | δαλμανουθα 

(0 -νουνθα): Ἱία εἰ. ἔρ1 5. 1 ᾳ ,,εὰὰ απἱάαπα αρ Λας (ν]άο Ρρο8ί) «ορ 
γγαίν (αἱ, ΑΥΤΡ ΠΕΜ) αοἲἩ (Αγ)... Ῥ" µελεγαδα, ϱ” µαγαδα, 28. 209 

παγεδα, ἆ πιαρίάαπι, α 5’ πιαφεᾶαπ, Ὁ Ιπιαφεάαπι, απιαφεᾶα. Οἱ Λας οΟΣ3)5 

4/αγσις ---- Ίιου ἔάεπι δι} 1οἳέ (ος ἸΙαΜίλιαειις. θέ (ιο Ὀαἰπιαπαί]α, φιοᾶ 

η «ωἱδηκάαπι σοαἱοίδιης {ερίέαν, ποπ αἰωῖέ Ἰζαἰίλμαεις θεά Μαροάαπ. Άοπ 

«ίεπι ἀμὐήίαπάιήπι εδέ ειωιάεπι ἴοσμπι ἐ8εο ιό πιέγο(ε ποπιίπο. Άαπι Ρίε- 

Ῥίμε οσα, ποπ ᾖαῦοπί εἰίαπι βεσιιάµηι Ἰζαγομηι πε Μαροάαπ. Ἠϊαι ο 

Ψπρρ]ο αἆ ρ. 296: νά 11 συζητ. 19 σημ. επιζητ. 15 εμβ. παλ. ειστο 

πλοι. 14 επελ. ου µαθητ. αυτ. 16 ορατ. και ῥλ. 16 πρ. αλλ. Λεγοντεσ 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ δ, 14. 32956 

3 / ; υ ο” ε 

ᾖλθεν εἰσ τὰ µέρη «Παλμανουθά. 11 ἵιἹ καὶ εξηλθον οἱ Φαρι- 
ος κο κ. - ». ” ” ” » νά 

σαῖοι καὶ {ρξαντο συνζητεῖν αὐτῷ, ζητοῦντεσ παρ αὐτοῦ σημεῖον 
-- .) - ΄.. 2 σ πα. 6 Ν 2 

ἀπὺ του οὐρανοῖ, πειράζοντεσ αὐτόν. 19 "35 καὶ ἀναστενάξασ 
Ὅ - ἅ « Ν .. - ον . 

τῷ πνεύµατι αυτου λέγει τί η γενεὰ αὕτη ζητεῖ σημεῖον: αἁμὴν 
ο ον Β ” ο κά ς νο νι 

λέγω ὑμῖν εἰ δοθήσεται τῇ γένεᾷ ταύτῃ σηµεῖον. 19 καὶ ἀφεῖσ 
η, ἃ / πολ ες ο ολ /; 

αυτουσ παλιν ἐμβασ απηλῦεν εισ το πέραν. 
" ο Ν 3 /  ν / ΔΝ 3 Δ ια, ” .) 

14 Καὶ ἐπελάθοντο λαβεῖν ἄρτουσ, καὶ εἰ μὴ ἕνα ἄρτον οὐκ 

Π. Ηοεῦν. ὃ, 950: µαγεδαν ο χε επεδηµησε”, ὦσ ο µατθαιοσ" και ο 

µαρχοσ δε τησ µεγαιδαν μνήµονευει' και εστι νυ» η µαγαιδανη (αἰ. 
κεγαιδανη) περι την γερασαν ... 1. 19. 69. 209. 211. 94Τ, οοΡΠΙΔΤΕΒΕΠ 

µαγδαλα, 5ο μµαγδαλαν. Ῥεπο]Ιοι” ” και ο Κατθ'. µαγδαλα ειπεν, ο δε 

καρκοσ ὃδαλμανουθα. ου διαφωνιαν δε εχει τουτο" ο µεν γαρ την 

χωμοπολι) ὠποµμασεν, ο δε τα πορρω του αστεοσ µερῃ ανεγθαψωατο" 

Μαγδαλα γαρ και δαλμανουθα πλησιοχοφοι εισώ». 

11. και εξηλθον (εδ -λθαν, ϱ -λθοσαν): 98. 2093 ο 011, ον φαρισ. Ρροβδῖ 

ηρξαντ. Ροβίΐο | συγζητ. εππι ΝΑΒΟΡΕΤΑΠΗΝΓΔ α]...ς συζητ. ευπι ΕτΗκ 
Μβύνχῃ αἱ Ρ]ουν{ά | συνζητ. αυτω (4 Ἰαθς οπι, Ποπ 69, ΡοτσοΣ συζη- 
τουντεσ): 981 συνξ. συν αυτω, ἵξ νο οοπ(ιέεγε σιπι εο (οιπι αἱ. Ἰ, πω] 

ΒΙαπεἩ αὐ) | ζητ. παρ αυτου: ΑΔ ΟΠ | σηµειον: Ὦ το σηµ., 2Ρ9 τι σημ. 
απίο παρ | απο (15. 69. 946. εκ): Νθ8. ο Ῥγασπι εδειη 

19. αναστεναξασ: Μ α119 βεγο στεναξασ | αυτου (Α1, εαυτου): ΤΝΤ 1. 
989. Ὁ οἱ. 1 1 (πο Ίέεια α ο { Π3: σ]: ᾳ ν6) οπι ] λεγει: τ αἱ ῥραπο ειπε, 

Ἰέοπι α αἰωίέ (15 τα]] νο αὖθ) Ι τι: ο Ο19359 οτι | ζητει σηµεευ. ΟΠΠ ΝΒΟΡΤΙΑ 

1. 298. 99. 118. 209. Ρο, Ιἴαπι φπιαεγῖί δίσπιπι α Ὦ ο 1 1 απ {πι πρ {οἱ 

βαχκ ϱ0Ρ ΑΥΙ5ΟΡ αθίµ ... ς σηµει. επιζητει (:: αἱ ΜΕ) οπή ΑΝΧΥΗ απο 

αἱ Ιοηβο Ρ]ε; Ον2335, Ἰίαπι φέφπιπι φιαεγ { (83: να) ρ1:3: ᾳ νοςᾶ οἵη 
ΑΥΙΡ 6ο απ | υμίν ΕΠΙ ΝΑΟΡΝΧΓΙΗ αποῦ οίς (οξ. Ο5) ... 8 οι | ει 

(Οµ 5,435 εἰ -- τουτεστιν οὗ δο8ησεται): Α δ. 15. 69. 194. 946. (Ἰίοιι 

οοΡρ 5ΥΙΣΕΝ 3) ου | ταυτη: ΕΗΙΥ αἱ αυτη 

19. αφεισ: Ν καταλιπων:: ο Μί | παλιν εµβασ (0 ενβ.) οτι ΝΕΟΡΙΑ 
98. 98. 69. 946. 2Ρ9 ἀἆδο α 1 ααίἩ ... ς εμβ. παλ. οππι ΑΝΧΡΓΙ ποῦ 

αἱ Ρ]ετ { 43: 13. νρ σο 5ΥΙΡ.... 108. αδὲῖ Ῥ ο εορ ΦΥΥΣΕΣ οι παλι». 

Ῥναείεγεα παλ. εµβ. 5ἵπο αἀάΙίαπιεηίο οιπῃ ΝΒΟΙΙΑ 5: ϱἳ: απη {οἱ.... 
ς (4)09) αᾶᾶ ειστο πλοιον οσπι Ἠκνύυτπ αἱ τηα., Ἱέαοπα Τμ εισ πλοιον 

ου ΑΡΕΑΝΜΘΥΣ αἱ ΡΙ, Ἰίοπι ὧι πανεπι, παυεπι ει (αβοεπδα πιαυἙ) Ὁ ο { ϱ” 

{1 (π πανί) ᾳ νρεᾶ (παυύπι) οι Ίπς αἱ ϱο οορ δγταῖτ αἱ 
14. επελαΦοντο (Ε3" --Θεντο): Ὁ 98. αἱ Ρ]α810 ο αᾶά οἱ καθηται, Ἰέοπα Τ 

18. 69. 4150 ἔοτο νρσᾶἁ (αρ ΤΠ) 8Ι ου µαθηται αυτου :: οἳ Μί | λαβειν 
αρτουσ: 19. 69. 3: ᾳ νρεὰ επι (1) αρτ. λαβ. :: αἱ Μί | κανει µη ενα 

αρτον ουκ ενχον οἴο: Γρ] 1 νς εἰ πῖθὲ ἱπτίπι Ῥαπεπι ποπ (ἔι οπι) ᾖαῦο- 
ῥαπί οίο... Ὁ ευ µη ἕνα αρτον Σιχον, α β΄ πιθέ (8. εί πιζκέ ᾖ 9) τύπο αποπη 

Ἰαδεῦαπίέ οἵο: ἆ ἶ ᾳ πῖθέ επΊήπι άπεπι φΊιεπι (ἄρτον ὃν ϐ) ιαβεζατιέ δεοι 
ᾱ ᾳ.5εέο. Ἰιαῦ.) ὧν παυεπι, ο δὲ Ίππο ἑαπέιπι «όπιο 5εσιι Παδεδαπί πι 

πανό, 3. εἰ πῖςί ΛΙΠΗ Ῥαπεπι «πόπι δες. Ἰιαῦεῦ. ἴπ πανοπαι, Ὦ οὐ μἰλτί απι- 

11-19 
Μι 1, 1-4 

14-21 
Με 16, 5---15 

1ο 19941 
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τ .- - - εκ. -π λ -- 

εἶχον μεθ αυτων εν τῷ πλοίῳ. 105 ἵ5 "καὶ διεστέλλετο αὐτοῖσ 

λεγωγ᾽ ορατε, βλέπετε απὺ τησ ζύμῃσ τῶν «Φαρισαίων καὶ τῆς 
..’ « ’ 80.6 Δ -- 9 

ζύμῃσ Ηρώδου. 16 Ἔ'ὸ καὶ διελογίζοντο πρὺσ ἀλλήλουσ ὅτι ἄρ- 
ασ. πσ : Ἆ Ν ’ υ Μας ’ - α 

τουσ ουκ ἔχομεν. και γνουσ λέγει αυτοῖσ᾽ τί διαλογίεσθε ὃτι 
4 } 2 / - μ 

«ρτουσ ουκ ἔχετε; οὕπω νοεῖτε οὐδὲ συνίετε; ἔτι πεπωρωµένην 
ψ λ δι « - 2 έ Ν ” 3 / λ 

ἔχετε τήν καρδίαν υµῶν; 15 οφθαλμοὺσ ἔχοντεσ οὐ βλέπετε, καὶ 

ΡΙζις Παδεδαπέ πῖδέ πι Ῥαπεπι (επι δεοιηι αδεῦ. ἵπ πανε... 1. 19.28. 

69. 209. 946. 3Ρ8 ενα µονον (3886 οπη) αρτ. εχοντεσ (69. εχ. αρτ.) | 

μεθ: Ὦ µετ (5εᾳπεηίο εαυτ.) 

1δ. διεστελλετο: ΕΕ 19. 298. 69. 191. 946. αἱ Ρραπο ὁιεστειλατο, ὰ εν ετει- 

λατο. επι α Ὦ ο ΓΗ3 1 ᾳ Ργαεοερίέ, οοπίτα ϱ1:3: 1 νο ῥτγαεεῖρῖεδαί | 

οφατε: ϱ 19. 28. 09. 124. 8Ρ9 αἱ ραπο ο Γρ” 1 νσεᾶ (οισᾷᾷ αἲα 5οᾷ ποῃ 
απι [α ἴηπρ οπι ρα{) δαχ «οΡΣΟΒΝΝ (ποή Π{οπι 1) αἁ και, πε Ίμῃ [και]... 

Ῥ 1. 2. 118. 209. 9Ρ6 α Ὁ Π3' ἵ ᾳ {ο] ατπι οπι (0 Π3:1 ᾳ υἰᾶείε α ετην., 

α ᾱ ἴο] οανείε α Πεπη.; ο {οἱ 5 Ίνα υἰδείε [εί] οαυείε); ΑΔ οἵη βλεπετε 

(ὃ 5πρεγ ορατε Ὠαροαί οἶδείε αμί οαυείε) | και: ἄδ 1. 28. 69. 134. 209. 

946. αἆᾶᾷ απο, επι α [6] Σα Εα (ποἨ Ἱΐοπι Ὁ ο 15 11 να) | ηρωδου: 

α 1. 19. 25. 69. 118. 209. 261. 946. 2Ρε 1 [ο] αὖπι των ἠρωδιανων 

16. διελογιζοντο (ο ἀἰσεδαπέ): Ν ελογιζ. | πρ. αλληλ. ουπι ΝΒΡ 1. 28. 209. 

θΡρθαῦ ο ΠΡ 1ᾳ...ς αἆά λεγοντεσ οππα ΑΟΙΝΧΓΑΠ τιΠοῦ α] Ρρ]εν { σ1. 2: 
1 να Ρο «ορ αυτα!” αγπα ααίἩὮ (:: πι ΜΑ) | εχομεν (κ αἱ -ωμεν) ο 8ΑΟ . 

ΕΝΧΓΔΠ αποῦ αἱ ρ]εχ {61 1 νσ σο βγταί ΑΥΠΙ αθίμ; Ιίθπι αἱ” ελα- 

βοµεν :: πἲ Μέ... ωπ ΤΙ εχουσιν επι Β 1. 28. 209. 909 ο ασ”. (ΟΡ 

τι ζ[ης ραπῖς 18): Ἱίοτη Ῥ α Ὦ 1 ᾳ (ΠΜ «ιο ραπεξδ ποπ ᾖαθεγεπίέ; οοηίτα 

Η΄ ιοί ραπεΒ Παβεγεπ{) ειχα’ 

17. κ. γνουσ επι ΝΟΒΑ” Ἰ 60Ρ... ς Ἰμπ αθᾶ ο (43 οπι) τς Ί1ΠΙ ΚΤΑΟΡΝΧΓΑΣ 

ππςῦ αἱ Ίοηρο Ρ]ετα ο Εσ”. 1 α απ. {ὰ ἴπς {οἱ αἱ ογταῖ σο οἱα, ἴΐθπα 
Ροδέ αυτοισ 1, οδοτ Ὁ βΣ: νσεᾶ οη αἱ (:: ο τ6 ἵπ Μί ποη Βαςϐ) | διαλο- 

γιζεσίθε οτιπι ΝΑΒΟΙΝΧΓΑΠ αποῖ αἱ Ῥ]ογ Ε1 νο οορ ΒΥΙΣΕΝ ρο: 9 98. 
67. 124. 258. 21. οἳἵ 906 4 Ὦ ο 2 σΣ' 1 ᾳ ΦΥ1ΥΡ ο.” απ αθίὮ αάᾶ εν 

ταισ καρδιαισ υμων (1: οξ 9, 8 Το ὃ, 339), Ἱοτα Ν 19. 61. 69. 946. δν 

εν αυτοισ (:: οἳ ΜΙ). Ιπβδαρεταπο 19. 28. 61. 69. 194. 211. 946. 2Ρ6 

6δεΣ ΑΥΤΡ ο.” (564 αἀποίαί ἵῃπ ΠΙΒΥΡΊΠΟ: εν τ. καθὸ. υμ. ολιγοπιστ. ΠΟἩ 
Ἱπνοπίππα ο8ί ἵπ 2 εκκ ἄγαθοῖς που ἵπ απίϊᾳπο ΒΥτο) αὖπι α.ὰ ολιγο- 

πιστοι :: 6 Μί ) εχετε: δ 659Υ Τρθ Ρ6ΥΒΡ εχοµεν | ουδε (Δ ὁ και) σύνιετε 

(Η"συνειτε, 2Ρ8 ΗΥΗΟΥΕυετε): 1.909. οπι | πεπωροῄενην(τ πεπορρωμ.) 

8ἱΠΘ ετι «ΠΠ ΝΒΟΡΡΒΙΤΙΝΔ 1. 28. 98. 124. 209. 920. 945. 9Ρ9 α 6ΟΡ ΤΠΙ 

ἈθίἩ... ς ΤΙ ετι πεπωρωμ.. οπι ΑΧΓΠ πποῦ αἳ Ρρ]ον {ρα νε δγταίτ, 

Ίέρτη οτι (χο ετι) πεπ. 106. πο, Ίέαπια βίο (ρτο αζλαιο) οδέηθα Ὁ ο ἆ 3. 1 | 

πεπωρωμ. εχετε τ. κα. υμων (ἴ ϱΏ' 1 νρ εαεθαίωπι Παδείτθ 60Υ μεβέγτι) : 

Ῥ 3Ρ9 πεπωρωµενη (0" πεπηρωµ. 586ὰ ὦ 51ΡοΓ ή ποίβίο, αἲ 1ρβοῦ αί 
νά (κ) εστιν η καρδια υμων, Ίέοπι 8, ᾳ οδέηβιπι εδ σ0Υ οεδίγηπε, Ὦ ο ἆ 3" 

1 οβίιδα β1πί οογτάα μεβίγα 

18. ς αὐ Ὁπ Τὶ βλεπετε; (Τἱ --τει) -ακουετε, (ΥΝί6ί -ετε;) και -- µνη- 
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π η) 2 2 / ἃ λ / ] 4 Δ / 

ὥτα ἔχοντεσ οὐκ ἀκούετε, καὶ οὐ μνηµονευετε, 13) ὅτε τουσ πέντε 
” . ) ’ Ν [ή ’ 

ἄρτουσ ἔκλασα εἰσ τοὺσ πεντακισχιλίουσ, καὶ πύσουσ κοφίουσ κλα- 
, , ” , νάνος / ὸ 4 Δ Δ 

σµάτων πλήθρεισ Ίρατε; λέγουσι’ αυτῳ' δώδεκα. 24) ὅτε και τοὺσ 
[4 1 Δ / 2. ’ ’ 

ἑπτὰ εἰσ τοὺσ τετρσκισχιλίουσ, πύσων σπυρίδων πληρώματα κλασµα- 
” Δ η ν η εά”. ος 

των ἤρατε; καὶ λέγουσιν' ἑπτά. 31 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖσ' οὕπω συνίετε; 

µονευετε; οτε... ΤΠ βλεπετε, - αχουετε; -μγημονεύετε, οτε | και ωτα: 
κ” (δαρρ]α) οορᾶᾷ οἱ Ρείτὸ- οπη και | και ου (1 νε πεο) µνηµο.: Ὁ ουδε 

κνηµ., Ν ουπω νοειτε, 3Ρ9 ουπω νοξιτε ουδε μνήμα. 
19, οτε (4 69. 19τ" 983. αἱ ραις οτι): 28. 60. ὓ ο 3 1 Κ οοΡ οπι. Ἐ8θ- 

ἄειι νν Ἰΐοπι 19.69. 946. α1 2 (282 60 9) Ροβίεα οὓς ἔκλασα, «108.εΦί: 

αποά Ἰάθπι Ὁ νο]αῖβδο νἰάείαν απῖ Παδείτουσ εκλασα. Ώι85 επίπι ναγο 

Ρ Ιαοίίοπες πιὶςοιί95α ε]ατῖββίΏιη Πΐ οκ ἆ: πες πιεποϊηἰδέζδ φπαπᾶο ε Υ 

Ῥαπίδις 408.Γεσί. | τουσ (4 οπι) πεντακισχιλιουσ:δα ὓ ο Π αἲ 51 

ᾳ (ποπ Πίστη [1 Κ να) αάᾶ α’θρωπουσ (Δοπούπιήη, ὃ Λοηπιῖπεδ ΡΤΑΘΡΕΤΕΣ5Ο 

πιζία) | και ποσουσ οππι ΔΟΡΜΑ 1. 98. 486Υ 499ν ΥΣ 2568 αἱ ρ]αςῦ Γ 
ϱ1:3: 1 απι {1 61 1ης ΑΥΠΙ ααίἩ.... ς Ιω Τί ποσουσ (τ οσουσ) οἳπι ΑΒ 

ΙΝΧΓΠ πΠ6ξ 4] Ρον 3 (α Ὁ ο ἵ κ επ φηίδις φιοβ) ναεᾶ «ορ βγταᾶ ρο | 
κοφ. κλασµ. πλήθεισ εΙΠΙ ΝΒΟΙΙΑ 1. 20. 95. 124. 191. 900. 499ν γ»οἳ Ρε 

α] Ῥαπο Γρ15. 1 νο ΑΥΙΣΕΒ «ορ (8εᾷ ηρατε απο κοφ.), Ίξεπι ϱ8τ δε 

ἤρατε Ἰπίει κλασµ. οἳ πληρ. Ροη ... 5 κοφ. πληρεισ (ΑΕάΝ αἱ -ρηήσ) 

κλασµ. οπΠΙ ΑΝΧΓΠ Πο αἱ Ρος ΑΥΤΡ ϱο (αππῃ αθίἩ) ... 19. 69. 291. 

959. 946. α Ὁ ο ἆ 3. 1 (ς Πβετε) α οπι πληρ. 
90. οτε και ΟΠ Νὰ ϱ13 1 νρ (ορ πΙ] πϊδι και); ἴξει ΟΝ {οτε δε και, 

Ἱίθτα ὁ ΒΥΥΣΕΒ καν οτε... ς μα ΤΙ οτε δε οἵπι ΑΡΧΓΠ απΠςῦ αἱ οππ Γεγε 

α Π3: 1 ᾳ ϱο ΒΥΤΡ ασπῃ αθίἩ ... ΒΙ, 206 ΠΙ] πἰβὶ οτε | τουσ (4 οπι) επτα 

οπτη ΑΒΡΙΜΝΧΓΠ Πς8 αἱ ρ]οτ α Η5: ϱΙ Ιχσορ δυτα(... Νον” 19. 69. 

194.946.48εν α]10[οτο ο Γ6” 1 ᾳ ν6 6ο αΓΠΙ αεἰὮ αάά αρτουσ, Πῖπο Τυπι 

[αοτ.] :: οἳ Μι | ειστουσ (1Δ βδςτ Ζ56ἵ αἱ ραιις οπι) τετρακισχιλιουσ: 

δςο ϱ” ᾳ α4ᾷ αγθρωπουσ | Ὁ αΏ ηφατε ν. 19 αἲ ηρατεν. 20 ἐπαΠΡΒΙ]Τέ 

ποσων σπυριδων πληρωματα (53 -ατων) κλασμ. (1 φιιοί δρογίέας Ῥζεπαβ 

Γγασπιεπέογωπα, Ἰξοπι «ορ δγταϊ! σο; Κ φιοᾷ δρογίαδ Ῥίεπαθ): Ὁ ποσασ 

σφυριδασ κλασματων., Ἰἴοπι 39Ρε αἀαΙίο πληρεισ, και ποσουσ ποφι- 
γουσ κλασµμ. πληφεισ. Ἰεπια ϱ ἆ ΕΞ ο. 1 ]1ᾳνρ φιοί (Φιοᾶ, ϱ”' εἰ 

ιοί) ερογίας Γγασπιεπέογιι | και(ὰ ϱἳ ΚΙ ΑΥΙΣΕΝ οπι) λεγουσιν «Ἠπι 

ΝΒΟΣΡΔ 116. σ1: 3: Κ 1 νο «ορ ΒΥΙδέΝ αθίἩ.... ς Ἰμῃ οι δε ειπον (αἱ ἐζὲ 
ἀἰσεγιιπέ 189: φιέ αἰαεγιπέ κα) οτι ΑΡΝΧΓΠ πποῦ α] {οτο οπΙΠ (4) Ὁ ο ΕΗ3΄ 

ἵ ᾳ ΑΥΤΡ ρο απ. Ῥταείθτοα Τϊ αᾶά αυτω «πι ΒΟΙΔ 116. ϱ. νο 

«ορ αθίῃ (:: αὲ ν. 19): οπι]δῖ οιπι Α Ἱς ΦΥΥΣΕΒ Ίξοτη οππη οιημ] ας ααί 

ου δε ειπο)’ 
21. καν ελεγε ΟΠΠ ΔΑΒΟΕΚΘΗΙΜΒΌΥΧΓΑ αἱ ΡΙ οἱ 3 1ν6 «ορ ΒΥΤΡ αΥΠΙ (Ρο 

αἰωῖ, 1. ειπεν)... ΏΕΚΠ αἱ ρ]β/0 αὉ ο Ε 21 Κα 5ΥΤΣΕΒ και (1 ]ςΒΥΥΣΕΗ οπη) 
λεγει (1ΡΙ αἲξ, α Κ ἀῑσῖ) | ουπω (κ οὕπωσ) ο. Νοκτδῃ 1. 118. 121. 209. 
119 [οταο Ἱς... ΤΠ πωσ ουπω επι ΑΡΕΙΜΝΟΣΧ αἰδὸ ἔρτρα ο Η” ϱ. 1] 

αγτιαίτ οσο Ίέθπι 19. 617” 69. 124.946. ἔατπι πωσ ουν ουπω,ς πωσου 

οππῃ ΒΕΕΦΗΒΥΤΓ αἱ ΡΙ Ὁ ἆ ᾳ ορ αθίὮ (11 πωσ εκ ΜΙ) |. συνιετε: ΕΡ” 

}οξυτε (1: οἳ Μ0), ϱΆ συννοειτε 
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81. 10 στ 4 η) .. λ ” 22 Ναι ἔρχονται εἰσ βηθσαϊδάν. καὶ φέρουσιν αὐτῷ 
’ Ν -- ν.μ α΄ 5 -” ο κ σ Ὢ 

τυφλόν, καὶ παρακαλοῦσιν αυτὸν ἵνα αὐτου ἄψηται. 285 καὶ ἐπι- 
Π - Λ - - ; 2 ” - ; λαῤόμενοσ τησ χειρὸσ τοῦ τυφλοῦ ἐξήνέγκεν αὐτὸν ἔξω τῇσ κώμη, 

ο ; ᾽ αι ον, ] - λ υ - » καὶ πτυσασ εἰσ τὰ ὀμματα ἁὐτου, ἐπιθεὶσ τὰσ χεῖρασ αὐτῷ, ἐπ- 
’ ο ολ ”’ /  ὁ 2! . Λ 

ρώτα αὐτὸν εἰ τι βλέπει. 34 καὶ ἀναβλέψασ ἔλεγεν' βλέπω τοὺσ 
2 η σα « « - - ς στ 

αγὕρωπουσ, ὅτι ὡσ δένδρα ὁρῶ περιπατούῦντασ. 20 εἶτα πάλιν 
. ο 5 Δ ντα  λ Δ . { Ν . .- Ν / 

ἐπεῦῃκεν τασ χεῖρασ ἐπι τουσ ὀφύαλμουσ αυτοῦ, και διέβλεψεν 

939. ερχονται (Ν΄ ρνοῦ Βο]ι) οπή ΝΕΒΟΡΙΑ 19. 98. 998. 69. 194. 946. αἱ 

Ραιις, 1έοπι να] οεπζέ (ρ1. Ἱ χε 1 νρ οορ απ) να] υεπεγιπέ (α Ὦ ο Ε 82: 

ϱ3 α Ρο ααί]ι) 1{ νρ 60Ρ αΣΠΠ Ρο ἁθίἩ.... ς ερχεται 6ΙΠΙ Ν"ΑΝΧΓΠ 165 

α1 Ῥ]ου Αγτα!Γ ρογ5ς | ῥηδσαιδαν οΠΙ ΝΑΒΙΗΝΣΓΠ απςῦ α] Ρ]ου Ὁ (Φεί- 

Φαἰάαπι) ναεὰ (δεΗιεαζάαπι) ΦγταἩ αγπη αθίΗ; Ἱίοπι βηθσαιδα 6ΝΑ (βησ- 
σαιδα) 1. 28. δὺ. 69. α150 ἔεγο ο ϱ1"”. Ἱ (Φεάραίᾶα οκ θιπθπᾶκοπθ, 

"δείίεαίᾶα αἱ νάἰα) απη Τα 1Πς οἱ της 60ρ (ῥηὸσαιδα)... ϱ 2693 α ΕΠ2: 

Ι]ᾳ Ρο ῤηθανιαν | τυφλον: δ αἀᾶ δαιμονιζοµενο} 
35. επιλαβ. τησ χειροσ: Ὁ λαβοµενοσ τὴν χειρα | του τυφλου: 1. 209 

9ρθ αυτου, 191. 229. 258. αυτ. του τυφλ. | εξήηνεγκεν (ΔΝ εξεγεκεν) 

ΕΠΠΗ ΝΒΟΙ, ὅδ. εν. ς Τη εξήγαγε’ ΟΠΠ ΑΡΝΧΡΓΠ απςῦ αἱ Γογο οΠΙΠ. Ἱ]μα- 

ΠΠ] δἷο: Ὁ ο 3: ϱ”' 1 ραί ἀμαᾶ, ἆ {1 νρ εἴισή, α κ ργοᾶμωίέ, ᾳ εἶοέ | 
ἐπιθεισ: α 1. 19. 28. 69. 194. 946. αἱ ρ8π6 ῬΥαεπι και (ο εἰ επγι 

-εἰ ὑπροβι, Ὁ εακγιισις -- εἰ ἴπιροβίῖα πιαπίδιι, ἆ εἰ επρισης -- εξ ἔπι- 

οφ πιαπίδιε; ΠΡΙ νε εἰ επριέπς -- πιμοδβέε πιαπίδης, βΙηϊΗ {εν 1) | 

αυτο (ῑία α Ὦ ο 3 Τα, Ἱέεπα Ἰς κοᾷ οοπ/ῇιά1{ εξ οππῃ οἴ) 1 ΑΚΔ 28. 2Ρ8 

3119 {ογο Γρ”. (οί 1. νά) 1 νς 5ο 6οΡ ΒΥΙΣΕΝ ΑΥΤΡ αυτου (5οὰ 3: ὑπιροβίία 
ἠῆΠἱς [51ο] πιαπέύια κμζ8, Ἰίοπι 60) ΒΥΤΡ ο αυτω οἳ. αυτου οκρττητιπ{) | 

επήρωτα: ΡΕΥ επερωτα (ἆ ὑπίεγτοφαδαί), Ν επηρωτησεν | ῥλεπει «ΠΤΙ ΝΑ 

ϱ3(Βογῖν ΠΟΠ Ἱπά]οαί ΟΘΟΥΥΕΟΠΟΠΕΠΙ)ΙΗΝΧΓΙΠ τιπςῦ αἲ {οχο ΟΠΠ 1{ΟΙΩΠ (οί, 

4) νρ 5δγχἩῖ ο ατπι ... ΤΙ βλεπεισ επι ΒΟΡ”ΒΤΑ 9Ρ6 ϱ0Ρ αθί]ι 

24. ελεγεν ΟΠΠ ΑΕΛΒΙΙΧΓΔΠ Ἱηςῦ αἱ Ρ]οχγ 60Ρ ΒΥΥΡ.... νο 8] Ῥαμό ειπεν, 

Πίστη ἀἰωιέ ο Π: Ἱς ΑΥΙΡ: Ὦν 19. 69. 946. αἱ Ρ8το λεγει, Ίίπι αἲξ ἃ Ὦ 
1] ᾳνρ | οτιωσ δενδρ. ορω περιπατ. (αἱ. ς εί «9 1624: 9’) 
ΟΠ ΝΑΒΟΤΙΜΙΣΙΝΧΓΑΠ αποῦ Αα] Ίοπρο Ρ] Ρο... σὸθ 1095. 4Ρ Βπωσ 

δενὺρ. περιπατ. οπι]5818 οτι εί ορω οππι ΟΡΜΙΡΕ 1, αἲ πο Τα τη ΠΜΟπΙΠ 

να «ορ βγταϊΕ Ατπῃ αθίἸ | περιπατουντασ: Ε 990. -ντα 

95. ειτα (πα Ε1 ϱΥ ιά ρ3.νἱᾶ νρ «ορ ΒΥΤΡ ρο): ϱ Ρο 5 1 ]ς ᾳ αθἲἩ και 

«.«ΒΥΥΣΟΝ ΑΥΤΩ Ρ6Υ5Ρ ΟΠΗ επεθηκεν ο. ΝΑΟΝΧΓΔΗ τποῦ α] Γοτο ΟΠΗ, 1{ΘΠη 

Ρ 2Ρ6 επιθεισ (Ώ 5εχναί και δᾳ, 29059 οπι): Ἱθπι 1Ρ]6Υ (ος, 4) νρ ἴπρο- 
δέ, 8 προπεης 8εὰ Ῥορίοα εἰ Γεοῦ ... Β1, εθηκεν | χειρασ: Ν αἱ Ρ8αἳςςο 

ΑΥΣΕΙΣ ϱ0Ρ αἀᾶ αυτου | και διεβλεψεν ομπι ΝΒΟ”1Α 1. 28. 209. 946, 
ἵετη ϱἳ . ενεβλεψεν, Ἰΐπι εί υἱῶ(έ Κ οοΡ αθἲ] αὖγ... ϱ ο σα β3' 
11 νε ΡεΡΥ και ηρξατο αναβλεψαι ... ς Ἰωπ και εποιησεν αυτο» ανα- 
βλεψαι (4ἱ Ῥαπο ῥλεψαι) οππΙ ΑΝΧΓΠ ππςῦ αἱ Ρ]6Υ (Βεὰ 185. 69. κ. επου. 

αὖτ. αναθλ. αάαΙά5 και διεβλεψεν, ΒΙπιΙΠ {ου 1 εἰ αρεγέ οί υἰάεβαί) 

Α Γαρο ΒΥΤΡ.... ΑΥΥΡΕΝ οπ1 Ρ]8Ἠ68 (1ΐεπι Ρ6ΙΡΡ οπη]βθῖς 51] και απε- 

κατ.), Ἠϊπο αΡ0 
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καὶ ἀπεκατέστη, καὶ ἐνέβλεπεν δηλαυγῶσ ἅπαντα,. 26 καὶ ἅπ- 

έστειλεν αὐτὸν εἰσ οἶκον αὐτοῦ λέγων μὴ εἰσ τὴν κώµην εἰσέλθῃσ. 

οτ 'Ἱ Καὶ ἐξηλθεν ὁ ̓ [ησοῦσ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰσ τὰς 
, - ) - ) . { ὃ ὧν ες ο 8 ῃ π 

κώμασ Ναισαρείασ τησ (Ώιλίππου᾽ και ἐν τῇ οδφ ἐπήρωτα τουσ 

μαθητὰσ αὐτοῦ λέγων αὐτοῖσ' τίνα µε λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι 

εἶναι; 328 οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ λέγοντεσ ὅτι Ἰωάννην τὸν βαπτιστή», 

90. απεκατεστη (Β απο.) ουΊἹη ΝΒΟΠΝ αἱ ραϊπο ... η απεκατεσταθη 

οσα ΑΝΧΓΠΣ ποῦ αἱ Ρὶ, Ιἴθπι ς αποκατεσταθη οπι Ρύπ” 1. 126. αἱ 

Ῥθυπι | και ενεβλεπεν (4 946. ανεβλ.) οπια ΝΟΒΑ 19. 28. 69. 946. (αἱ 

944. κ. εβλεπεν) ΒΥΤΣΕΝ ... ς και επεβλεψεν ο. ΑΟΒΕΗΚΜ'νβΌνχκΓγπ αἱ 
Ρειπηα; ΕΜ3 αἱ59 {οτο κ. ανεβλεψεν, Ἁἲ και εβλεψεν, Ιἴεπι οοΡ ΒΥΤΡ ... 

Ῥ 16 ν6 ωστε αναῤλεψαι | δηλαυγωσ (1, διλαυγοσ) οππι ΑΤΙΑ (58. δη- 
λωσ)... ς Ίμῃ Τϊ τηλαυγωσ οπΠῃ ΝΕΑΒΡΝΧΓΠ της» α] {θγε ΟΠΊἨ {:: Ἠε- 

ΒΥΕΠ. τηλαυγ. ρε λαμπρωσ, δηλαυγ. Ρθῖ αγα/ φανερωσ οκρ]ῖσα!) | 

απαντα (Ἠ 2989 παντ.) οπτα (0 Ρτοῦ Ῥομιι) ΝΒΟΤΡΙΙΜ(9)Ν 1. 19. 69. 
αἰδα ο εβ 1 1α (51. αἱ νά) νο Αγταί ϱ0Ρ αἲπ] αεἰἩ (αοορ δυνας 

αθίῃ οπιπε) ... ς Τϊ απαντασ οι ΑΟΝΧΓΠ πποῦ αἱ Ρ]εχ Ρο... ο ΚΚ οπη 

96. αυτον: κ” Ρ08ὲ οικοΥ Ροῦ (1Γ8Π8Ρ κ) | οικον 6ΙΙΠΙ ΝΤΑΒΟΡΕΕΗΚΙΝΡΥΓΗ 
αἱ ΡΙ ρο...ς (- αρ 52) τον ουκ. 6ΙΠΙ ΝΕΑΜΌΣΧΑ αἱ 5αὲ πια οοΡ | λέγων: 

Ὦ και λεγει αυτο |. µη (ῑα αἲ, ΝοΒΙ, 13 909. οορ κήδε) ειστ. κὠμ. εἰσ- 
ελθησ ουπι κ” οἱ ΝΕΗ1, 1” 209. «ορ. ΒΙπι]]έαυ ο πε οι ἀίσοεγεί πι οα»[εῖ- 
ἔευπι, Ἱς πιεποϊηὲ «ἰπενίς ὧν οαδίεῖζο... ς Ἱωι Τϊ µηδε εισ την κωμήν εισελ- 

ΦηΙσ µηδε ειπησ τινι (4 ειπισ τιν, ὃ πο αχρτΙπι των) εν τη κωμή αι 

ΑΟΝΣΓΑΠ αποῦ 9ἱ ρου ΒΥΥΔΕΝ δἱρ ἰχί σο α οί], Ιξ6ιη αΓΠΙ 56 ροβέ εισελ- 

φησ αάᾶ εεᾷ υαᾶζο πι ἄοηπυπι ἔπαπι, εἰ ὲ πι οἴσιπι ὑπίγοίογίθ: 8ΥΧΡ ΠΡ αἆ 

μηδὲ ε. τ. κωμ. εισελΏ. αἀποίαὲ εἰ δὲ ὦπ ρα(μίπι πι εσίαγἶς πιεπιζηξ ἀπε- 

15 ὕπ Ῥαθο ... Ὁ υπαγε εισ τον οικον σου και μήδενι ειπησ εισ την 

κωμην. ἈϊπϊΠίει 19. 28. 61. 69. 946. 2Ρ8 1 υπαγε εισ τον ο(Χον σου, 

και εαν εισ την χωµην εισελθησ µηδενι (98. 61. 946. αάά μηδεν) ειπησ 
µήδε εν τη κωµη. Ἐπάσιη Παθοπί Ὦ Εε3: ο1.ἳ. 1 να υαᾶε ἵπ «οππιι 
πα, εί αἱ πι υῖοο (63: νο υἴσιπα, ἓ οαφἑεῖ]α [--11ο35]) ὑπένοίενίν, πιεπιζητ αἷ- 
«εδ, 8 υαᾶε ἀοπιὸ αριί {ε εἴ πιε ἴπ πιιἰοζρίο ἐπέγον πιεο οφιίαπι ἀῑσαδ, 

ᾳ σαᾶε πι «οπιιπι έμαπι εἰ πιεπιζηέ πι οαεεῖ[ῖο αία ετἰς 

27. εισ τασ Χωμασ καισαθειασ (-θειασ ΒΕΜΡΙΓΠ εἶς, -ριασ ΔΛΟΕΕΗΙΗΝΧΔ 

θείο. Οέαᾶ Μι 16,18): ρα Ρ Η2Τα (πο Ἰξεπα ο Ε]κ1 ΥΕ, πες αἲ 5 Υἱ4) 
εισ καισαριαν | αυτου 8ες: Α αγπά οπι | αυτοισ επι ΝΤΘΙΕΡΑΒΟΝΧΓΠ 
πηςὸ αἱ Ρίο ο {3 1 (Ίΐέεπι 1 3: Υἱ4) νρ σορ βγτα ρο ... ΝΕΒΡΙΙΑ 19 
(εγο α Ὦ ἵ Ἱς α {ο] ασπι οσα (:: αἱ Μ0) | τινα: Κτι | οι ανθρ. ειναι (εί. 

Ῥ ο 1χ)ττα(ΗΡ]1ᾳ νο Τον (ορπί, ἄποβίοα, 10 ἆε φιῤόιι ἀἰοιέ: 

Φιιεπι πιε αἴιπέ ἐ9δε Ποπιύπες Ὦ) ΑπιριΙμμμη ειναι ον ανΌρ. (ὁ πι εδδε 

ἀἰσιιπιέ Πιοπιῖπεβ) 

28. ειπαν οππῃ ΝΒΟ” ("ΤΑ Ἱς 6ορ ΒΥΥΣΕΝ ααί] ... ς ΤΠ απεκριθησαν ΠΩ 
ΑΡΝΧΓΠ Πςῦ αἱ οπιηΥΊά 16 (οχο κ) νρ ΒΥΙΡ ϱο απ. Ῥταθίετοα αυτο 

λεγοντεσ οΝπι ΝΒΟ”ΡΙΙΔ 19. 98, 69. 194. 989. 346. 9Ρρ6α Ὁ ο ἳ 1 (Ίΐέοπι 

6 β]επίῖο 5: οἳ. 3) νρ εορ; ἴξεπι αυτω ἰαπίμπι ο) 98. 90. 609 α9οντ 

κτ-- 30 

Μ{18,15--20 
Τιο Ὁ, 19-91 
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.λ ο « 1/44 Σο Ὡωή - - Ν 

καὶ ἄλλοι Ηλεία», ἄλλοι δὲ ὅτι εἷσ τῶν προφητών. 39) καὶ αὐτὺσ 
᾽ ; 2 στο -α σλι τ λ « 

ἐπηρώτα αὐτούσ᾽ ὑμεῖσ δὲ τίνα µε λέγετε εἶναι; ἀποκριθεὶσ ὁ 
ν μὰ ε / ς 9 9 κο 

Γ/έτροσ λέγει αὐτῷ' σὺ εἰ ὁ Χριστόσ. 90 "καὶ ἐπετίμῃησεν αὐτοῖσ 
31ἱ---55 .΄ υ ’ Δ 3 - Ὀ] 8 ςἊ« ; 3 Δ 

Με 1ὸ, 5 58 ἵνα µηδενί λέγωσιν περὶ αὐτου. οἱ Ναὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺσ 
1ο 9, 22 - 

Υ56Σ, ΕΠΙ οπιπέ5 Ίς, Ιέειη λεγοντεσ ἰαπίη Ε ᾖ ΥΠ «.. ς ΟΙΏ ΟΙΤΗ ΑΝΧΡΠ 

αποῦ α] ρ]εν δυταίς σο (:: οβεπά1ί Π. 1. αἱ Τις 90, 9 ειπαν ΟΙΏ λεγοντεσ 

εοπΙαποίαπι. Ἠϊπε α1Π απεκριθ. αυτ. λεγ., αΠ] ειπ. 5ἶπο λεγ., αΠϊ απε- 

κριύ.. 5ΊΠ6 λεγ. Αγιά Μί οδί οι δε ειπαν, αραιά Τε οι δε απομφριθεντεσ 

ειπαν) | οτι ΡΥ ο. Ν.Ἡ ΒΥΙΡΟΝ (οορ τιέ 5ο]αί)... ο ει” δ 19. 69. 194. ον 

μεν (ιτ ο Μί)... ς Ίωη Ρ]αποθ ΟΠ ΟΙ ΝΟΛΟ ΡΙΝΧΓΠ αποῦ αἱ Ίοηρδο Ῥ]ου 

Ρο 5ΥΤΡ, Ἰἴεπι Ίτνρ | Β ιωανην | βαπτιστην: 28. 208 βαπτιζοντα | και 

αλλοι ΕΠΙ ΝΑΒΟΙΧΓΠ πηςὃ αἱ ρ]ον 3: 1 5γταίῦ «ορ 6ο α]... ρν-19. 69. 

946. 209 656 α Ε]ς ᾳ εορμᾶΖ αλλοι δε... ΝΔ αἱ ραπό ο] νο η] Πἰδί 

αλλοι | Ἠλειαν εππῃ ΝΑΡ”... ς ἴωι ΤΙ ηλιαν οππη ΒΌΟΡΙΝΧΓΠ αποῦ αἱ 

οπηηῦ]ᾶς 4ς ᾗλ-- οἱ ἡλ- νῖάεαᾶ Μί 11,14 | αλλοι δε: 19. 69. 194. και 
αλλοι, εορἈ1θί ὁοᾷ αλλοι | οτι εισ οΙΠΙ ΝΒΟ”1, «οΡ, Ἰίεπι 9Ρ6εισ... ς 

ενα ΟΝΙΠ ΑΟΡΝΧΓΔΠ ππςοῦ αἱ ἔογο ΟΠΠ (ΚΚ βυταϊῦ αγπ ϱο)” Ιΐ6πῃ 1 (οχο 

Κ) νς ωσ ενά, φιιαδὲ (5οὰ Ἱς οπη) πηι 

29. και αυτοσ: Ὦ 2Ρε αἱ ραις α ΗΣ’ (ο ἴρεον αμέεπι ΡΟ ἴρδε αμίεπι) αυτ. δε 

εως ΕΙ 1 (ἴοπι ϱ1:3: αἰνΙᾶ) να ἔππο (ΒΥ15ό Πεει) ... 1. 28. αἱ ρααο 

ΣΠ αθίἩ οπη: Ποπ Ι οπ1 και αυτ. επηρ. αὐτ. | επηρωτα αυτουσ (αν΄ 
ΡτοῦΡ ῥο]μι) οππῃ ΝΒΟΡΙΙΔ 69. 206 α Πα (α ὑπίεγγορφαδαί ἐῑζος, 7 ᾳ 

πίεγγοφαυίέ εοδ; Ἰΐοπι ο ἴπίεγγοφανῖί ἄἴσεεπςδ) «ορ... ς λεγει αυτοισ οτι 

ΑΟΌΝΧΓΠ αἱ ΡΙεΥ (αἱ α]ῖα ελεγεν αυτ.) Ὁ 1 1 νρ (ἳ οπ1Π68 Π{αππφααυῖά 
μ1:3: αἰοῖί είς: Ἱτετα { ἁἀῑοίέ ἄἰβοίριιζὲς φις, ΙΚΞ εἰ αἲξ Εῑζε φἶνο {ρδε) ϱο 
Άσπα αεί] ΥΥΡ (αἱ ΑΥΤΣΕΝ Πίο εἰ Πεειδ) | αποκριδεισ οππα ΒΙ, αἱ ραιο 

1 (61.3 ν1ᾷ) νρ ορ βγταίτ Ἐπβάςπι 11... ς αποκριθ. δε (ιτ αί Μι, Ίΐαπι 
{οβίες ρ]ου ἵη Τ,6) 6πΠΙ ΝΟΡΧΓΔΑΠ αποῦ αἱ ῬΡ]ον ΓΠ3' ο απ, Ιΐθπι Τη 

και αποκριθ. «ππῃ ΑΝ 95. α1δα Ὦ 1 κ (εί γεδροπά Ρείν. εἰ ἄίο.) ᾳ αθἲ]ι 
(ὁ σμζ γεβροπάεπς Ρείγ. αἴ) | ο χς οι ΑΒΟΡΝΣΓΔΑΠ αηςῦ αἱ Ίοηφα ρ]ος 

ΠΡ]εῖ νρ 60Ρ ΒΥΥΡ Ρο αΥΠΙ αθί] ΟΥ5)554 (οι γουν αναγραψαντεσ µαρκοσ 
και λουκασ αποκριθεντα τον πετρον ειρηκεναι' συ ει ο χε, και µη 
προσθεντεσ το παρα τω κµατθαιω χειμενον) Εαδάθτη (γε]α(ῖς 5 4παθ 

Μ{Ών Ἠαβοί Ἰπάε αὉ υμεισ δε τινα µε πδᾳπο λελυµενα εν τ. ουρ. αάάῑί 

απαε 8ο] οχ Πβάθπη αἱ Ίρ5ο Ματοις βογ]ρβοτ]ί οἱ ἀῑοΙί 4ος τεσπα]: ταυ- 

τα µεν οὖν ο πετροσ εικοτωσ παρασιωπασθαι ἠξιου" διο και µαρχοσ 

αυτα παρελιπεν) ... ΑΙ, 19τ. Ἱτεπη 19. 69. 124. 946. Ὦ (ΟἸγίδέμς Πεσις 

Ρτο ο Ζ5) ΒΥΙΞΕΒ 6{ΒΕ Ρ6ΥΑΡ αάά ο υιοστου Όεου Ἱπδαροεταπο 19 οἱς αάά 

του ζωντοσ (1: ε ΜΙ) 

90. επετιµησεν αυτοισ (4 ο αυτω): Τα ε{. Οἱ (5, 553) ο µεν οὖν µατύθαιοσ 

«τοτε διεστειλατο τοισ µαῦ. ινα µηδενι ειπωσιν οτι εἰς, ο δε µαρκοσ' 

ἐπετιμήσεν αυτοισ, φησιν, ἵνα µηδενι λεγωσι περι αυτου" ο δε λου- 
χαα -- ιστεοΥ µεντοι οτι τινα των αντιγῤ. του χα. µατῦ. εχει το επετι- 
αησεν.) εἰ ΕπδΊεπι; Μο αάᾶ οτξ | λεγωσιν οπΠι ΝΑΒΙΝΧΓΑΠ απςῦ αἱ 
οπηπῦ1ᾶ (6ο ποππιι]]ῇ λεγουσι) ΟΧ Βπδ... Ἰωμπ ειπωσι οιΙη 6Ρ6 

81. αυτουσ: Υ οπι | υπο(αΡ’) οππι ΝΒΟΡάΚΙΠ α11ὸ (ΟΗ οἳ. ΠΗΒΙΙΤΥΡΗ Τό 
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ω μον ασ ”. 3 , Δ εο Ν - 
οτι δεῖ τὸν υἱο» του ανθρωπου πολλὰ παθεῖν, καὶ ἀποδοκιμασθή- 

{ Ν ” / . ν) ” Δ .. 

ναι ὑπὺ τῶν πρεσβυτέρων Καὶ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμµματέων 
Ν ” Ν Ν - 6 . - ος 

και ἀποπτανθηναι καὶ μετὰ τρεῖσ ἡμέρασ ἀναστηναι. 5 καὶ 
Δ / / Ν ( 

παρρησίᾳ τὺν λόγον ἐλάλει. Ὅ' καὶ προσλαβόμενοσ ὁ Πέτρος 
ΑΝ ” ςο 3 ος 2 ” 6 ς 2 λ ν ος ΔΝ Δ 

αὐτὸν ἤρξατο ἐπιτιμᾶν αὐτῷ. δὺ ὁ δὲ ἐπιστραφεὶσ καὶ ἰδὼν τοὺσ 
Δ 3 - 3 Δ . 

µαθητὰσ αὐτου ἐπετίμῃσεν ΙΠΠέτρῳ καὶ λέγει ὕπαγε ὀπίσω µου, 
ο 6 σϕ ν - - ιν - 

σατανᾶ, ὅτι οὐ φρονεῖσ τὰ του Φεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. 
δ.ο 1 / ε - - Ξρ 

94 5 Καὶ προσκαλεσάµενοσ τὸν ὄχλον σὺν τοῖς µαθηταῖσ Μι Ἱο ο. σι 
Ί,ς 9, 23--26 2 ο τα 2 ΣΑ 1ο, / ] ; 2 α- 2 

αυτου είπεν αυτοισ᾽ ὁστισ Όελει Οπίσω µου ἀκολουθεῖν, ἁπαρνη- 

εβοα γαρ προ του σταυρωθηγαν’ δει τον υιον τ. ανθρ. πυλλα παθειν 

κ. αποδοκικμασύθηναι υπο των γραμµµατ. κ. φαρισαιων κ. σταυρωθηαι 

κ. τῇ τριτη μερα αναστηναυ. ΕαάεπιτΥρΗ 10 μ]βί ᾳποά Ἡ. 1. υπο τ. 

φαρισ. κ. γραμμ.) ... 6 απο ΕΠΙ ΑΣΓΔ πποῖ αἱ ρ]εγ (:: αέ Το ει Μ) | 

και (Ὦ αάά απο, Ἰΐεπι α Ὦ Ε[ο1. νΙᾶ] Ἱς 1 νο ΒΥΥΦΟΝ: ποη Ἱέοπη ο Π3" νἷᾶ 
Ι ᾳ εορ ΒΥΤΡ α’πΙ 690) το) αρχιερ. ο. ΑΒΟΡΕΗΜΡΒΌΥΣ αἱ ριαβΊ0ρο ...ς 

(Ξ6α8 Β2) οπι των ο. ΑΕΑΚΙΝΓΑΠ α] βαξ πια: : οΓ 11 Ρρ. Τεπι το» γραµµα- 

τεων (-τεων ΝΒΡΝΓΗ πηςα] εἴίο; ΑΟΕΙΧΔ εἰο -ταιωγ) ΟΠΠ ΝΒΟΡΕΕΠΙΙΜ 

5ύντ αἱ ριαςῖὸ (ϱ οπι κ. τ. γραμμ.) ... ς(Ξα0 μή) οπη των επι ΑΚ 

ΝΣΔΠ α] βαΐ τη δο:: 6{ 11 Ρρ | και αποκτανδηναι (Ίαθο ἆ οπι): Ταδί 

ΥΡΗΤ6ϱ{ 100 (ν]άᾳ απ{ς) 1ειηῦ1 σταυρωύθηναι. ΟΕ 11306 Ορογίεί οπιύπι, 
σφι, Πζζιπο Πιοπιϊπίς πιωία ραέέ εἰ γεργοδαγί εἰ ογιοζφί εἰ αῑε ἐεγίζο γε- 

514Ε)ε. | µετα τρ. ημερασ (α Κ Ροδί ἐεέι ἄίεπι): 1. 19. 28. 98. 69. 

194. 309 α] ρ]αβ» ᾱ 6]: ΒΥΙ5ΕΒ (5εά αίοτεος) αγΠΙ ααἰἩ τη (18. 98. αἱ 

εν τη) τριτη ημερα. Τίεπι (ν]ᾶς απίε) Παιδί Γππό (:: ας Με οἱ Τι) 

9λ..Β" παρησια (αἱ " ραδεῖπι; Ῥαβδίπι οἱ, ΝΡΙ/)) | Νελαλει τ. λογ. | 
προσλαβοµενοσ: Ὦ προσχαλεσαµενοσ | αυτο» Ἡ.]. επι ΕΙ, α.... ς Πίθ 

ο πετροσ (1: πί Μί πι]]ο {εβίε νατ]απίθ) οΝΠ1 ΝΑΟΧΓΔΠ πποῦ αἱ οπιπσἰά 
ΕΙ 1 (61:3:νΙ4) νο οΟΡ ΠΠ ΡΟ... Ρ8Τ ΟΠ; Ὦ ο ᾱἆ ΠΞ 1 α «επι διιθοί- 

Φίεπς (4 γεδρίσίεπς) Ῥείγις εἴο | επιτιµαν αυτω: α Ὦ Ἡ οὐδιγραγε (ν ὕι- 

ογέραγε) ειώι ἀἶσεπα: Ιοπιύιο ϱγορίέζις εδίο, Ίιαπι Ίιου τιοπι επί (:: ο ΜΙ): 

« Κ οφαγε (ἷς οὐεεσγαδας) πε ού Ἱαεο (]ς ία) ἀἰσσγεί; Ἱ ὕπογεραγε εἰ γε- 

φοσαγ6 Επι 

99. ο δε οτι ΔΒΟΡΙΣΓΑ πποῦ αἱ Ρρ]εν ΙΡΙεῖ νρ είο ... ΑΚΠ αἱ ΡΙ810 { 

ΒΥΤΡ (ροχ5Ρ Ολγίκίιε) αἀά τς | πετρω οἱ ΝΒΡΙ,... ς ΡΙΑΘΠΙ τω ΟΙ 

ΑΟΣΓΑΠ πποῦ αἱ οπηπσίά («τω πετρ. ἵπ Μί ποπ Βιοϐ) | και λεγεν (4 Ἱς 
αᾶά αυτο) πι ΝΒΟΙΙΑ 13’ (εί ἄἰωίθ) Κ «ορ 5ΥΤΣΕΝ αεί... ς Ιω λεγων 

«σππι ΑΡΧΓΠ πποῦ αἱ οπιπΥΙ 1ΡΙΕΥ γς ΑΥΥΡ σο αἲπΠ | αλλα τα (α εεά 
φας διιηέ, 1ἴεπι Ἱὲ νρ 5εᾷ 4 μας διωιέ νε] 5εᾶ φας): 9Εῖ 996. ο τα 

84. αυτοισ (αί. Ον οί Οµπί { ϱ1 Ἁ ν]ᾶ 1 ᾳ νρ οἴς): Όχὰ ΠΡΙ οἱ | οστισ ο. 
ΑΟ χγπ αποῦ αἱ ρ]6Υ «ορ 5υταϊ ρο αθίἩ οαχίρίσοπι,,, ὐ΄ (ρτοῦ 
Ῥο]τ) Τμῆ ει τισ ΕΙ ΝΒΟ"ΡΤΙΔ αἲ15 1ὲ νδ ΑΙ ΦΥΥΡΙΡ 0103536 Πέ, σ19 
Ὀγπορβ]όδ(::α{ Βῖς εί Μί εί Ἰιο. Θπα τε 5Ι ποη οβεπάἴπιαν, εἴἶαπῃ ελ Θ ειν 

Ρτο ακολουθ.. τοβεπεπά πα ϱ8{) | ακολουθ ειν ο. ϱ"ΡΧ (4 ν]ᾶς ροβ8) αποξ 
1. 28. αἱ ρ]ιβ]ύθοα ΕΠΣ σ ΥάΓηπᾳνς (ΕΙ ᾳ απ 61η γοδέ πιε δεφιζ, 
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/ ς Ν ο / ΔΝ λ 2 ων λ υ « , 

σάσθω εαυτόν και αρατω το) σταυρον αυτου, παι ἄπολουθείτω 

)]-« Πα] Ν »Ἀ α. 9 Ν ΔΝ Ύ - - ε. » »  ν 

ποι. 9 ὁσ γαρ εαν δελ τη Ψυχ αὐτου σωσαι, ἀπολέσει αυτήν 
πω ος δὰ Ὀ Ν ς - Ν 6 ᾽ - Ν - Ὦ 

ὧσ ὃ ἄν απολέσει τὴν έαυτου ψυχὴ ἔνέκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγε- 
” ’ η «ο. , Δ 5 ον ν Δ 

λίου, σώσει αυτην. 90 τί γὰρ ὠφελεὶ ἄνθρωπον κερδησαι τὸν 
’ σ Χο. Ωω ν. ΔΝ 2 - 7 ’ κ ἁ ο. 3 

πύσμον ὀλον και ζημιωῦδηναι τὴν ψυχἠν αυτου; ὃς τί γὰρ δοῖ ἄν- 

νρεά πιε κεφαί, 3 πιο οί φἐφγιέ,  Ἡ εφέ πιε, Ὁ δεφιζ μοδὲ πι) ϱο εοἴ]ι 

ενω ς (5 αὖ Β) Ἰμῃ ελθειν «ΝΠΙ ΝΑΒΟ ΚΕΡΠ (4 ελθειν και ακολουδθυν) 

αἲ πα ὁρ1’ 1 ραί «ορ βγταἳ αγ Ον]! δ)δ4δ ΥγπορβΙὸδ (:: ο Μι αὈ] 
πο Βαοίααί; ως ερχεσθαι ππα]1ς ελθειν κας (ποπ 18) { απαρνησ. 

(2 αργησασθω) εαυτ. και αρατω: Α ΠΙ] η] επαρατω | Ἀτ. σταυρ. 

ἑαυτου | Έα αἱ αχολουθητω 
ὅὅ. γαθ εαν 61Π1 ΝΒΟΙΜΔΑΠ 1. 28. δὺ. αἲ... 5 Ιω γαρ αν εππι ΑΡΕΚΘΗΙ/8 

χμ αἱ Ίοηφα ϱ] ΟΥ1355 Γτ. ψυχ. αὐτου 6ΝΠΙ ΝΑΟΡ ΤΧΓΔΗ αἠςῦ αἱ ΟΠΙΗ 

νά νν, Ἡ ΟΥ τ. εαυτου ψυχ., ϱ: τ. ψυχ. εαυτου | οσ ὃ αν απολ. τ. 

Ψυχ. αυτου: ϱ” ἀἨ Ἰς ααοἴ οἵη, 5εᾶ Κ Ρεχρῖί γγορίε ευαπιφοζζηπι απιδεηι 

φαζνασίί εῑζαπι | απολεσει 6ΙΠΙ ΝΒΟΡ ΓΑ α] 5 ας ρ]ῖΡ... ς Ίμπ απολεση 

σπα ΑΤΧΠ αποῦ αἱ Ίοπρο Ρ! Ον  τ. ψυχ. αυτου 6πΠ1 ΝΑΒΟ”ΤΔ (ία 
εί. Ε’ δοηρίατας εταί) 1. 5. αἱ ρπι.... αὖ 97 ΤΙ τ. εαυτου ψυχ. ΕΙ1Η 

οὔὗχῃπ αποῦ α1δ0 Ίωνα... 2 1” αυτην, ᾳ ΟΥ1395 ρ]απς οσα, μῖπο αΡύ | 

ἔμου και (Δ η 8εᾶ ὁ εἰ): Ὁ α Ὁ Ἱ Ἡ (Ις νίᾶςε απίθ) Άγ ααίἩ ΟΥ 393 οπι 

(95. 3" οἨ1 καν του ευαγγελ.) | σώσει (28. δὺ. ευρήσει:: ο Μ{) αΏβαιο 

ούτος ΟΠΠ ΝΑΒΟ"ΡΚΙΙΜΤΧΔΠ α115 [οτο Πέ νρ «ορ ΒΥταίἩ ρο ΑΠ αθίΗ 

Ον 1λθλνννς (-- αὖ Β) Ῥτασπι ουτοσ (1: ο Τμ) οι ΟΡΚΘΗΜΠΒΡΌΥΤ: 
α] Ρ]εν 

56, ωφελει (1, οφελ.) επ ΝΗ1, απ 4 (οί. Δαρῖ5 Ἠοδγομ]ενί ϱγοᾶεδέ, 5εὰ 

ΠΟἨ δα{15 Ραΐοί ππάε; νἷάς αρ Βαναίαγ.) ΒΥΤΡΕΣ αγΠι (σοργίά, πο πέπ]α 
1εσΙοπῖ γεβροπάαί)... ς Τα ώφελησει (0 αἱ οφελ.) εππα ΛΟΡΧΓΔΗ τς» 

α] ΕΥ ΟΠΠ (98. ωφεληθησεται) Ὁ ο {13 (01 3 νά) 1 κῑνρ 8γτΡ 
Οτο Μί αἱ να) ] ανθρωπον ου πέμκβῦν αἱ Ρ] ρο, Ἱέεπη (168 

Ίωα Τ1) τον ανΘρ. ΛΟ"ΡΠ α] Ρ]αβ10 ΟΥ295,,, ν΄ ανθρωποσ {:: αἲ Πα 
εί Μι οἱ Το) σππι Ν”ΟΡΕΕΟΗΙΜΧΓΝ 1. 19. 98. 69. αἲ 5ο ἴνε | κερδησαι 

(α, ν{οβο --ῄσασ) εἳ ζημιωθηναι οππ ΕΙ, (εππάσπι βορίαγατη {γα15- 

π]εγο αἲ Το ϱ Πα)... ς Ἰμῃ εαν κερὀηση (1 αἱ -σει) οἱ ζημιωθη 

6Η1Ω ΑΟΡΧΓΔΗ οὗ α] οπιἨνῖά Ον (:: πί Με Ἰοσίίοπα πο Βαοίπαπ{θ) | 
τον κοσµ. ολον (αἱ. Η319νΡ, οἱ. νι :: Πα οἱ. Μί οἱ Ώ6) 11, α Ὁ ο Ε1 ]κ 
π 4 ραί ολον τον κοσµ. (ο Ὁ 1 ραί απίπεγβιπι πιιάωπι, ἡ Ἱκ ἑοίιάπι ποτι- 

ἀωπι, ᾳ οπιτεπι πιά, Ἡι Ἡ (οέμπι δαεσιζµπι). Ῥναθίοτοα ο 99. α] Ρας 

ΑΥΥΣΟἨ απίο χερδηση Ρο. (Ραίγεαη 13 τι γαρ ωφελήσει ανθρωποσ εσν 

τ. κοσµ. οον κερδηση, την δε ψυχ. αυτου ζημιωθη ἡ απολεση ΠΟΠ 

Μο νά ροπάστο,) { 

ὃτ. τι γαρ ΕΙΠΠ ΝΒΙΔ 98. 2Ρ6 ᾳ ϱ0ορ αἲπη ΟΥ 1353, Ἰθπι ϱΕΥ” ή τιγαρ ... 
ς ΤΠ 1 τι 6ΙΠΙ ΑΟΡ"ΧΡΠ πποῦ αἱ Ίοησο Ρ]6Υ Τ{ (εχο 4) νρ 5γναἴῦ ρο αθἰ]ι 

τας Μί Ιοσίίοπε πο Βμοί |. δοι οµπι Ν Ώ Πίθπ ΝΟ, δρ... ς 1η δωσει 

(εσας Μ{) σππι ΑΟΡΧΡΙ αποῦ α] οπιην1ᾶ Ον 1185: Ποπη ἀαδή 1 νρ | αν- 
ὤρωποσ (Ἡ ο ανθρωποσ): Α οἱ πα οα οι (εί. ὁ φιίά επιύπι 60Μι- 
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/ ω - -- Γ ϱ 
Όρωπυσ ἀντάλλαγμα τῇσ ΨυχΠσ αὐτου; 98 ''"ὃσ γὰρ ἐὰν ἐπαι- 

ε» ι π » Ἡ ” ο -” ο 

σχυνθῇ µε καὶ τοὺσ ἐμοὶσ λόγουσ ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι 
ι - ας - / 

καὶ ἁμαρτωλῳ, καὶ ὁ υἱὸσ τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτόν, 
[ο] οῇ, 3 - / -- Ν 2 - Δ - .) /’ 

ὅταν ἔλδῃ εν τῃ δόξῃ τοῦ πατρὺσ αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων 
- υ] ο, ων: / νο κά 

τῶν ἁγίων. Χ. 1" καὶ ἔλεγεν αὐτοῖσ' ἁμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 

εἰσίν τινεο ὧδὲ τῶν ἑστηκύτων οἴτινεσ οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου 
ο . ον τα κα αὖ ἕωσ ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν του Φεοῦ ἑληλυθυῖαν ἐν δυνάµει. 

9 

ο ριςς 

Ὢ Καὶ μετὰ ἡμέρασ ἓξ παραλαμβάνει ὁ ̓ [ησοῦσ τὺν [Πέτρον 

καὶ τὸν Ἰάκωβον καὶ τὸν Ιωάννην, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺσ εἰσ ὄροσ 

ὑψηλὸν κατ ιδίαν µόνουσ, καὶ μετεμυργώθη ἔμπρυσῦεν αὐ- 

πιιέαδῖέ Ώγο απώπα μα). Ἠϊπο Τί τι γαρ ανταλλαγµα (τικ αἱ πα αν- 

ταλαγµα,Τ ανταλγμα) οπιϊεβῖς ὃοι ἄν θο. ο. ΔΙ αυτου: Β εαυτου, 0 αυτω 

98, γαρ εαν 6ΙΙΠι ΝΒΟΒΕΙΕΜΥΧΓΑ αἱ ΡΙ: επι ς γαρ αν ουπι αΗκβῦῃ αἱ δα 

πι ΟΙεπδόδ.... γαρ οπιίβ8ο εαν, Ὁ ὃ αν. Παἰϊπὶ 5ἷο: φιῦ αιίέπι Ὁ ο Β΄ 

τ]ς α; «ιύδφιιε επίηι α Ἡ, μί επι ΕΙ νο | επαισχυνθη µε (Α7 μεν): Ὁ 
επαισχυνόησεται εµε | και τουσ εµουσ λογουσ (εἰ. Οεπιδῦς): κ πἲ1 

η]ςί εἰ πιεος Ἰάᾳιις ἵρβαπῃ ΓΡΙΠΗ οδί | αμαθτωλω: δ--λη | των αγιων 

(903 918. µετ. των αγι. αγγ.): Ἐ αἱ Ρας παπι (αἱ νρζάα αἱ αρ Πποῦταε) 
ΟΙομιδῦδ αυτου... 1. 209. νοἑοᾶ εμαγ]ήη (αρ Βεηρ 1 ἄποπι) ΟΠΙ 

ΙΧ, 1. ὧδε των εστ. ουσ ΒΡΣ (ἆ δπέ φιζάάπι Ἰίο οἴγομπιδίαπέζιηπι πιεσιηι, 

Ίίαπα Η' ρναθίαν Ίπε ργο ππεσιι) ἸκἨ (5ιωιέ Πίο ιϊάαπι επ) εἶδ φιῦ αἀςίατιβ) 

ο (Φ1ω1έ Ἰμσ φιάαπι ο Πο δίαπέἰδις); οἳ εὐ. α α δισιέ φωζάαπι ῖο δἰαπίές 

ππέσηπα, 41186 οπἆθιη Ἡ ἰἐπονὶ νἰάσίαν ... 1. εορ ΒΥΥ5ΕΝ ΟΥ9566 των εστ. 
ὦδε (1. ὅδε); Ὦ 1 αιέ «ωάαπι οἴγοιππδίαπίες ( ὧε αἶγοιπιδίαπέῦ. πιε) 

ΟΠΠΊ58Ο ὧδε.... ς ΤΠ των ωδξε εστ. 6ΙΙΠΙ ΝΑΟΡΞΙΝΧΓΔΠ αποῦ αἱ {6γε ΟΠΙΗ 

ΓΙ (61:35 ν1ά) νο (Ειπέ «ωήάαπι ἄε λές 5αμέίῦιιθ) ΑΥΤΡ Ρο ΆΥΠΙ (1: οΕ11 ϱρ). 

Ῥταείετεα ϱ Άρθεα Ὁ Π2' πα αἆ εστηκ. αἀᾶ µετεµου | εστηκοτων: Ἀ 

90, εστωτων :: αἱ 1] Ῥρ | οιτινεσ: δὺ. ον | γευσωνται ουπὶ ΝΑΒΟΡΕ”Εᾷ 

ΜΒΌΥΓΑΠ αἱ ΡΙ ΟΥ3566,,, ϱ Ἠκηνς αἱ πια Ον 55 γευσονται | αν: Ἐ ΟΠ1 

3. µετα Ο1ΠΙ ΝΒΟΡΙΔ (ΠΙΙΠΗΡΟ πο ποία) ... ς μεθ. ουπι ΑΝΧΓΠ αποῦ 

αἱ Ρ]εν | παφαλ. ο 15: Α ο ἴξ παραλ. | τον νακ. ΟΠΠ ΝΑΒΟΥΙάΡΙΙΝΠ αποῦ 
αἱ ΡΙ... ΧΓΔ αἱ πια οπι τον | τον τωα. 6ΙΠΑ ΝΟΡΚΗῦχΧῃΠ 1. 98. 69. 194. 

1 δαΐἑ τα... αὖ Ἀσ Τμ ΤΙ οπι τον 6ΙΠΙ ΑΒΝΓΑ απο" αἱ ΡΙ (:: ο 11 ρρ) | 

αναφερει: Ὁ 3Ρ8 αναγευ. 1ο πῖ: ΠΡΙο" νρ ἀμιοϊί ναὶ ἁιωίί, κ ὑπδεγιί | 

υψήλον (α Κ αἰέωπι, Ερ1Ξ γΙά 1 ᾳ νο εωοεϊδιπη): 68. 124. 19Εν αὰ 

λιαν, Ίνα Ὦ ο Π.Ι π αἰθθβύπιωπι. Βαὰ ὅλ. 1909ν 2560. δα] οἱ κα. νδ., 
π16 οἱ µονουσ, ἴξοπι ΦΥΥΣΕΝ «ορ αεί. Ἐκ Ἰμπζπ]ς κα. τὸ, μον. Ὦ ο ερ] 
γιά 115 νρ ταδᾶιιπέ δεογσιή (ο εεογείο) εοίοδ: α 4 5: ο” 1" πα σαϊ ἵπρ 

πα{ 611 {01 βσογ δι δοἴλίς, Ἱς δοὔζ5 σι δοξΐς | μετεμορφωθη(Ρ τατεμορφ.): 

19. 28. 09, 194. 946. ο39ἱ 2Ρ8 ῥγβοΙη εν (9Ρ9 εγένετο εν) τω πφροσευ- 

ι 10, 85 
Το 19, 9 

Με 16, 26 
Τ,ο 9, 9ἳ 

9-8 
Μι1Π,1-8 
[ιο 9, 28-56 
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- ς Ν Ν « / 3 ” ο ὁβ 1 Δ ’ ο” 

τῶν, Ὁ καὶ τὰ ἱμάτια αὐτου ἔγέγετο στίλβοντα λευκὰ λίαν, οἷα 
ι ο - - » , ΄ πι 4 Αν ώς 

7»άφευσ ἐπι τσ γ/σ οὐ δύναται ούὕτωσ λευχαναι. 4 και ὠφθη 
} ρω ε Δ .. - αλ « - ω ὰ - 

αυτοῖσ ᾿Ηλείασ σὺν Ἠωῦσεῖ, καὶ ᾖσαν συγλαλουντεσ τῷ Ἰησοῦ. 
- ν΄ Δ « ’ ” 2 ος. ο Ὢγ ῃ 
Ὁ καὶ ἀποχριθεισ ὁ ΠΠέτρυσ λέγει τῷ Ίησου” ῥαβῥεί, καλόν ἐστιν 

Ζεσθαι αυτο” (αυτον εδΟὶ 2908, 5εᾷ 19. 28. 09. 194. αυτουσ), Ιἴθιι {6- 

Σιαίαν ΟΥ5555: ειτα επει κατα τον µαρκοΥ ὀεησει ὀιηγησασθαι το" και 
εν τω προσευχεσθαι αὐτον μετεμορφωθη εμπροσῦθ. αὐτων. (:: ο 11ο) | 

ἐμπρ. αὐτων: ΟχδΣΟΣ ουκ ειρηται µεν απαξαπλωσ’ µετέμορφωθη, μετα 

δε τινοσ αναγκαιασ προσθηκησ ην ανεγραψε µατθαιοσ και µαρκοσ" 
κατα γαρ αμφοτερουσ μετειορφωθη ἑμπροσύό. αυτων. 

. ἐγενετο ΟΠΠ ΝΗΕΟΕΡΕΗΝΜΕΟΔ αἱ ΡΙ ... ἴωα ΤΙ εγεγοντο Ο«ΝΠΙ ΑΡΑΚΗΝΥΧΓΗΠ 

1. αδὺ {ονα. ΟΙ Ον 5,500 τοτε δε χατα καρκον γινονται τα ιµατ. αυτου 

λευκα χαι στιλῤοντα ὧσ το φωσ, οια αφ. ἐπι τησ γησ ου δυναται 

ουτ. λευκαναι. (1: εἰ. αρ Μί ΠΕΌΥ αἰδ0 {ογο εγενοντο) | στιλβοντ. λευκ. 

λιαν: εκ ἹμαΠηῖς α ΕΠ ο. Ίπανς Πιφοπέία (α 1. π, ερ[επᾶειέία 

Ι να, δρἰεπάίάα ϱ1.”. 4) εαπᾶϊίᾶα (α Εἓ Ξ. ἵ Ἡ; εἰ εωιάᾷ. 61:35. ᾳ νβ) 

πζηιῖ (1 απία οαπάἰᾶ., ο. οπι): οοπίτα πΙ] μ]βῖ αρίεπαϊίᾶα Ὦ., οεαπᾶίᾶα 1, 

σαπαάἰαα πὐπιῖε Ἱς, καξῖς Γιζφεπίία ὁ | λιαν (οπι ρναείον Ὦ σ” 1 αἴ]απι δ 6ο 

αθί Ο1) βίπο αἀάῑίαπιοπίο (α΄) ο ΝΒΟΙΑ 1. ἆ Ἱς δα1. εορζοᾶ αγπη 
αείἩ ιν. σ 1 αάᾶ ὧσ (κ αἱ ρ]α515 ωσει) χιων 6011 ΑΡΕΤΝΧΡΗΙ πηςῦ αἱ 

Ρ]ευ ΠίΡ]εῦ νρ σο οορδΟΝΝ ος νά ογγαίὸς Π{οιη 48Εν α] ραις Οχωστο φωσ 
τος Μι | οια γναφευσ (α” 28. 194. 969. α135 {εγο Ἴναφευσ, ε{ Βαϊὰ : 

το µεν δια του γ Σ0ἱ9ΟΥ, το δε δια του κ αττικον) επ. τ.γ.ου δυν. ουτ. 

λευκαναι: Ὁ ΒΥΙΣ(Ἀ ὧσ ου δύναται τισ λευκαναι επι τησ γησ, Ὁ φιαζία 

«αῖδ ἸιοἸι Ροίεδί Γαοέγέ 5Ἡῤε ἐεγγαπι, Ἰ «μαἰία φις δρε ἐε'γαπι οαπαἰίάα 

/ασεγέ Ίιοπι Λοίεδί; ΡοτΒΡ μέ Λιοπιύγιος ἐπθηέηπι Ίιο ῥοββεπέ Τε776... Χ ἃ Ἡ 

οπι | ουτωσ έππι ΝΒΟΙΝΑ 19. 98. 98. 69. 116. 194. 946. 48εν 49εν «δει 
3Ρ6 α] ραιο Η3' (ίαπι σαπαἰίάα Γασεγε) Ἱς (5ίο αἶδα ῥγοισεγε) 5α] «ΟΡ ΑΥΤΗ 

πεί αὖν ΟΥ (δε Ν λευκ. οὕτωσ) ... ς Ἰωπ ΟΠΙ ΙΙΙ ΑΡΧΡΙ ππςῦ αἱ ρ]6υ 
Γρ] Ἐν]ᾶ 1 ᾳ (49 τε]] ν]ᾷο απ{ε) νς 6ο (5Υ15ΕΝ ν]ᾷς απ) 
:ωφθη: ΕΝ 194. ωφθησαν | ἠλειασ οαπι ἨΤΡΗ (ο αἲ 8, 28)... ς ἴωι 

Ὅϊ ηλιασ ο, ΝΑΙΝΧΓΔΗ α1ιοἳ αἱ ουηησίά, ο ἡλ- αἱ ἡλ- ε[ αἲ ΜΙ 11,14 | 
μωὺῦ-- ΕΤ ΝΒΡΚΝΡΒΔΠ αἱ ρενγππα, Ιΐαπα ν. ὅ αὀοεᾷσηίθ Μ. Τοπ 84Π ο0ρ 

α Ρο ]ανςο (εί. {α πρ 6Η αἱ, 56 Που ΑΠ)... ς µω- 61 ΑΟΕΕΘΗ 

υΜΝΌκΓ(ν ) αἱ ϱΡΙ Ἱς αππ σο, Ι{6ΙΠ ν. ὅ οχοεερίο Μ. Ῥοττο -σει οπή ΑΗΞΡ 

ΕΕΑΙΜΝΒΥΧΔΠ αἱ Ρ]; Πίοπι ν. ὃ ΟΙ ΝΑΒΟΡΕΕΟΚΙΜΝΡΧΔΠ αἱ] Ρ]... ς Τί 

-ση Ίου νεγδα 611 ΝΕ ΟΗΚΌΓ αἱ ροτπα, Ἰίετα ν. ὃ οσπι ΗΌΥΓ αἱ δαί 

ηὰ {και σαν (Ἠποο 19. 48εν 496ν ο δα] οἵα :: αὲ ΜΙ) συνλαλουν- 
τεσ (συνλα. επι ΗΟΗ1Δ ος; ς Ἰωπ συλλα. 6Η ΑΗὕΝΧΓΠ απςῦ α] εεγία 
ΡΙεχ, Ες σοπζοφεπίεδ; κ οδὸ Ὦ ἆ 7. 1.” 11 νς λαλουντεσ, {ο/επ{εΒ, 

ο Γαὐμίαπίες): ἨΕΧ 1. 986 ΑἩ ᾖ και συγελαλουν (εἰ οοπζοφιεὔαπέγ) 

.αποκριθεισ (1 τεβροπᾶΐ οπιῖβδο Λεγει): 2ὲν α κ (8εᾷ Ἰκ" οἱ και απ. 

πδᾳ ησου, Κκ” βαρρ]εί: εἰ αἲξ φείγιϐ) π ᾳ ΔΥΥΣΕΣ οπή | ο πετφοσ: τ 209. 

οἵη ὁ | λεγει (αᾶ « ΕΣ Ις1 ᾳ νρ): ϱ 909 Ὁ ἆ Ἡ ΑΥΥΣΟΝ ειπεν (ἀἰωίθ), 

1. 19. 28. 63. 124. 946. ελεγεν | τω ι/σου:ναυτω, Ἰ (νἷὰς απίθ) οπι | 

ῥαῤῥει ΕΠΙ ΝΑΒΟΡΕΗΝΝ (αΠΡΙ αἱ. ΕΚΜΡΓΑΟΘΌΛ) 4Η... ς Ἰωπ ϱαβῇι ΟΠΗ 
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Τ « - τς η Δ ’ -- ; Δ Δ .. - 

ἡμάᾶσ ὧδε εἶναι, κα! ποιήσωµεν τρεῖσ σκηνάσ, σοι µία» και Μωῦσει 
νι ς , , 2 Δ ο 3 -. υ) Ν 

μίαν καὶ Ηλεία µίαν. ϐὉ οὐ γὰρ {δει τί ἀποκριθῃ ἔκφοβοι γὰρ 
9 λ 3 /-- . - Να 

ἐγένοντο. { καὶ ἐγένετο νεφέλῃ ἐπισκιάζουσα αὐτοῖσ, καὶ ἐγένετο 
-” / . οσον ο] ε / ο / 3 ’ 

φωνῇ κ τησ νεφέλησ᾽ οὐτόσ εστιν ὁ υἱώσ µου ὁ αγαπητύσ, ἀκούετε 
3 - κ σα ᾳ ’ 3 ; 3 / ας. 3 Ν Ν 

αὐτου. Ὁ καὶ εξάπινα περιβλεψάμενοι οὐκέτι οὐδένα εἶδον αλλα τὸν 
2 9 - / 2 « ” ο ΑΝ. 9) /’ 3 .. 3 Δ - 

Ιησοῦν μόνον μεῦ ἑαυτων. 9) Λαι καταβαινόντων αυτων ἀπὺ τοῦ 

ΡΟΚΙΜΘΌΓΔΠ αἱ εογία Ρ]οΥ (αΠ)] αἱ. Π) «ορ | και (ς ΥΣ Ἱς οορΣ1 οί 

ρε ὅ οπη; ο Σα1 Παφμε) ποιησωµεν (Υ 19. 194. α115 ἔετο --σομεν), αἱ. 1 

ο1 ΣΑ ν]ά να εἰ /αοίαπιις: Ὁ 19. 28. 69. 90ε α1δ θελεισ (38. αἱ ει ελ.) 

ποιησω (15. 69. αἱ -σωμεν), Ίίεια Ὁ ἆ 1 οἳς /αοΐαπι (113: υἱ6 Γασἰαπιιδ αρ 

σαὐαί, οἱ υἱε Γαοΐσπι πρ Β]αιιο]), ο {έαμιε εἱ υἱς Γασίαπιις, Ἱκ οἱ οἱ Γα- 

οἴαπιμβ, α Επ 4 εἰ οἱ υἱς Γαείαπιις (:: οἱ Μ{). Ῥιαείεταα ϱ 909 ο ΠΞ' αθᾶ 

ὦδε τ: αἲ Μί |. τρεισ σκηνασ (1: πί αἱ. Μ{) ΟΠ ΝΒΟΠΑ 99. αἶδα θες 

Π3: σι. Ἁν]ά τ]ς 1 ῃ νρ ΒΥΥΣΕΒ ααί] (51 «ορ αὈίαπε 16)... ς ΤΙ σκην. 

τρ. (11 αἱ 16) απ ΑΡΝΧΓΠ αποῦ α] ΡΙεν ἔᾳ 6ο ΒΥΥΡ αΓπῃ |. µωυσει:ς 

Το µωσεν, Τί µωυση, νὶάςα αἆ ναυβατη 4. 

αποκριόθη (8 ΟτΡΙ5 απεκριθη) επι (0”) νηο” ιδ 1. 28. 98. 309 Ἱς «ΟΡ 

Ονδ5θ0 6563... ς Ἰμπ λαληση οππι οὔυ αἱ νὶκ πια; αἲ΄ ΤΙ λαλησει 
οππι Αρκ χγα αποῦ α1130 [ογο σα!{, Ἱέεπη ζοψμεγείη: α ο Π”' η ᾳ 5ο, ᾱἷ- 
οερεί Ὁ Γ1 1 νρ 5αἩ ααίµ, Ἱίεπα βγταῦ | εκφο. 7. εγενοντ. (α9’) ουπι 

ΝΒΟΡΙΙΑ ὁδ. 26ν 906 ΠΡΙΕΥ (6 Ἱ ᾳ ἐπιογε επιίηι εαἰεγ)ΤΕί εγαπᾶ, α Ὦ ἐἴπιογε 

οπιύπι ϱεγ{εγΕ{ επαπέ [επ κα], Ἡ ἐππογε επιίπι ερ{οέ διπέ, Ἱς ὅτι πιεέι επι 

Γποαέ) δα] (Εὔπιογ επύπι οερίί εοθ) Οτο δή νε. ς ήσαν γαρ εκφοβοι (κΌ 
8] ραις εμφοῤ., Ιἴοπι Οµγέος) ο. ΑΝΧΓΠ ιποῦ α] Ίοηρε ρ]οτ {1 ο. Σ γιά να 

(1 ΤιαΓί εγαπέ επι ἐἴπιονε επἰεγγπέέ: ΒΙπΗίεν αγγα) οἰς) αγνπίν οορ 6ο 

Τ. και εγένετο: Ν 3ὲΥ εγεν. δε. | αυτοισ: ΗἜὈ 18. 28. 69. 108. 124. 489ν 

αἱ Ρ]1β815 αυτουστ: αἱ Μί εἰ ιο | εγενετο φωνη (89) οπἵπι ΝΒΟΙΔ (Ίΐοπι 

900. Ρταεπιῖδδο τόου) «ορ ΑΠ ΥΙΟΣ ΑΥΤΡ ΤΕ (3: αἱ εεσε υου επ)... 

ςΤα ΤΙ ήλΦεν φωνή 6. ΑΏΝΧΥΠ δα] {ογο ΟΠΊΠ (58ᾷ 298.69. 194. 946.Φωνη 

ηλθεν) αΏ ΕΙ 1η νο βαἩ ΑΥΤΡ ἴΣίρο αθίΠ... 1. Ἱς βΥτοσᾶα πῇ] π]ρὶ 
φωνη, ὁ εἶεε σου (1: οΏεπάϊ]ί εγενετο ραιςῖδ ναγβῖς Ιπίεν]οσίΙ5 τερείῖ- 

Πτα, αποά ποπ 1π Ίμασαε {εχίαπι οπά1() | εφελησ 8ἶπε Λεγουσα οΙΙΠΙ ΝΕ 

ΟΝΣΓΠ ποῦ α1190 [εγο Ἱς 6ορ αγπιζᾶᾷ σο.... ς 1ΙμΠ αθᾷ λεγουσα (:: αἲ 

Μι οἱ Τι) εππῃ ΑΡΙ, (Πίστη δ λεγων) 1. 28. 98. 69. 124. α] πια α Ὦ ο {83 
ο Τ] πα νρ δα ΒΥΥΣΟΣ 6{Ρ ο." αγΠΙΣΟἨ αθί] | ακου. αυτου ΟΠΠ1 ΝΒΟΡΗ, 

1. 28. 989. 909. ὀρ6ας Η5 σἳ. 1] ] τη νο β4Ἡ 60ρ ... ς αυτου ακουετ. 

ουπΙ ΑΝΧΓΠ ηςῦ αἱ Ρεν  Γᾳ βγτπί σο... Δεν ὦ ἠυδοκησα οπη]δδί5 

ακου. αυτ., ἵἴεπ νἃ εν ὦ ευδοχησα ακουετ. αυτου :: οί Μι 

8. εξαπινα (ο 13 γερεπέε, { εοπ/εκέὔπι, Ἱ εαδίο, α οοπέπιο): Ὁ 28. 661ιΕ 

69. 2Ρ6 ευθεωσ (α ἆ ϱ1 Ἡ 1 1 ῃ ίαίζπο), Ὦ οπι | ειδον 6ΙΤΏ ΝΑΒΡΕΕΘΗΝ 

βυγη” αἱ ΡΙ... ΟΚΙΜΥΣΑ αἱ Ρ] τδον (4 απίο ουδενα) | αλλα οπΠη ΑΟΙΧΓ 

ΔΠ ποῦ αἱ Ρ]εν βαἩ αἲΠΙ ... ΝΒΕΡΝ 98. 61. 48εν 8Ρε α]9 Ἱ{ νο ϱο0Ρ 5ο 

βδο{Ἡ ει µη (πζδί) 1 πί Μί | µονον (909 ο απίε τον ω/): Ἐ οπι | μεθ (Ἡ 

μετα) εαυτων: Β 95. ο ΓΡοβί ειδον Ῥοη; 61. α ΕΠΣ: 1 ]ς οι 

Ὁ. και καταβαι}οντ. 6η ΝΒΟΡΙΙΝΑ 58. (8Ρε και κατ. δε) Ιέ (οχς {) νρ ϱοΡ 

ΤΙΡΟΗΕΝΡΟΕΣ, Ν. Τ. μα. 8. 20 

6. σ 

2Εε1.Π 

---1ο 
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Μα], 4, 4 
(89, 22) 

906. ο, 10, ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

24 / 2 - κά  Ἀ «σα / 2 ΔΝ 
ὀρουσ, διεστείλατο αυτοῖσ ἵνα µηδενι ἆ εἶδον διηγήσώνται, εἰ μὴ 
φ « εν . ος / ᾽ - 2 - 88. 109 αλ 
ὅταν ο υἱὺσ του ἀνθρώπον εκ γεκρῶν ἀἄναστῃ. 10 καὶ τὸν 

/ ’ ΔΝ .. - ’ - 

λόγον ἐκράτησαν πρὸσ ἑαυτοὺσ συνζητοῦντεσ τί ἐστιν τὺ ἐκ νεκρῶν 
9 - 39.6 ης / »Ν , -, πά , ἄναστηναι. 11 και ἐπιρωτω» αὐτὸν λέγοντεσ᾽ ὅτι λέγουσιν 

οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖσ ὅτι Ηλείαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον; 
6 { 1 ” - « 3. . 2 

12 ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖσ' Ηλείασ ἐλθὼν πρῶτον ἀποκαθιστάνει πώντα. ἦ 

ΦΥΤΣΕἨ ααίἩ ... ς ΤΙ καταβαιν. (8 µεταβ.) δε ουπι ΑΧΡΙΠ πποῦ 4] Ρρ]6ς 
Γ ΑΥΤΡ αΥΠΙ 6ο (1: ν]ὰε αἆ ν. 5ᾳ) | απο ΟΤΙ ΝΑΟΙ ΝΧΓΑΠ ππποῦ αἱ Ρ]6Υ 

εκν Ίνα εκ σπα ΒΡ 9δ. [ΔΕΣ 156Υ (19 να ἄε πιοπίε) :: αἱ Μί | διεστειλατο: 
ο 1. διεστελλετο, Δ παρήγγειλεν οπι]δδο ννα | α ειδον (ειδ. ο. ΝΑΒΟΕΚΑ 

ΗΜΡΌ ΓΑΠ” αἱ ΡΙ, Ὁ ειδοσαν, ΚΙΝΥΧΗΠ΄ αἱ πια νδον) διηγήησωνται (Ηκναχ 

αἱ Ρἱα5815 ὀήγησονται, 19. 28. 69. 946. εξηγησ.) Ίου ογά1πε 6. ΝΒΟΡΙΙΔ 

1. 19. 69. 2ρ6α Όρι  1κ]πανρ ...ς δίιήγησ. α ειδο» (ιδ. ν]ὰε 

8Πἴ6) ΟΠΠ ΑΝΧΓΠ ποῦ αἱ Ρ]εν ο Εἓ 3:, Ιΐίθπι βγτα αἱ | ει µη (88): 
κὈ οπα 

10. και: 19. 49. 69. 124, 946. 3Ρ8 οι ὃε (5οἆ 69. ἰαδΗῦ Υγίδί αἱ Βοτγῖν οι 

δε σοπ]ς ομπα ον µαθηται ροβί εκρατ. βἀάῑίο: Έτερ νετο οι µαΘ.. οηίΒΒο 

και ἰεδίαίατ): 269. 500. αἱ ον δε και (1: οβεπά1ί και {οἱ68 τερθεϊ έπη, 

Ἠ]Πο 6ΠαΙη καταῤ. δε ν. 9 νἰάείας οτίαπα) | συνζητ. οΝΠΙ ΝΑΒΟΡΩΘΙΝΔ 

ον ασ συζητ. έαππι ΕΕΗΚΜΒΌΥΣΓΠ αἱ Ρ]εχ. επι ν. 14 (101 ϱ δογ]ρίι- 

τάς εταῖ συνζ.) εἴ ν. 16 (5οὰ αίτοα Υοτβα ὰ συζ) |. τιεστιν: Μ το τι 

εστ. | το (0 τῷ) εκ νεκρ. (Δ ΟΠ1 το ε. νε.) αναστηναι ΕΠ ΝΑΒΟΕΝΧΓ(Α)Η 

αποῦ αἱ ρ]εν α (φμίᾶ εβθεί α πιογέαί ΤεΒΙΥΦέγΥε) «ορ 6ο ΑΥΠΙ βθίΗ ΒΥΥΡ 

(πίετργείο ΝμΙί6)... ἀΡ΄ οταν εκ νεκρ. αναστη ουπα ϱ 1. 19. 69. 118. 

194. 209. 940.α ο Γρ” 1 1 πν]ᾶ (κ φιζά εὐθεἰ α ππογέωύ γεκιγγεωεγῖς) 

νε ΑΥΥΣΕΗ (5εὰ ν]άο ρο»() ΑΥΤΡ (αρ Έτερ) ... 5. 5γτεσᾶᾶ οπι γθΥΒΙΠΑ 

11. επηρωτων (ὑπίεγγοφαβαπέ Ὁ ο Εἶ ΚΙ να, Πτεπισ]ά 3: 3): Α 1. 19. 28. 

98. 69. α1” επηρωτησαν (πέεγοφασεγπέ εν ϱ1’ 4) | οτι ϱτ (1 Ὅ τι): Ὁ 
4 13: 1 5ο φηζα, Ἱς ᾳ οορΣΕΝΝΥ ΑΥΤΡ (πανε, ο φιζα ιέφμε, α{οϱ. 1 νο φωά 

έπφο, Απ φηῖᾶ εδέ Ίιου φμοά ... 195. 69. 194. 946. πωσ ουν, 21. 60. οορ 

Ἡ1εἰρείὅ παἰἩ οπι | λεγουσιν: Ὦ α 6οΡ Ροδί γραμμ. ῬοἩ | οι φαρισ. 
και ΕΙ Νορ] ϱ” ία Ίνα; Ἰωπ (46 οοᾱ, ο Γ11818) οἀ]ά1ῖ [οι φαρισ. 
και]... ς Τί οπι (:: αἲ Ἱία ΜΕ) οµἵη ΑΒΟΡΝΣΓΑΠ ιποῦ αἱ οπιπσΙά α Ὦ ΕΠ3: 

ἵ Ἱκ ᾳ βγταῖτ ϱορ ϱο οίᾳ | οτιβεο (εί. ο {ρ].1ναο, ϱ’ νά): ϱΕτ1, 108. 

αἱδ Ὁ 3" {κα ο | ήλειαν ουπι Β"Β (ν]ᾷο αά νυν. 12εί19)... ς Ίμη 
ΤΙ ηλιαν εππα Πδάθπα αι ῦβ ν. 4 αεσοθἀσπίθ Ἡ. ΟΕ ριαείετεα αἲ 8, 28: 
ἴέοπι 4ο ᾖλ-- οί {λ- αἲ Με11, 14 | ελθειν πρωτο» (1.1 1νρ): ρα 
υ ορ Ἱ κα ναςοᾶ (αρ Ιω) πρω. ελθ. ΈῬτο νετβίδ οτι λεγουσιν πδα 
ελ. πρωτ. 259 Ἠαῦογο τείθγίαχ τι εστι το εκ νεκρων αναστήναι 

19. εφη (07) οἶπῃ ΝΒΟΙΔ 60Ρ ΒΥΓΣΕΝ ΡαΓβΡ.... ς Ιω αποκφιθεισ ειπεν 

ου ΑΏΝΧΓΠ αποῦ αἱ οπιπν]ά 1 νρ (5εᾶ Ε1 νρ φωῖ τέβροπάεπο αἲξ ἐΠί5, 
υ 3: 1 γέδροπάεπβ αµέεπι ἀωιί ΠΙί, α. εἰ γεβροπάεπ» απ. Πε, αι. φμζῦιβ 

φεβροπάεπθ ἅίω. 18, ο γεεροπάεπα Πεδις ἁἷω. ἠΙίς, Ἱς ἴῑ[ε αµίεπι γεβροπα(έ 

εἰ ἀῑσίε) ΒΥΥΡ αὖπη ααί]ι ρο :: αἱ Μί | αυτοισ: ὮὉ αάὰ ει (5) | ήλειασ Ἡ. 



ΚΑΤΑ ΜΛΡΚΟΝ 9, 15. 507 

Ν - ’ ΕΝ Ν {λ ” } ’ σ Ν / 3 

καὶ πῶσ γέγραπται ἐπὶ τὸν υἱὸ» τοῦ ἀνθρώπου; ἵνα πολλὰ πάὔ] 
3 ο μα υά Φ ὅνι , 

καὶ ἐξουθενωθῃ. 19 ἀλλὰ λέγω ὑμῖν ὅτι καὶ Ηλείασ ἐληλυῦεν, 
3 / ο ἲος εδ πτη 3 Δ / ρε) ο 

καὶ ἐποίισαν αὐτῷ ὅσα ᾖθελον, καθὼσ γέγραπται ἐπ αὐτόν. 
: λ Δ 2/ Ν 14-29 

14 νο Καὶ ἐλθόντεσ πρὺσ τοὺσ μαθιτὰσ εἶδον ὀχλον πολύννεατ, τὰ οι 
α λ 3 νι ως ε Τιο 9, 91-45 

περὶ αὐτοὺσ καὶ γραμματεῖσ συνζητοῦντασ πρὺσ αὐτούσ. 15 καὶ 
-- ε ο ας / 2 3 Ω ον / 

εὐθὺσ πᾶσ ὁ ὄχλοσ ἰδόντεσ αὐτὺν ἐξεθαμβήθησαν, καὶ προστρέ- 

ν. οἱ ν. 84 οὕπη ΑΒΤΡ.... ς Ιμη ΤΙ ήλιασ επι τ6]1. Ο{ αά ν. 4 | ηλ. βία 

μεν οτι 91, 1. 38. 209. 208 α (εἰ λείας) Ὁ ο {83 ρα κΙαγνε 

«Υ156Ἀ ϱ{ Ρ ΠΡ αὐπ αθίἩ Ῥεγβδ.... 5 ἵμι πα μεν (1 πί Μί ]εοβίοπε ποη 

βιοί) οπἵη ΝΑΒΟΝΚΧΓΑΠ αποῦ αἱ Ίοησε Ρ]εΥ «ορ ΑΥΙΡ Σίρο | πρωτο: 

ΝΟΝΡΕΤΔΕΙ Ῥδ6ύ πρωτος | αποκαθιστανει (Ν"ΏΌ αποκαταστανει, Ῥ" 

αποκχατιστανει) οππι κε(αίΆ) ΑΒὸ(αί”)(ϱ)ΤιΑ 1. 28. 98. 118. 298 8Ρ6, 16η 

ς ἀπολαθιστα οππι ΝΧΓΠ αποῦ αἱ Ίοηροα Ρ]6γ. Τέεπι Ἱς (ἀἱεροπιί) 6Ο .... 

ο 1 ν6 «0Ρ ΑΤΠΑ αεί αποκαταστήσει (5γΤα0 αί γεβεέιαξ) | και πωσ 

Ο1ΠΙ ΔΒΟΡΙΝΣΤ αποῖ α] Ίοπρε Ρἱ 1 νο 6ορ σο θίς (ατπι φποπιοᾶο ἐφτξιγ) 

ων ΑΚΜΑΠ αἱ ΡΙ1β39 ΑΥΤΡ ΠΕ μαθωσ | εξουθενωθη: -νωθη ΕΠΠΙ ΝΑΟΣ 

ΤΑΠ πποῦ 69. αἱ ΡΙεΥ, Ιέεπι εξουθε- οἵτη 69. οἱ τν ... ΒΡ 2Ρ8 εξου- 

δενηθη, ωπ εξουθενηδη αἱ εξουθενειν ΓγεαιεΠΒ εδ 1π Ν. Έ., Γουπια 1η 

-νουν Ίιος 8οἱο Ματοῖ Ιοεο). Οαείεταπι Ρτο αγθρωπου; ννα - εξουθε- 

γωθῃῃ. (16 οί. Ἰωπ) Ἠαῦαπέ ς Ρ 8” α»θρωπου, ινα -- εξουδενωθῃ., Τϊ 

ανθρωπου. ινα - εξουδενωθ; 

18, οτι (Δ9 81ΡΡΙ): κ οἱ | και ρτ: ν'νυς 1. 28. 69. αἱ ρ]αβ-όα Κ 1 (εί 

σα ἁαπί αρ Ἠ{ςΕ) «0)Ρ ΑΓΙΑ αθίἩ (ρο ν]ᾷο ροβ) οσα :: πί Μί | εληλυ- 
Φεν (Α -λυθει, κ αἱ Ῥαιε ηδη εληλυθ εν): 61. 909. αἱ Ῥαις ήδη ηλθεν, 

Πίστα ΕΙ ραΐ ἔαπι υεπῖί (5ο φποᾷ απι Πεϊίαν υεηῖί) :: πὲ Μί | αυτω: κεκ 

Ώπ 98. 299. α115 ΑΥΙΡΟΝ ΑΥΥΡ ΙΡ εν αυτω:: πί Μί | ηθελον οππῃ ΝΒΟΤΡΙ, 
ενως Ὠπ ἠθελησαν (1: αἱ Μί ]εσῖοπο ποπ Βασ) οππη ΑΟΓΑΠ πποῦ αἱ 
οπιπσ]ά (Π4ΡΙεΥ νρ υοζμεγιέ; Ἱς εἰ }εοῦ φιαπία ορογίεδαί εζωπι Γασεγε). 

Χ οΟπι αυτω οσα ηΘελο» | επ αυτον: Ρεν αυτω, 19. 28. 69. 124. 946. 

4] Ραπο περι αυτον. Τα βπϊ: ἄε εο (11Ρ]6Υ νρ), ἆ ἔτι επ, Ἱς 5ἱρεΥ ετίηι 

14. ελθοντεσ αἳ ειδον (Ε3 ειδαν, Α ιδοΥ) οππι ΝΒΤΙΑ Ἱς ΑΠ... ς 1 Τὰ 

ελθων οἳ ειδεν (ΚΜνυμ” αἱ ραιιο εδεν) οπΠ ΑΟΡΙΝΧΓΠ απςῦ αἱ οπιπνΙά 
189ΡΙεΥ νρ οϱοΡ Αγταῖ ρο ααίΏ | πολυν: Μ αἱ πηὰ απἲθ οχλ., 1. 28. 209. 

ΑΤΠΙ οἵη | περι αυτ.({1 ϱ1Ἑ νά νρ οἴτοα εὐβ): Ὦ 38. προσ αυτ., 186πη 
ΠΡΙ αἆ εος, Ἱκ αριέ ε9δ, α οιπι ἠῆΐἱ | γθαμµατεισ: 1 15. 28. 69. 124. 

2Ρ6 ΑγΠΙ τουσ γραμμ. | συνζητ. (πεοθάῖί Ἡ. 1. 1), ς συζητ.: νὶάε α 
ν. 10 | προσ αυτουσ (ν”α εαυτ.) οππι Ν δίόΒοαᾶτΙιΑ 1. 28. 118. 124. 
909. (ς ὑιφιζγεπέες α εο», ΙἱΡΙ ἆ νρ οοπφι{γεπίες σἶπι εἶς ναι σιύι 18, 

Ε αἴεγοαπέεξ οπι εἶφ) ... ς Ίμι ΤΙ αυτοισ 6ππι ΑΡΝΧΓΠ ἀποῦ α] ρ]εν 

15. ευθυσ ΟΠΠ ΝΒΟΙΙΔ 1. 19. 28. 69. 119. 2909, .... ς Ίμη ευθεωσ ου ΑΡΙ 

ΝΧΓΠ τιποῦ αἱ Ρρ]οΥ | Ὦ παο ὀχλοσ | ιδοντεσ οἱ εξεθαμβηθησαν (0 
εθαμβησαν) ουπι (40) ΝΒΟΡΙΙΙΑ 1. 19. 9Τ. 328. 95. 69. 124. 209. 946. 
196ν γ»εν 150έν α Ὦ ο ΕΞ 1 (μέ υἰάᾷεγιωπέ επι ρασεγισιέ, ὮὉ ο ἆ 5 υἱάειι- 
ἐεδ Πεβιπι επραυεγπέ; 1 αρ Α]ίοι υἴάεπίες φαζμέαυεγιιιέ επι οπαΙδβδῖς το]ῖ- 

ᾳπὶδ, 88 αρ Β]απο] φἰᾷεπθ ειήπ επραθεγιιιέ επι εἰ φαιζεπέες ἑαἰμίαυέ- 

203 



208 9. 16. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

χοντεσ ἠσπάζοντο αὐτόν. 10 καὶ ἐπιρώτησεν αὐτούσ' τί συνζητεῖτε 
λ μη σι θις ον. Α ͵ ὃ η αθε, ὁ ο : /, πρὺσ αὐτούσ; 1: και απεχρίθη; αυτῷ εἰσ ἐκ του ὀχλου' διδᾶ- 

σκαλε, γεγκα τὺν υἱόν µου πρόσ σε, ἔχοντα πνευμα ἄλαλον, 15 καὶ 

ὅπου ἐὰν αὐτὺν καταλάρῃ  ῥήσσει, καὶ ἀφοίζει καὶ τρίζει τοὺσ 

ὀδόντασ καὶ ξηραίνεται᾽ καὶ εἶπα τοῖς μαθηταῖσ σου ἵνα αὐτὺ 

ἐκβάλωσι, καὶ οὐκ ἴσχυσαν. 19 ὁ δὲ ἀποκριθεὶσ αὐτοῖς λέγει᾽ 

πο τι. Μ 

γιπέ εππι) «ΟΡΞΕΝΥΥ σο ΒΥΥΣΕΊ δ{Ρ 1ης ΑΥΠΙ ααί] (Πίο μ” Τ0. 48εν 49εν 

εορ 1 αε{Ρεί 5 νδων εἰ εξεθαµβηθησαν)... ς τδων οἱ εξεθαμβη η οιΏὴ 

ΑΝΧΓΠ ππςῦ αἱ ρ]εν Γρ] κΙανςσ (ᾳ οἶκο Οίο εωρανί, Κ οι υἱζἱκδεί 

ἔλεκιπι επραυνίῖ, ἰ υἴάεπς επι ἐρε]ασίις εδἰ; 1" 1 νρ υάειθ επι [νρθᾶ 

Πεκωπι, ΠΟΠ [τθπα απ 1] διρεΓασίις εδί οί [ατα ἴα οπα] επρατεγιπέ | αυ- 

τον: ϱ Ὁ ο Η” Κ νρ (δε πΟΣ απΏ {1) τον Ο | προστρεχοντεσ (16. 5! 
4 νς5 αοσοιγγεπίεδ, ραῖ παί οσοι. Δο προτρεχ.): Ῥ προσχεροντεσ, Ἱεεια 

ο ἆ 3: ἶ («ν νίᾶςε απίθ) Ἰ φαμάεπίες (Ὁ σαζεπίεν) 

16. αυτουσ οἳΠὰ ΝΒΡΙΔ 1. 28. 209. 208 Ὁ ο ΓΗ ΡΕ ΙΚ1Ι 4 νςδ «ορ αγπι 

ααίµ....ς(-- αυ εεᾶ ταδας α΄} οππ ΑΟΝΧΡΠ απο αἱ Ίοησ6 ΡΙ6Υ ἃ 

φγταίγ σο | συνζητ.: νῖᾶε αἆ ν. 10 | πρ. αυτουσ ΟΠΗ ΝΒΗΟΥΙάΕΝΧΓΔΗ 
αποἳ αἱ Ρἱ γταίς ρο ατΙῃ ααἰ.... Νεἰεανοε]ῦλαν 5. 151. 908. 400. 

130 {ογο σα πποδα προσ αυτουσ, 1{επι οορΥΙᾶ (686Σ α] Ραπο πρ. αλληλουσ) 

Ῥ Ι(ΡΙ6Υ νο εν υµειν (1ἱΡΙ νο «ιά ὑπίεγ 05 σοπιζγς [σ”. οοπφι- 

γαξζ8, α. σοπη ή εδαἰίδ], 5εἆ Ἱς οσα ὑπίέεγ 508) 

17. Δά παπς νεγβαη α η ΠΙΑΥΡΊΠΕ (1οσ1οπῖβ οσσ]ορ]αβίίοαα «α11β5δα) Ἠαθς 

ποίαία Ἠαβεί: τω καιρω ανθρωποσ τισ προσηλθεν τω τυ γονυπετων 

αυτον και λεγων: διδασκαλε, 41ο ΡΤΟΙΡΙΡ αἲ ΜΙ οοπ{ογπιαία βαπί | 

απεχριθη αὐτω ΕΠΙ ΝΗΡΙΑ 38. ὅδ.α ϱοἵ κα (5εὰ ο ροδί οχλου 
πάά ἄἶσειβ) ορ... 5 αποκριὔεισ (6 αάὰ αυτω) εἰ ειπεν (1 1. 19. 208 

9Ρε α] πάά αυτω) Ροβί οχλου ο. ΑΟΙΝΧΓΠ αποῦ (86 1 Μαϊ απία οχλου) 

αἱ ρ]ετ Ε1 σ1:” νιὰ νο ρο Αγτι() αγΠη 

18. εαν ΟΠΠ ΝΟΑΒΚΑΠ αἱ] Ἰηὰ ... ς αν 6ΙΠΙ ΟΡΙΕΙΝΣΡΓ αηςῦ αἱ ΡΙ ... κ” 1. 

19Τ. αἱ ραπό οσα | ρήσσει (4 69. αἱ ρησει): Ὁ 208 ρασσει (ἆ αρρίοπίαί, 

Πρίες νο αἰῑίασί, αἰίαεί, ααἰίάδ, εἰίαί, Ἱς οοἴίώ(). Αθξαιο αυτο} ο. κΏ 

Κ (ν 8Ρε ν]ὰε Ῥοβί) ... ς Ἱωι Τί πάά αυτον ΟΝΠΙ ΑΒΟΙΓΝΑ (56ά 4 8Ρ9 

οτι αὐτον απίθ χαταλαρη, παπί Ῥοδί ϱησσ. ἰππβροβίαπα ναί) τε]] 

8] οἵηἩ Γογς 18Ρ]6Υ νρ οίᾳ | και τοιζει (415 τουζ.): Χ οπι | τουσ οὐοντ. 
αΏδαᾳπο αυτου (40) οιτΏ ΝΕΟ" ΡΙΑ 1. 19. 95. 59. 69. τὸ. 209. Ἄρεα ς 

ρ]Σνίάα1κ]ανρ...ς απ αυτου, [μη [αυτου] οπή ΑΟΡΙΝΧΤΗ πποῦ αἱ 
Ρ]ετ Ὦ Γοορ πο Αγγ αντ αθἰ |. ξηραινεται (ΝΕ είς): ΑΟΡΗΙΧΑ 124. 

αἱ ξηθενετ. |. ειπα ΕΙΠΑ ΝΡΕΙ, 1. 28. 209. αἱ Ῥαπο... ς Ἠπ ειπον 6πΠι 

ΑΟΡΝΧΓΑ αποῦ αἱ Ρ]ον | αυτο: ΕΕΙΟΓΔΑ αἱ αυτω | εκβαλωσιν: 1. 191. 

209. αἱ αἰ]ᾳ -λλ- | ου ισχυσαν: Ὦ 909 α Ὁ αγπι π4ά εκβαλειν αυτο 

Φο]α: . αρ Μο πο Ἱπαρίππα: οἳ Το οί Μ΄ 223] Ι 

19. 0 δε ΟΙΠΙ ΝΑΒΟΙΝΧΓΔΗΠ υπςῦ 4] ρ]εν σα νο (1 Παπ] φιζ) ϱο οορ 
Μον οἱ 47 ΑΥΤΡ (ΑΥΤΣΕΝ Πεεροπάἱ Πεδις): Ὁ 1. 19. 28. 69. 209. 2Ρε τρε 
οὔετα Ὦ ο {1 Ἱς α εορΝΊ εί Ρείγ 5 αεἰἩ καν | αυὐτοισ ΟΠΠ ΝΑΒΡΤΙΔΠ” 1. 28. 
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ὢ γενεὰ ἄπιστοσ, ἕωσ πύτε πρὺσ ὑμᾶσ ἔσομαι; ἕωσ πότε ἀνέξομαι 

ὑμῶν; φέρετε αὐτὸν πρὀσ µε. 30 καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸσ αὐτόν. 

καὶ ιδὼν αὐτὸν, τὺ πνευμα εὐθὺσ συνεσπάραξεν αὐτόν, καὶ πεσὼν 

ἐπὶ τῇσ γῇσ ἐκυλίετο ἀφρίζων. 2ἱ καὶ ἐπηρώτισεν τὸν πατέρα 

αὐτοῦ πόσοσ χρόνοσ ἐστὶν ὧσ τοῦτο γέγονεν αὐτῷ ; ὁ δὲ εἶπεν εκ 

παιδιόθεν᾽ 32 καὶ πολλάκισ καὶ εἰσ πῦρ αὐτὸν ἔβαλεν καὶ εἰσ 

ὕδατα, ἵνα  απολέσῃ αὐτόν' ἀλλὰ εἴ τι δύνῃ, βοῇθησον ἡμῖν σπλαγ- 

98. α)15 ΠΡρ]ει νρ (α Ὦ ο ϱ”' 1 αἰωιέ ΕῆΙίε νο! εἴ, ΕΙ να εἶς ἄίωίί) «ορ 5ο 
βγτόοᾶᾷ οἱ Ρ ἴχί αὖπι αεί... ς (Ξ5 αὖ Β2) αυτω ουπι οὗνχγπξ ποῦ (56εἆ 

κ Ροδί Λλεγει) αἱ Ρίετ ϱ]' (αἷω. ο) α (αίω. ἐζ) ΑΥτδεὮαίρ τας... ο 19. 
40. 69. 194. αἱδ Ἱ Ρ]απο οπι, Ἠῖπο 96 | απιστοσ: Ὁ -στε, 19. 69. 194. 

151. αἱ ρ]α5ῦ αάά (1: ο Μί οἱ Τι) και διεστραµµενη | εσομαι (8 19. 

αἱ α1ᾳ εσωµαε): Ν εδοἳ 4] ραπονἷά απίο πφῤ.υµασ:: πἲ Το | ανεξομαν: 

19. 69. αἱ -ἕωμαι | φερετε (Ροβ8ί Ἠαπο νοσεπι Ὦ βοπρίατας εταί µου, 

αίᾳπο Ἱία οπι]βδῖς πρ. µε 1423 αἱ τ: αἱ Μ{) αυτον (1423 209 ΑΥΙΡ ο.3 

αάά ωδε:: πέ ΜΕ) µε: Ν εµε 

20. προσ αυτον (4Τ9ν 3. τον Ὁ)): ϱ αὖιᾶ ϱ ο (Ποπιν]ά [5 ϱἳ ) ΤΙ π 
να οπι. Νοπ Ιίεπι { (που πιαβῖ5 «ορ 6ο αγταί οίο); ᾳ Υ6το ΟΠ1 και 

ΊΥΕΥΣ. αὐτ. πρ. αὖτ. /ιδων: οὔνε]δβν α135 έετο δουν | ευθυσ ο. ΝΒΟΙΙΔ 98. 

9Ρ89....ς ευθεωσ ο ΑΙΝΧΓΠ πηρῦ αἱ ρ]εγ... ρα Ὦ 5 Τα οπ | ευθ. 
Ροβδί πνευμα ΟΠΠ ἈΒΟΙΙΑ 985. Τρ9 (29Ρ89 απία τδων) ο Γο3: Ἱ οορ βγτιίἩ 

ΥΠ... ς Τί απῖθ το πνευµμ. ΕΙΙΠπι ΑΙΝΧΓΠ πο» (5εᾷ 5 5αρΡρΙαεΙΠΒ) αἱ 

Ρίει αἴ. 1νΕ Ρο | συνεσπαραξεν οεππι ΝΒΟΙΙΔ 98. (Ίέοια 1 νς οοπέιθανί() 

ες ΤΙ εσπαραξεν οτι ΑΙΝΣΓΠ τις) αἱ Ρίεν .... Ὦ εταραξεν (5ο ἆ 

σοπἠα αυτ) | αυτου (εί. { 61.5. 1νϱ): 18. 28. 69. 946. 2Ρε το παιδιον, 

Ἱΐσπι Ῥμετιίπι α. Ὦ ο ΕΣ ἵ Κα {ι 

91. επηρωτησεν: 1. 28. 118. 194. α ο ΓΑγΙΣΟΝ ααί]Ἡ (άοπούπις Πεςις) πα. 
ος. Τίεπι αἀά Ν Ροβί αυτου (α Ε ριεγῖ, Ὁ επι Ρτο τ. πα. αυτ.) ο 1,299 

ο 15 λεγων, 19. 98. 69. 194. 946. α Ε πιῖ λεγων | ωσ ο. ΝΤΑοὕρχγΠ πποῦ 
8] Ρ]εΥ ο (μΜ): Ἰΐεπι Β εωσ.... ΝΟ" ἨΔ 98. 9Ρ9 6111 εξ ου, νΝ 19. 40. 
124. 946. αφ ου. Ταβπὶ 6η «πιο, Ἰϊεπα «ορ 5γταϊ οίο | τουτο: δα οπ | 

γεγονεν: Νγεγονει | εκ παιδιοθεν (1ν 1. 118. -δοΨεν) οππῃ ΔΕΟΘΠΙΝΑ, 

1. 99. 118. 909. οδόν αἱ”; Ὁ 2909 ΟἨτ7,6ὔ3 εν παιδοα ... ς παιδιοθεν 

(κ -διωθεν, ἘνείΣί 2, 998. οδοτ -2ρ9εν) οππα ΑΧΓΠ πο αἱ Ρίου 

99. καν 8ες (αἱ. ο { ο1 5’ απι ἴπο οπι ΒΥΤΡ α]): ΤΙ 1. 19. 09. 9096 αἱ ραπς α Ὁ 

ΚΙ α νρεᾶοίσᾷᾷ αΠα ϱορ ΑΥΙΣΕἨ οπη | πυρ επι ΝΒΟΡΗΙΙΝΘΌΣΑΠ” οἱ 
ραίτια... 68 --- Βή ΡΙαθΙη το (:: πέ Μΐ, βεᾳπεπίο οἴ]απι το υδωρ) ΟΤά 
ΑΕΡΑΚΜΥΓΗΣ α1δ {οτε | αυτον Ἡ. 1]. οππι ΝΕΟ” 1/Α (α ο ἔφπεπι πιἰκεέ {]ζηπι) 
ενω ς Τη Ροβί πολλακισ οιπι ΑΟΡΡΝΧΓΠ ΠΠΟΣ(Κ ΟΠ1 καν πολλακ. αυτον) 

8] Ρ]ετ Ὁ ο {1 ]ς ]ᾳ νϱ Ρο (αορ ῥγοϊοῖέ εωπι ἴπι Ίθπεπι) ... 1 988 αυτο) 

εβαλεν Ροδί υδατα | εβαλεν: 1. αἱ Ραπο εβαλλεν, α πιά έεδαί ... Ὀ Ὦ Ἱ 4 
σορ ῥαλλει. Ῥοβί υδατα ροπΡΏορ.Σ11ᾳνς6 | απολεση (Η αἱ πια 
-σει) αυτον: ΡΙ 1. 118. 909 αἱ ραπον]ᾶ Ὦ ο ϱ1:3: 1 1 ᾳ (ποπ Ίξεπι α Ε 1) 
Υρ αυτ. απολ. | αλλα οπῃ ΝΡ ... ς μη Τϊ αλλ ουπι ΑΒΟ οίο | ευτι: Α 
ετι | δυνη ουπι ΝΒΡΙΙΙΑ 1. 28. 118. 909... ς δυνασαι ΟΠΠ ΑΟΝΧΓΠ μη 
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χγισθεὶσ ἐφ ἡμᾶσ. 25 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ τὺ εἰ δύνῃ; πάντα 
Ν ” ’ [η { -- 

δυνατὰ τῷ πιστεύοντι. 34 εὐθὺσ κράξασ ὁ πατὶρ τοῦ παιδίου 
Ξ . ’ ας Ἡ / Σο Ἰ ο) - ο 

ἔλεγεν' πιστεύω βοήθει µου τῇ ἀπιστίᾳ. 20 ιδὼν δὲ ὁ ]ησοῦς ὅτι 
εν , - ω 9 

ἔπισυντρεχει ὁ ὄχλοσ, ἐπετίμησεν τῷ πνεύµατι τῷ ἁκαδόρτῳ λέγων 
ΑΙ ων ο 3 λ Ν - ον ῃ Π 3 

αυτῳ' τὸ ἄλαλον και κωφὸν πνεύμα, ἐγὼ ἐπιτάσσω σοι, ἔξελθδε ἐξ 

αἱ Ρ]εν | ηµι: θὰ ὀβθα Ὦ ϱἩ' 1 ᾳ αππι αάά κυριε, ἁίᾳιο ἱάθπη 1 ροβί 

ὀυνασαι αἀά, 263. ροβί εφ ηµασ : 

95.το ΟΠΠ ΝΑΒΟΙΧΓΑ αποῖ 4] Ίοηρς Ρ] ρο, ἴξαπι α (φιίᾶ οκὶ αἱ φιιίᾷ ροΐες ᾗ 
δὲ ΡοίεΒ ογεᾶετε εἴο) οορ (φωζᾶ εδέ Ίου, δἳ ροίες αἰἰφιιῖα {) ατα (πι ᾱἷ- 

αἰδίζ) ααἴὮ (ᾳποπίαπι αἰωίβί) ... Ῥκνύπ 19. 28. 69. 194. 191. 908 αἱ 

Ρ]1930 οπι, πας οχρτίπιαπ{ Πρ]εύνρ αἱ | δυνη επ Ν”ΗΡΝΑ 1. 98. 118. 

205.... ς δυνασαι ΟΝΠΙ ΝΕΑΟΙΧΓΠ αποῦ αἱ] ρ]ον. Ιάᾳπο βἶπο αάαῑία- 
πιοπίο (Ρ΄) οππι ΝΕΟ" 1. 118. 909. 944, Ἱκ" (4ο α ν]ὰο απίθ) 60Ρ 
ΔΥΠΙ αείἩ ... ς Ἰωηπ αάά πιστευσαι ΟΠ ΑΟΡΡΝΧΓΠ απο 8] ρ]οτ (69. 

πίστευσαι ος αςσο))α Ὁ ο {ρ1ἳ. 1 κ] ᾳνς ϱο εγταίτ Ο]γ 66. ϱ6- 

(Θγαπ ΈΗΜΓ ἀϊειπριιπίέ: αυτω το ει δυγασαι πιστευσαι' παντα είο: 

ς αὐτω, το, ει (58εᾷ 1624. 1698. αυτω” Το ει) δυνασαι πιστευσαι’ 

παντα (1694. 1695. πιστευσαι, παντα) είο, Ἰωπ αυτω Το ει δυνη πι- 

στευσαι παντα ὀυνατα το πιστ. 

24, ευθυσ ΟΠΠ Ν6ΒΤΙΔ ο 60Ρ... κο” Επ αθίὮ και... ς και ευθεωσ, Ἰμη 

[και] ευεωσ 6ΙΙΠῃ ΑΟΡΡΝΧΓΠ πης» αἱ οπΙΏ {9γ6 (28. ευθ. δε) 1{Ρ]ε: να 

(εχο (ὰ) βγτα ρο αἱ | ελεγεν (0 2906 λεγει, Ὁ ἃ 61’ 1 αἲ, 13. 69. 946. 
ειπεν, 8 ἓ κ α αἰωῖ οππι ΝΑΒΟ”1ΤΔ 98. Ἱς «ΟΡ ΑΥΠΙ αθἴἩ ... ς ΡΓΒΘΠΙ 

µετα ὃακρυων οππι ΑΞΟΡΡΝΣΓΠ ΠςΡ 4] ρ]εν α Ρο (ο νά τ]ανε 
ΒΥΥΣΕΒ (ἐωοϊαπιαυίί -- επικ εἰ ἄἰσεπβ) ΒΥΙΡ ϱο οορΏ9ΣΣ ΥΕΘΠΙΙ55 | πιστευω 

5ΊηΏθ κυριε 6ἨΠι ΝΑΒΟ”Ρ1, 946. αἲ’ Ἱ Ἱς 1 απι ϱο 5γταίἩ ϱΟΡΣΟΙΝΥ α{ᾶζ ἀγπη 
Ίο... ς (Ξ 9 Βσ) αάά κυριε οι ΟΝΧΓΔΠ πηςῦ αἱ [εγο ΟΠΠ α Ὦ ο { 

Ε) ιά (ᾳ Ρταεπη) νρ (εί. {ὰ ἵπρ οπι αἲ) ΟΗΥ1)60Σ 1 δεῖ βοηθω | µου: Ὦ 
ΠΡΙΕΥ (πο ἶ 4) νς Ροβδί τ. απιστ. Ρο, ΚΒ 299. γδ6ῖ α] ραιε µοι | απι- 

στια ΕΠΙ ΝΒΟΑΚΜΝΤΔΠ α] Ρ]: ΑΡΕΕΙΙΘΧΓ αἱ] ππὰ -στεια 

95. ιδων δε 61 ΝΑΒΟΤΝΧΓΔΗ αποῦ α] οπιπΥῖᾶ ορ ϱο ΑΥΤΗΣ εἰία: ϱ 1 (εί 
οι υἱάεγεί; 86 { οιπῃ αμέεπι υἱίρεεί) να και οτε ειδεν | ο οχλ. εππι 

ΝΑΙ ΜΒΧΑΠ 28. 99. 69. 194. αἰ50 {ογο αὖπά ... ς 1 Τϊ οχλοσ ουπι ΒΟΡ 

κ; απεῖ αἱ ΡΙ (1. 118. αάᾶ πολυσ) | λεγων: Ὁ ειπων (4 1 ἀἰωῖέ, Ὦ αἰωτί- 
σιε) |. αυὐτω: 395. 855Υ 8Ρε α] ραπονῖᾶ α 4 οπι | το αλαλ. και κωφ. 
πνευµ. εἨπι ΝΒΟΤΡΙΑ 1. 38. Τ8. 118. 909 1 νρ (α ΕΠΣ Τ1 4 να ογᾶε 
εἰ πιμέε δρῦν., 41ο Υ6τΏα Α Ῥοβί ε/ο δὲ ἵπιρεγο ροή, 6 Ἱς πιµίε εἰ 8µγᾶε 

ρίγ., Ὁ κηγζε ὑππιπε βρίγ., 90Ρ ΑΤΙΑ (Γ{άΙΙΗ 3121 το αλα. φησιν και 
βωφ. δαιμονιον εγω σοι επιτασσ. εξελθε) ...ς το πνευμ. το αλαλ. και 

κωφ. ΕΠΙ ΑΟΌΝΧΓΠ ης) α] Ρ]εχ ϱρο ΑΥΥ5ΕΝ (Αρύγ. Με ή ποπ ζοφιεγίς) 

ΒΥΤΡ αεί] | εγω: ν’ (8αρΡΙς) 88; ραί οπι | επιτασσ. σοι 6ΝΠΙ ΝΒΟΙ/Α 90. 

β5: κ. νρεᾶ οἱ 44 Ραιο (πί οπι) σορ βὐτΑΙΓ βδίλ ... 6 Ἰμπ σοι ἐπιτασσ. 
Όππα ΑΡΝΣΓΠ ΠΠΟΘ α] Ρρ]εγα Ὁ ο {1 1 ᾳ απι [α 1πρ {οἱ µο αππη 145,31 | 
εξ 6ΝΠ1 ΝΔΑΒΟΖΡΡΤΙΝΧΓΠ πηςῦ 4] Ρ]6Υ πο... Ἰμπ απ οππι 03Δ α1δ, Ίέθπι 

(αὖ εο, αὖ 1119) 1έ (εἰ. ἆ) νς 
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- Ν οτε 3 / Δ / Δ 

αὐτοῦ καὶ µηκέτι εἰσέλθ]σ εἰσ αὐτόν. 26 καὶ κράξασ καὶ πολλὰ 
’ ῶς- “λς - Ν ο {ὁ υ / σ Δ Δ 

σπαράξασ εξηλθεν' και ἐγένετο ὥσει νεκρὀσ, ὥστε τοὺσ πολλοὺσ 
η ιέά η) ’ [5 ε ἡ 3 ” ’ ” ἃ .) - 

λέγειν ὅτι ἀπεθανεν. 2{ ὁ δὲ Ιησοῦσ κρατήσασ τσ χειρὸσ αὐτοῦ 
” λα οφ Ἆπ ὁσ ς 9. 10 λ 3 / ] - 3 5 

ἤγειρεν αὐτόν, καὶ ἀνέστη. 25 καὶ εισελθόντοσ αὐτοῦ εἰσ ο- 
Ν - ϱ] , / / 0 ο ον) ο 

κον οἱ μµαθηταὶ αὐτοῦ κατ ἰδίαν ἐπηρώτων αὐτόν" ὅτι ἡμεῖσ οὐκ 
2 / 3 .- 3 / λ σι 3 ώς ο κ / 

ἠδυν/Θημεν ἐκβαλεῖν αυτό; 29) και εἶπεν αὐτοῖσ τοῦτο τὸ γένος 
2 9 ν ο 3 »- η) νο ῃ ” 
ἓν οὐδενί δύναται εξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῃ. 

25. εισελθησ: ΒΗΧΤ αἱ ραις -λθεισ. ΟΕ Ον 9955 ουκ ειπεν ο δεσποτησ᾽ 
παραγγελλω σου, το αλαλ. κ. κωφ. δαιμονιον, αλλ᾽ εγω σοι επιτασσω 

- εξελΦε απ αυτου. Ἐάγδας νογοβΆῦ σοι λεγω, το δαιµμονιον το κωφ. 

κ. αλαλ.,.εξελθε απ αυτου, ἵνεπιἳ] σοι λεγω, το δαιµονιον, εξελθε απ 

αυτου. 

96. «ραξασ οἱ σπαραξασ (4 -ξαν) «ΠΠ ΝΕΟ" ΡΙ(Δ)... ς (5 8) κραξαν οἱ 

σπαραξαν οππι ΑΟὕΝΧΓΠ πποῦ αἳ Ρ]οΥ | και πολλα: Δ 1. 9Ρ8 α110 {οτα 

ΒΥΤΡΕΝ πολλ. (οδό {α οπ1) και | σπαραξ. βἶπο αυτον οππι ΝζοτΕ (8 αα{ 8) 

ΒΟΡ1Δ ο 1... ς αἀᾶᾷ αυτον, ἴμπ [αυτον] ουπι κ” αἱ 60 (αιιίςα) αοξν 
ΧΤΠ πο ο Ες] (εί ϱ 14) ΚΙ α νρ «ορ Ρο 5ΥΣΙΙΓ αχπῃ αθίὮ | εξηλ- 

Όεν: (8) αἱ Ῥαιο αάά απ αυτου (4 επ αὐτω, 8εᾶ ὃ αὖ εο)., Ίτεπι αὖ 

να] ἄε εο Τξ (εχο 4) ΥΕ | ωσει: ὮῬ ωσ | τουσ πολλουσ 61η ΝΑΒΤΙΔ 98.... 
ς οτι τουσ οπἵη ΟΡΝΣΓΠ πποῦ αἱ Ρ]εΥ | λεγειν: ΡΕ" λεγοντασ 

27. τησ χειροσ αὐτου 61πι ΝΒΡΙΙΔ 1. 19. 28. 55. 69. 118. 2909. γσοι 2Ρ8 

(εδεῖ αυτου τησ χειροσ) ἵέ νΕ ορ αππι...ς ΤΙ αυτον τησ χειροσ (οἳ 

βγτηίΓ αείἩ αᾶά αυτου) οππι Α(οἳ)οὗνχγπ ππςῦ αἱ Ρ]εν σο (βγτα αθ(Π) 

98, εισελοντοσ αυτου ΟΝΠΙ ΝΒΟΡΙΙΔ {. 19. 98. 69. 118. 909. 946. 20ε 

(πι οπὔπι ἐπίγοίδεεί 1{ νς) ... ς ΤΙ εισελθοντα (Ν αἱ ραις ελθ.) αυτο) 
ου ΑΝΧΓΠ αΠςῦ α] ΡΙΕΥ 5ο ΑΥΤΗ | οικου: ΑΜ 41109 {ογο οορΡσ{ ΡγαθΠι τον 

ττ οί αᾱ π, 1Τ | κατ ιδιαν απἲο επηρ. αυτ. οΙΙΠΏ ΝΒΟΤΡΙΙΔ 1. 98. 69. αἱ 
Ρας 1ΐ (οχε ϱ) νε (121. ο επηρωτ, αυτ. οι µαθ. αυτ. κα. τδν.) αππ1 ... 

ς Ροβί επηρ. αυτ. «ππη ΑΟΌνχΓΠ ππςῦ αἱ Ρ]6Υ «ΟΡ πο βγταίΓ αα{µ; Ἰέθπι 
189. 28. 69. 2Ρ9 αἱ προσηλθον αυτώ κατ ιδι. και επηρ. (ηρ.) αυτ. λε- 
γοντεσ:: ο[ Μί | επηρωτων (ο επερωτουν): 18. 28. 69. 846. αἱ επηρω- 

τησαν νο ἠρωτησαν, ϱ 1. αἱ Ῥαπο ἠρωτων | οτι (Τμ Ὅ τι) αυτη ΝΒΟΙΙΝ 
ΧΓΑ ης α] Ίοησε Ρ]... ΑΏΚΠ α] ρ]1550 ὄνατι, Ὁ 191. 258. α119 ἔεγο οτι 

διατι, αἲδ τι οτι (:: Ῥπίηγπι το οτι αντι του διατι' ουτω γαρ ειπεν ο 

µατύθαιοσ᾽ η το επηρωτων αυτον αντι του ελεγον αυτῳ᾽ πολλαι γαρ 

τοιαυται καταχρήσεις παρα τω µαρκω) | κπ αἱ Ραιο εδυνηθηµεν | 
Ε 68ΟΥ ΡΡΑΤΏ 507 εκβαλλεῖν (Ίος αοεθη{α ΟΠ1ΠΘΒ {χ68, βΙβαϊ] 1ου Ἱπαιιά ἅπι- 

Ῥϊ9 οὔίατη α]) | αυτο: ΕΚΔ 2Ρ9 αυτον (1π Κ οχίχοτηα Ρ8Υ5 ΠΗ{ίθγαε Τ 

πα] αᾱ ΚΚ αιιοά δεαπἴίαν Ρεν πετ) 

99. αυτοισ: α Ὁ ο” αἀά ο 16 (ἵη Μ Ροβέ αυτοισ 10 νε] 12 ΗΜΐεταε ε{αβας) | 

εν ουδενι (981 ν1]οςο ουδεν) δυν. εξελθ.: οἳ ου δυνατ. εξελδ.., 9δ. γοὶ 

ΥΠ ουκ επποφρευεται :: ο αἆ Μί | εν προσευχη ουπι κ’ (οίβ)Η κ... 
ς Τη αἀά και (Ν αἀᾶ τη) νηστεια ΟΠΠΙ ΝΟΡΑΟΡΙΙΝΣΓΔΑΠ πς8 3] οπιπΥτὰ 
1 (εχς κ) νρ Αυταίῖ ϱ0ρ ρο αία, 8εᾷ ΒΥΙΣΕΒ απ αείἩ Ρ6Ι5Ρ εν νηστ. 



912 9, 90. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

5] ΩΩ 98.32 ο} - .. / αν 

κι Ἡ 90 5 Ἔ Κακεῖθεν εξελθόντεσ παρεπορεύοντο διὰ τῇσ ΊΓα- 
[ιο Ἡ., 48-45 / Δ 2 3 ιο) ως 

λιλαίασ, καὶ οὐκ ᾖθελεν ἵνα τισ Ἰνοῖ" Οἱ ἐδίδασκεν γὰρ τοὺσ 
᾿ 3 -- Χο .] - σ ς ελ -- 2 / 

µαθητᾶὰσ αυτου, και ἐλεγεν αυὐτοῖσ ὅτι ο υἱοσ του ανθρώπου 
’ 3 - } Ν . -” ” Ν 

παραδίδοται εἰσ χεῖρασ ἀνθρώπων, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ 
3 λ Ν Ὃ ο. ὸ / « 9) ε ο Ἡ Π 
αποκτανῦθείσ µετά τρεῖσ ημέρασ ἀναστήσεται. 2 οἱ δὲ ἠγνόουν 

Ν ε” Ν - 3 Ἡ Γ ” 

τὸ ῥῆμα, καὶ ἐφοβοῦντο αὐτὸν ἐπερωτήῆσαι. 
88 --- 94.1 οσο μλ 2 ὃν σεν μή 

με 18 1-6 9δ ο Καὶ ἠλθον εἰσ Καφαρναούμ. καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ γενό- 
Το Ὁ, 40-48 ’ 3 ’ - { - ι- . 5. 

µενοσ ἐπηρώτα αὐτούσ' τί ἐν τῇ ὁδῷ διελογίζεσθε; 94 55 οἱ δὲ 
3 ’ . Ἱ ϱ] ’ Δ π ζ. νο. 3 - ο ’ ΄.. 

ἐσιωπων  πρὸσ ἄλλήηλουσ γαρ διελέχγθησαν ἐν τῃ οδῷ τίσ μείζων. 

και προσευχ. Παβοπί. (:: Ῥἰπη Πίου Ί Οο Τ, ὅ τη νήστεια α]ϊθηα ΠηΒΠιι 

αᾱ τη προσευχή αἀἀἹίαπα, Ωμ οππάςΠα ΥΕΥΒΙΠΙ Μα(ίἨαεο Ἱπίπ]ί 

πίταππφτο οοπήπηκῖί, πθς οογΗπ {αρίαπη απά 191 ἐποπία νευδαπα πῖδ- 

απ ςΠΠ ΟΠΠ Ε και γηστ.) 

90. κακειθεν οΙΠΙ ΝΒΡΤΙΔ... ς γαι εκειί}εν οπὰ ΛΟΝΧΡΗ ΠΕΡ α] οθγία Ρρ]6Υ | 

παρεπορευοντ. 6ΠΠΠ ΝΑΗΣΟΙΝΧΓΑ αποῦ α] οπησΊά, Ἱέοπα ῥγαείεγηγεᾶίε- 

ῥαπύη" νο] (Τία οὐ. 4) ἐγαπείεθαπέ Ὁ ἆ 3: α) νά ο κ] ᾳνς (5 ὑπαε 

εᾳγεδεζ ἐγαπετεδαί, ϱ” ὧιᾶε ργο/εοΕί ργαείετηγεά{εβαίαγ) «ορ βγνταϊἳ ανπι.... 

ΒΡΕΤΑ ο (ο ἴδαπί, α Ε εν Γαοἴεῦαπί) Ρο ααί]λ επορευοντ. | γνοι οαπι 

ΝΗΟΡΙ... ς γώ ο. ΑΝΧΓΡΑΠ αποῦ αἱ οπιηὖ]ά (1608 τισ ννα γνω, ΠΟΠ 

Πίθπη 16324 πες π]αΡΙ5 ο ᾱ ΕΙ7 ροξί 1655) 

81. αυτοισ: Ἡ 26εν Ἱς οπι (5οὰ 266ν Ἰς λέγων, ἀἶσεπβ Ρτο και ελεγεν) |ο 

υιοσ: ϱ" οπι ο | ανθρωπων: ΡΕ" που | αποκτενουσιν: ΡΕὲ απθµτει- 

νουσι | αποκτανθεισ: Ὦ χδοῖ Υδ6Τ 4 ὁ ϱ1" Ἱς 60Ρ ΑΤΥ οπι | µετα τρ. 

ηµερ. (0/3) οπα ΝΕΟ ΡΙ/Δ ΠΡ] (α Ἱς ᾳ ροδέ ἑογέήηπι αἀέεπι , Ὦ ο ἶ Ρο8ἱ ἔγεν 

ἀἱεβ, ἆ ὕπ ἔγεδ ἄἴεβ) «ορ ΒΥΥΡΊΗΒ.... ς τι τριτη ημερα 6πΠὰ ΛΟὕΝΧΓΠ πηοῦ 

8] οπιυσ]ά { ρ1: ϱ” ν]ά 1 νρ ρο ΒΥΣΣΕΝ είΡ ἰΣί αγπι ααἲἩ (:: μετ. τρ. ηµερ. 
Ματοί [8,91. 10, 94] δο]επί ἰαβίαρ πι] απ τη τριτ. ηµερ., 4ποά 

Μιιααϊ εἰ Τιοαο οδί, μα μλὰι |. αναστησεται: 1. 19. 69. 946. 26εν 

8] Ρραιο εγερθησεταυ 

9δ. ἕπερωτησαι: 1. 19. 69. 946. ερωτησαι 

985. ηλ9ον (0 ἡλ9οσαν) οππη ΝΕ(ϱ) 1. 118.209. 2906 αἱ {ετοθα ο ρὶ 51 

ΚΙ νο δγιΣδέἩ Ρος”... ς ηλΦεν ΟΠΠ ΑΟΤΝΧΓΔΑΠ απεῦ α] ΡΙοΥ {ᾳ 6ορ σο 

ΒΥΤΡ ααἰἩ ΡαχβδΡ (1: Ἱποῖρίϊ , 1. Ιεσο οσς]αεβίαβίίσα, Ἠἶπο ῥαββῖπα ο τε 

αἀάῑίαχ). }. καφαρναουµ ΟΠΠ ΝΕΡΑ ΤΕ (οχς 4) νς «οΡ Ρο βαχ (:: ο[ οἱ, 

π4 Μί 4, 19)... ς καπερναουµ ΟΠΠ ΑΟΙΝΧΓΠ πποῦ α] οπιπν]ά ᾳ | κγε- 

Ἰαμενοσ | διελογιζεσθε (1. 98. 909. διελεχθητε, Μ εδόῖ ᾳ διελογιζοντο, 

ΔΕΤ ὀιαλογιζεσθαι) 5ἶπο αἀάΠίαπιθπίο οΠΠΙ ΝΒΟΡΙ, Πίο ({γασίαδαίίς, 

γεἰγασίαφαξίς) α Ὦ ο (1.5 ντά) 1 ]ς 1 ᾳ (άἱδοερίαξβεπί) νς ορ... ς (4009) 

ΤΙ Ρταεπι προσ εαυτουσ 6ΠΠΙ ΑΝΧΓΔΗ 1η οὗ Αα ΟΠΙΜΥΙά (8οά 1. 15. 28. 
69. 906 α] ραπςο ΥΥΣΕΗ Ροβί Φιελογ. Ροπ) Εσο θγταῦ ΑΥΠΙ αθί] 

94. εσιωπων: ΟΝ -ωπουν | εν τη οδω ΟΠΠ ΒΒΟΙΝΧΓΗ απο α] οπιπνΊά ο 13: 
σ1: ϱ" υίᾶ Ἱς] νρ οορ ΑΥΤΗΣ Αχ ααί ΟΥ 5596 (µαρκοσ τοινύν φησιν 

οτι διελεχθησαν εν τη οδω ον δώδεκα τισ αυτον µειζων εστι) ... ΑΡΑ 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΝΟΝ 9, 58. 915 

Ν 3 [ή / Ν , 2 --. 

9ῷ καὶ καθίσασ ἐφώνῃσεν τοὺσ δώδεκα, καὶ λέγει αὐτοῖσ' εἰ τισ 
αν στ ς , ’ Δ / / 

θέλει πρῶτοσ εἶναι, ἔσται πάντων ἔσχατοσ καὶ πάντων διάκονοσ. 
πι] Ν .) ’ .! ϱ] Ν 3 ’ 3 .. Ἀ 

96 καὶ λαβὼν παιδίον ἔστησεν αὐτὸ εν µέσῳ αὐτῶν, καὶ ἔναγκαλι- 
/ αλλες σι 2 ἴσ' δτ ὃ Ν.. ἃ ος / ΄ ο 

σαμενοςσ συτο Σιπεν αυτοισ οὉοιοσανσςτω} παιδίων τουτων δέξη 

ται ἐπὶ τῷ ὀνόματί µου, ἐμὲ δέχεται". καὶ ὃσ ὢν ἐμὲ δέχηται, 

οὐκ ἐμὲ δέχεται ἀλλὰ τὺν ἀποστείλαντά µε. 9δ Ὁι Ἔφι αυτῷ 

αὉ {1 ᾳ 6ο οπι, Ἠπο Τη [εν τ. οὗ.] | τισ µειζων: Ν τισ µειζ. εστω, 
500. 456. αἱ Ραιο τισ ευη µειζ., Ὁ 3Ρ9 τισ µ. γενηται αυτων, 19. 69. 
846. τισ αυτων κειζ. ειη, Ἰέοτα α. Η΄ Ἱς να φις (φιΐδπαπι) οτι (ἐ1ἴογτήι) 

πιαίον οβδοί Ὁ ο Εξ οἳ. 1 1 ᾳ φιιῖς (φιύεπαπι) εβδεί ἐἸζογιππι πιαίογ (πιαζ. 119Υ.). 

ΒΙπαϊ]]ζογ αάά οδδεῖ 5ο ΑΥΠΠ;: 60Ρ ΒΥΥΡ αεί] [ετε τί Ὦ 

86. και ρε: Ὁ Ὁ Π.Ι τοτε | καθίσασ (Α1, -εισασ): ΕΗΓ αἱ --ῄσασ | και 
λεγει - Θελει (ΡΗ" αἱ ρ]αχοβ -λη) - εσταν (ΔΕ αἱ ρ]α5 Οχεοᾷ 96πποΙ 
εστω, 28. αἰ19 {ογα εστιν, α Ὁ Π.Ι ᾳ ᾖαξ) -- διακονοσ (3 αἰ5 δουλοσ, 
1, αἳ Ραπς οηπ1 παντων εσχ. και): Ὁ Κ οπι:: ο{ Μί οἱ Το 

96, παιδιον: Ὦ το παιδ. | αυτο: Ὁ αυτον (ἆ αοαζρίεηΒ Ῥιιει πι θέαίέ 

Μζιυπι), Ἱέοπι {ογίαβ8θ οκ οπιθηάα{ίοπθ 4 (πιθᾶΙο επῖπῃ Υαγβα αυτο Παβεί, 

Ἱέα απἱάστα πέ Ππθο]α αἀ ία νιάθαίατ οππι Ια{1πις ἑοχίις Ιπίαγ]Ιπεατϊς 

αἀάοτοείατ), 1. 28. 118. 906 αγπη οπῃ. Ποπισίᾶ Ο15)556 και εξησ τουτοισ 

φησιν οτι λαβω» παιδιον, θΦηλονγοτι ο 5, εστησεν ἓν µεσω των µαθη- 

των αυτου και οἵο | ΑΟΙ εµµεσω | εναγκαλισαµενοσ (κ -λησαμενοσ) 

ππαπο ἵπ πιοᾶππα οογγαρέπη Ἱορ]ίπγ: ο αναγκαλισ.. Ἰ αναγκαλεσ., Ὁ" 

ανακλισαμ., Δ εκαλισαµ. | αὖὐτο: τ αἱ αυτω (αἳ 5αρτα) | ειπεν (οί. Ον 
9,596 Ρα ἄωῖί): 1. 1158. αἱ ραιονίᾶ λεγει, Ἰέοτη α Ὁ ο ἆ (επισιά [2]: 5:) 

Τ]ᾳ νο αἲ 

οτ,. οσ αν Ρχ Ίου ΟΠΠ ΝΑΒΟΡΙΙΔ 1. 19. 98. 69. α]... ς ΤΡΙ οσ εαν οἵπι να 

τΠ τιποῦ αἱ ρ]οτ ΟΥ2)996 | εν (6. 07,596. 501: {ο1. ϱἳ νΙᾶ] νρ τὔππι εω, 
εα -- επι, Ἰ{οπι «ΟΡ 60 ΑΥΙΡ): Όχι 124. 99ὲν 448ν αἳοἳ γδοῖ οπη : 1ΐθπῃ 

εα (8116 πλ) Ὦ ο 43" 1 ᾳ (κ. ριιεγος ἑαῖεβ); 19. 69. 946. 906 ες | των 

παιδι. τουτων 6ΗΠΙ ΝΟΔ Τρ9 α15 {ογο (6ο) πι ᾖιογΊπι βαγνιιζογτηπι Μπι 

πιοᾶί, ΒΥΥΣΕΒ αἶσμέ ]έο ρπεγ)... ς Ἰωι Τί των τοιουτων παιδι. 6ππῃ ΛΒΡΗ, 
ΝΧΓΠ ππςῦ αἱ ρ]ον Οσ5)506 οἱ ὔ5τ 1! (5αᾶ Ἱς Ρτορίαβ αἆ τ. παι. τουτ. Ἀ608- 

41) να οἱο (:: αἲ ποσοπιπποάκίαπα ναΐν αἆ ΜΗ εν παιδιον τοιουτο) | 

επι: ϱ 69. τὸ. 341. 449ν εν (Τα 1πῖ πι ποπιῖπε πιεο) | τω ονοµ. µου (εί. 

Οτῷ56 ο ο(ὔ51): α Οχδ6ᾷ τω εµω ονοµ. | οσ αν 896 Ίου εἶπι ΕΡΙΔ αἱ 
Ραµο...ς Τϊ οσ εαν 6ΠπΠΙ ΑΟΝΧΓΠ τποῦ αἱ Ρ]εγ. Τίεπα 1έ (οχο Ἰ) νο φιζ- 
ση πε...  4ΤΕΝΥ οσ, 1 φιῖ | Φεχηήται (Α οδοῖ -γεται) οππῃ ΝΗ1, οδον Τρ 

4ο Γρ” α (α Εα γεοϊρᾶ, ο3' γεεερίέ, ο επαρίθ) ... ς δεξηται οαπι ΑΟΡΝ 

ΧΓΔΠ ιποῦ αἲ Ρο (αἱ Ρας -ξεται) Ὁ 3: ϱ1 υὶά { 1 νρ (Ἠ1 οπηἹιος 81606 

εν") 1: δεξηται αΙίεγατη πες Μί 18. ὅ πος Τιο 9, 48 Βιποί [ αλλα (19. 

28, 69, 946. 3Ρ8 µογον αλλα και): Ἐ 60Ρ αλλα δεχεται 

9δ. εφη ϱΠΤΏ ΝΒΔ ο0ρ ΒΥΥΣΕΝ, 1Εετη ϱ ΡΥΑ6ΠΙϊ9βο (1: ο Τι) αποκριθεισ δε 

τνενς απεκριθη δες. ΑΝΧΓΠ τποῦ αἱ Ρ]οχ α (πεβροπάεπς αμέεπι {οἡ. αρῖβ) 
ο {03 ᾳ Ρο ασπι, Ιίοπῃ Ρα] ραπο Ὁ ἵ ΚΙ (61.3: Ν14) νρ ΑΥΥΡ απεκριθη 

ΟΠΩΙ58Ο δε (ἆ γεβροιάεπε Πέ ζολι. ἀίωίί), Ἠϊπο Ἰωπ απεκρ. [δε] ... 18. 63. 

10, 45 

Μετο, «0 
1ο 19,350 

88.40 

Ίις 9, 495 

. 
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ὁ Ιωάννησ' διδάσκαλε, εἴδομέν τινα ἐν τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα 

δαιμόνια, ὃσ οὐκ ἀκολουθεῖ ἡμῖν, καὶ ἑἐκωλύομεν αὐτόν, ὅτι οὐκ 

ἠκολούθει ἡμῖν. 99 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦσ εἶπεν μὴ κωλύετε αὐτόν: οὐδεὶσ 

}άρ ἐστιν ὃσ ποιῄσει δύναμιν ἐπὶ τῷ ὀνύματί µου καὶ δυγῄσεται 

ταχὺ κακολογησαί µε᾽ 40 ὃσ γὰρ οὐκ ἔστιν καθ’ ἡμῶν, ὑπὲρ ἡμῶν 

Μελος. εστί. 41 'Ν ὃσ γὰρ ἂν ποτίσῃ ὑμᾶσ ποτήριον ὕδατοσ ἐν ὀνόματί 

846. 9Ρ9 και αποκριθεισ | αὐτω (αἱ. Ὁ {ρϱὶ ἨνΙά {1 ΚΙ νρ): α ᾳ οπι (ο 

43’ γεβροπᾶίί αμίοπι {ολ. εἰ ἄίω. τ15) |. ο (11 ΝΒΟΤΙΜΧΔ αἱ δαΐ πια; 8 

Β7 Ἰμπ οπι 6Ηπι ΑΡΝΓΠ απςῦ αἱ Ρ11500) (ῴανγνησ (Ἡ -απησ) εἶπο λεγων 

να] βΙπη]]] αἀἁἁλίαπιθπίο οΠΙΤῃ ΝΒΔ (ο ν]άο απίθ) Ἱς «ορ ΒΥΥΣΕΝ..,, ς Τη 

ΤΙ αάά λεγων ΠΠ ΑΗΝΧΓΠ πποῦ αἱ Ρ]ου Ε(ᾳ1: 3 ΝΙ4) 1 ᾳ να ΑΥΤΡ Ρο ασπι; 

Π{επῃ Ὦ και ειπεν, ο 13: εἰ ἀἰωί Πέ, 19. 69. 946. α ἆ ειπεν, αἀἰνίές Ίέοιη 

1.98. 9Ρε Ώ 1 και (2Ρ9 Οπ1) λεγει (εέ ἀῑοιθ) | διδασκαλε: Ἱ. ο | ειδοµεν ο. 
ΝΑΒΟΕΑΗΝΜΒΌΟΓ α] Ρ] ... ΡΝ 946. ειδαµεν ... ΕΚΗΥΧΔΠ αΓ πα υὖομεν | εν 

τω (αἱ.ς8) ο. ΝΒΟΡΙΙΝΑ 1. 69. 209 αἱ πππσ]ά (11 νρ ὅπ, αἲ 1έΑ θίῖαπα Μέ τ, 29. 
πῬῖ Ωχαςςρ εν ΠΟΠ Ἱαρίίαχ) ... ς 9 Β2 τω ΕΠ ΑΧΓΠ πΠςξ α] Ίοηρο 

ΡΙ ... Ὁ αἲ Ρας επι τω | οσ ουκ αχολουθει (209 ηκολουδει) ημιν (0 
90, α κ μεθ ημων) οππι ΑΡΝΧΓΗ ππςῦ α] Ρ]εγ α Ὦ ο 13 ϱ1 γιά κ] α 
(5εἆ φιΐα Ῥτο ϱωῖ) νε 5ΥΙΡ Ρο ΥΠΑ ... ΒΒΟΙΙΑ 10. 115. 946. 44εν Εσορ 

ΥΥ5ΟἨ αθίἩ ΣΥ ΡοχΒ5 οπι :: α{ 1η Το ἀθθδί | εκωλυοµεν ΕΊΠῃ ΝΒΡΕΤΙΔ 

1.909....ς Ἰωπ εκωλυσαμεν (:: οἳ Τι) επ ΑΟΝΧΓΠ πης α] Ρ]αχ (Ίΐοπι 

4 ΠΡ]ετ να ῥγολζδιύπις, κ υεζ πια) | οτι ουκ ηκολουθεν (ηκ. ΕΠΙ ΝΒΔ: 
ς Ίωπ ακ. οππα τ6]] 1 πί Τι) ημιν (Ε α) Δετῖν μεθ. ημων) οππῃ ΝΒΟΤΙΑ αἱ 
{εορ ΑΥΣΣΕΝ α οί] ΣΥ Ρ6ΥΒΡ (Ἠ] οΠΊΠ68 ηίθα, ΟΠ1 0σ ουκ ακολ. ημ.) Ἰΐαπι 

(απϊ απ{εα οίαπῃ οσ ουκ αμ. ημ. παθεπθ) ΑΝΓΠ ππςῦ αἱ ΡΙ 6ο ΒΥΙΡ 5οά 

ο”... Τί οπι (6209) επι Ὁχ 1. 19. 14, ο8, 69. 106, 909. 454, οῇ5. Ἱν 

(εχε ϐ) να ασπι (Ἠϊ ΟΠΊΠΕΡ απίθα Ἠαβοπί οσ ουκ ο{ς). Ῥταθίετεα 2501. 

οπι οπηπ]α Ῥο5δΐ δαιμογια, 1913 194. 191. 495. οδοὶ ΡΡΔΥΗ 5ος Ἐ οπη 

οπηπ]α Ἰπάθ α και εχολυ. (:: 1π Το ροβί ὅαιμογια ΡοτρΙϐΥ και εκωλυσαμ. 

αὖτ. οτι αυ ακολουθ. μεθ ημων) 

89. ο δετξ({ϱ1 3 ΥΙ41 να, Ἱίοπῃ ο αἲί είς Πεειβ, α εἰ πεβροπᾶεπβ Πεβιιβ αἲ[) : 
1. 19. 28. 609. 118. 209. 940. αππη Ὁ δε, Ὦ 9Ρ9 α Ὁ 3 1 Κο δε αποκρι- 

θεισ | ειπεν (Ε1 κ ἀἰωίθ: α Ὦ ο ἆ 7: αἲ Σ ΥΙά 1ᾳ νρ αἰί | αυτον (αἱ, { 
3. ϱ. γιά] νρ;ο εοθ): ϱ 115. Ὀϊ Κοπι:: πί Το | ουδεισ: του | 
ποιησει (1 να Γαοΐαί): Α ποιει | επι: 1. 19. 69. 946. 4] απο εν | ταχυ 

(εἰ {ρὶ Ἔ νά 1 ᾳνΕ; οα{! το δε ταχυ προσκειται δια τουσ εισ αιρεσιν 

εκπεσοντασ): Εἲ 1. 98. 909. α Ὁ ο ἆ 3: 1 Ἱς ΑΥΠΙ ΟΠ1 

40. ημων υπ. ημων (αἱ. «ο Ρτοῦ Βελι) οιπη ΝΡΟΡ 1. 189. 69. 909. αἱ πααν]ὰ 
Κ οοΡ ΒΥΤΡ ΤηΣ Αγπι (Ίίεπι 1, ημων υπ. υμων, Ὁκ αἱ ρ]αβ8] υµμων υπ. 

ημων) ...ς 8 Β7 Ἱωπ υμων υπ. υμων (ει οἳ Τ10) απ ΑΡΝΓΠ απςῦ αἰΤο 

(οτοες Ὁ ο {3 αἱ Ἅ νά 11 ᾳνς Ρο 8ΥΙ5ΕΒ οί} πΠᾷ αθίἩ 

ΔΙ. αν: Νεα) | ποτιση: ΗΓΑ αἱ α]ῖᾳ -σει | εν ΕΙΠΏ ΔΑΒΟΤΝΣΓΠ ιπο7 αἱ 

Ίοηρο ΡΙ...ς (-- 9 54) εν τω οµπΙ ΏΗΜΑ 4] πια | ο1ομ. µου οΝΗ κα οἳ 

ΡΧΓΔΗΣ ΠεΣ αἱ Ρ]εχ ΠΠ νρ ϱορ μο ΒΥΥΡ ΙΒ αείλ... 9 ὃσ η Τί 

οπη µου 6ΝΠΙ ΝΕΑΒΟ ΚΙνα” 1. 299” 958. 495. αἰδ ΑγνδοἈ οί Ρ ἰσί αγπι 



ΚΑΤΑ ΜΛΡΚΟΝ 9 49. 915 

τά ω- 5] ’ 2 Δ / ε -- [ὲ, 2 Δ 2 / Ν 

µου, ὅτι Χριστοῦ ἐστέ, ἁμὴν λέγω υμῖν ὅτι οὐ µῃ ἀπολέσῃ τον 
- ς 5 σον Νο Ν / - -- 

μισθὸν αὐτου. 432 ''"“" Καὶ ὃσ ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν 
- ’ ” -- 3 / 

τούτων τῶν πιστευόντων, καλόν εστιν αὐτῷ μᾶλλον εἰ περίκειται 
/ } Δ λ Δ ’ 2 - λ /{ 2 λ / 

μύλοσ ἀνικὺσ περι τὸν τραχηλον αὐτοῦ καὶ βέβληται εἰσ την ὣα- 
. Δ ΔΝ { ᾧ / 

λασσαν. 40. 19 ὃ καὶ ἐὰν σκανδαλίσῃ σε ᾗ χείρ σου, ἀπύκοψον 
ο / -- ” λ ’ ἊἎ Ν / 

αὐτήν' καλόν ἐστίν σὲ κυλλὸν εἰσελθεῖν εἰσ τὴν ζωήν, ἡ τὰσ δύο 
-- 2] 2 - 3 λ ος λ 3 

χεῖρασ ἔχοντα ἀπελθεῖν εισ τὴν γέενναν, εἰσ τὸ πυρ τὸ ἄσβεστον. 

(11 νάϊν ρτορίεν ΡΙΘΟΠΑΒΠΙΙΠΗ ΟΠΙΙΒΒΙΠΩ 6986: 5ἱ απῖς Ιπία]]βδδί µοτ, 

οἰοοίβδεί οΡίποχγ οτι χὺ εστε. Αριά Μί αβί εισονοµα µαθητοι) | χυ 

(ας): νἲ εμον (εκ εµοι οονταρίαπη ϐ) { οτι 860 61η ΝΒΟΡΙΙΔ αἱ Ρ]11519 Ὁ 

Η5: 3. ΚΙ α ραί βγτΠί ϱοΡ σο, 1 [οτι]... ς οπι οππῃ Αοὄνχγῃ πῃοῦ 

αἱ Ρρ]ενα ο Γ1 νο αὖπι αθείῃ | απολεση ΟΠΠ ΔΑΒΟΙΝΧΓΔΠ πποῦ αἱ Ίοηρο 

ΡΙ ... Ἰωπ Τί απολεσει 61 ΡΕ α”Ὁ {θγα 

49. αν οΙΠΙ ΔΒΡΙΝΥ αἱ ππὰ ... ΤΙ εαν ΟΗΠΙ ΑΟΧΓΔΑΠ πποῦ αἱ ΡΙ | σκανδα- 

λιση: Ἡ α]10 ἔετο --λισει, 981 -λιζη, 150ὲν λιζει | τ. µικρ. τουτων οι 

ΝΑΒΟ" δίΣΡΤΙΜΞΝΑ 1. αἱ ραἈς ο ἵ ᾳ (Ίίεπι α εα πιππιϊς υεδίγῖβ, Ἰκ ἄε ριιδῖ]- 

198 Φεδίγο8) «ΟΡ ΑΥΤΡ 5ο ααἰἩ, Ιΐοπῃ α]10 {χο Ὦ ἃ 5.1 νο ΒΥΥΣΟΝ...ς 

ΤΙ οπι τουτων εππι ΕΕ(ΗΚΝΤΒΌνχΓΠ αἱ ΡΙ Γατπ | πιστευοντων 5Ίπο 
ααἁἹίαππθπίο ΟΠΠ] ΝΑ Ὁ ΕΠ: 1 (Ἠ1 ογεζεπέίφιις) Ἰκ” (φιῦ ογεᾶῖ) «ορᾶ”, Ἱΐθπα 

ϱ”Ρ α πιστιν εχοντω» (63 Πα οθτίθ πιαρῖς ν]άθίατ απαπι πιστευοντων, 

α Πάεπι ιαδεπήίδις, ἃἆ Πα. Πιαδεπήζιπι), Πα ΤΙ (1: αἲξ νᾶα ροίῖπς εκ πι- 

στευοντων ππᾷθ ἀῑσίο πιστιν εχοντ. Βαχῖβδα: α]ῖ εισ εµε πια]αθταπί 

αἀάστε) ... ςΊμπ πιστευο»τ. εισ ἐµε(:: πὲ Μ{) οσπι ΑΒΟΠΝχΓΠ αποῦ αἱ 

ΡΙεγο{ο1. 5. νΙά] ᾳνς εορδεΏ οι π{ αγτα!Γ οσο αἱ | εστω αὐτω:Α αυτ. εστ., 

Ὁ αἱ απο αθίἩ οπη αὔτω, ο ἆ Ἱς οπη εστ. | περικειται: Ὦ περιεμειτο (1ὲ 

ΡΙ6χ ἆ νρ οἳ οἴγοιπιάαγείη, Ἱ μέ 8ΊΙΒΡεΏΦα εβθεἰ) | µυλοσ οπνικοσ (Ρ’) 
611 ΝΒΟΡΤΙΔ α110 {το 1{ (αεχο α) νς (Τιαεϊπῖ πιοῖα αφιπατία, 1 πιοῖα αθίια- 

γεσία, ἃ πὶ] π]ςῖ πιοία) ΑΥΙΣΕἨ ϱο ΥΠΑ αείἩ.... ς Τϊ λθοσ µηλικοσ 6η 

ΑΝΧΓΠ πηποῦ α] ρ]εχ α (Ιαρίς πιο]αγί) οορἕΙᾶ ΑΥΥΡ: 18. 28. 69. 958. 346. 

9Ρ6 µυλωνικοσ λιβοσ (να] λιθ. μυλ.) | περι( ο 3. κ α εὔγεα): Ὦ αἲδ 
επι (α ἆ Ε1 1 να οοἴζο, ϱ-' ἵπ σο1ο) | βεβλητ. ειστ. Φαλασσαν: Ὦ εισ 

τ. θα. εβλη θη (18091 πι πιαγε πιέογείω:, Π α πι πιαγὲ πιϊέέ., Ἱς ὧν πιαγεηι 
φηῖόδις εςθεί) 

45. σκανδαλιση οΙΠῃ ΝΒΙΙΑ 815 Πέθπα εεαπάαἑκανεγτέ, α. Ε Η5, ο1 ἍνΙά ΚΙ να, 
Β -λισει... ς ἴωη -λιζη οππι ΑΟΡΕΘΗΚΜΝΡΌΥΓΠ αἱ ΡΙ, Ἰέοπι θοαπᾶα[έραί 
Ῥο ἆ ἵ 4: Ἱέεπα Ἐς αἱ αῑα -λιζει | αποκοψ. αυτην: Ὦ (ΑΤΠ1) α”ὰ εί ργο- 

ἴοε αὖδ ίε:ι: ο Μί | εστ. σε 6ππι ΝΒΟΙΑ 19. 28. 6937 (ὅοπι σε) 946. 909 
Ἀ: Π6πΡρ)οοΓβ” ο αΙ ΚΙ (03. δοπωπι ἐδἑ οΠΙΙΡΦΟ ἐδέ) νο Αννα 
ΔΥΠΙ αείὮ εστ. σοι ... ς σοι εστι (:: πέ Μ) ουπι Αναστπ τποῦ αἱ Ρ]ει 

Ρο | εισελθ. εισ τ. ζω. εΠ1 ΝΑΒΟΡΙΙΑ 989. 306 1έ νᾳ ο0Ρ ΥΕΝ βθίµ... 
ΤΙ εισ τ. ζω. εισελθ.. ουπη ΝΧΓΠ αποῦ 1. αἱ [θτο ΟΠΊΠ ΒΥΙΡ 5ο | τασ: ϱ 

Ἴδοι οπ1 1: πί Μ{ (Ιπ] {εν αἱ Ῥαπς οπι τουσ ν. 46) | απελίθειν (Ὁ ο 3’ 

8404 ϱἳ. 1] νο; ν’ εισελθειν): Ὦ 19. 61. 8Ρε 4 ΕΠΣ ὈΙαπομ Ἱς ραἰ ῥλη- 
Φηναι | εισ την (15 οπη) γεενναν: 1. 98. 118. 485. οἱῃ | εισ (ρτο εισΏ 

9--4Τ 
Μι 18, 6--9 

Τιο 1Τ, 2 

Μί 5, 90 



Μι 5, 90 

816 9, 450. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

40 καὶ ἐὰν ὁ πούσ σου σκαγδαλίζῃ σε, ἀπόκοψον αὐτόν καλόν 
εστίν σὲ εἰσελθεἴν εἰσ τὴν ζωὴ χωλόν, ἡ τοὺσ δύο πύδασ ἔχοντα 
ῥληθήναι εἰσ τὴν γέενναν. 41 καὶ ἐὰν ὁ ὀφθδαλμόσ σου σκαιδα- 

λίζῃ σε, ἔκβαλέ αὐτόν" καλόν σε ἐστὶν μονόφθαλμον εἰσελθεἴν εἰσ 

υ ο 3 1 Ἰςοπου εστιν, 358. η εισ) το πυρ το ασβ. (ν αἶβεστ.) οπη 
α᾿οἰοῦλῃονσγπ πης» α] ῬΡ]οτα Γρ] νο οορ ϱο αππι; Ἰξεπα ϱ Πδ: πτου 

πυροσ. ραί 3ΥΤΡ ἐφπῖς ἐπεαέπριθίε, α. ἐρπὶς ἐπεπέπρωιδείεπι ... ΝΕ8ΗΔ 

940. 944. 9050. ΦγΙ5ΕΏ ΡοΥδΡ οσα, ηῖπο Ρ0 

44. ς (5εᾷ 409) Ἰωπ ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ 
σβέννυται ΟΠΠ ΑΡΝΧΓΠ αποῦ α] Ρ]οχ ΠΡΙΟΓ (Γοπι και το πυρ ου σβενν.; 
Ὁ ο ϱ” εἰ ἰφπίς εογπι) να αυτα (αἱ Ὦ ο σ”!) ϱο ααί] (5οἆ δἷς {ΤαΠΒΡ: 

οπου το πυρ ου σῥ. και 0 σκ. αὖτ. ου τελ.) ΑαρζοΠς 7 (ρταθίοχοπ(πο 

46 οἷν. ἀοῖ 21, 9 ποπ επι ρίφιζί πιο ἴοσο δαῖεπι υεγύα {ορ ἀἰσεγε) (Ππ]πί 

165 Τη{μδίέος αιίεπι εί «Γῖ ποπ Γαοζιπιέ οβεγα πιβέέίας ποέεί ἴπ ἴγπεπι αείετ- 

πι, ποτ φεγπιῖς εΟΓΊΗΙ Ίιοπι πιογζεί εί ἐφιῖς πιο εωκζπφιείμγ: 486 81 

αὉ ου νουδα Ῥοπάθεαπί ποη βαἲῖς Παπεθ): οπηΙβῖπιας 6ΗΙΏ ΝΒΟΙΙΔ 1. 28. 

118. 951. (255: 5αᾷ ἵ5 οἩ1 θ{. νν. 40ὔ οἱ 46) 29009 10Ρε νίᾷ Κ ϱοΡ αΓΠΙΖΟΗ 
αἱ ο4ᾷ ΟΠΊΠ 

40. και εαν: Ὁ καν | σκαγδαλιζη «ΠΠ ΑΒΟΡΝΓΔΑΠ αποῦ 4] Ρ]6Υ... ΝΧ αἱ 
Ραπο -λιζει, 1, -λισει, 903 -λιση | αυτον (Α αυτην): «ορ αἆὰ ῥγούῦσε 

ει, ΥΠΑ Ῥγοῦΐοε αὖδ {ε τ: οί Μί | καλον 6ΗΠΙ ΝΒΟΡΙΝΧΓΑ τπςἳ αἱ ρ]ου 

ΠΡ]εν νο είς ... Ἰωη αάά [γαρ] εππι ΑκμΠ α)1ὸ ο | εστιν σε 6ΝΠΙ ΝΑΒΟΕΕ 

ΕΗΚΙΥΣΔΠ α1254ογο...ς (-- ᾳ) εστι σοι ο. νΜΊΌτ αἱ ΡΙνιά 18Ρ]ετ (αἱ, 
4) νρ βγταίτ αθίἩ; Πέ ΡΜΖ5 αἱ Ρ]1515 Ὦ ρο σοι εστιν... 40. 957. αἱ 

Ραπο εστιν ἰαπίαιη | εισελθειν (ΝΕΓ α119 ίογο Ροβί ζωην) ειστ. ζφην 

(α Ὁ ο ϱἳ 1] ᾳ νς αἲπῃ αἀᾷ αιώνιον, πο Ἰίθπι { Π3' Ί) χωλον (0 209 

αρο ΓΗ ϱ Ικ]ανρ αγ απίο εισελθ..). Ῥταοίετοα Ρο χωὠλον 

κυλλον η χωλον:: ο Μι | ῥληθηναι (1. 28. 118. απελθειν): Ἀ Ρος 
ε. τ. γεενν. ΡοἩ | ειστην (ΜΆνκ 19. 28. 69. αἱ ραπο Ο11) γεενναν (Ε αἱ 

γεεναν, επι Χ αἱ ν. 45, Ρα] ν. 47) Α5ἶπο αἀάΠἰαπιθηίο ΕΠΙ ΝΒΟΤΙΔ 1. 

98. 118. 951. 10Ρ8 (Πἆθπι ΟΠΙΠΘΒ ΟΛ δ{. ν. 44) 24. 99. 959. 1109 Ὦ κ 

60) ΑΥΣΣΕἨ αγπηΖοΏ ῬείβΡ... Ε αἆά του πυροσ, Ἰέοπη ο ϱ” 1 νε ΒΥΤΡ αὖά 
του πυρ. του ασβεστου (55: ἐπὶ εἰ ἐπεαωφεπῳιοίπς, 1 ἐς ἐπεαωκίύηφιί- 

2Πεπι), Ἰέοπα ς (5οἆ 4009) αἀά εισ (α 3. ἵ τατδα5 μὐζ) το πυρ το ασβε- 

στον, Τωπ [εισ τ. π. τ. ασβ.] επι ΑΡΝΣΓΙΠ αποῦ αἱ ρ]οτ { (έεπι α. 13: 1) 

6ο αγπιἉδό αθίῃ 

48. ς (5εὰ 499) Ἰμπ ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτῷᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ 
σβέννυται οππι πάσα απὶ ν. 44 Ἠαρθπί (ποἴ] οπι καιτοπ. ου σῇῷ., 1Ρὶ 

ΑΥΤΗΣ οἱ {πῇς εογἸπι εἴο) ... οπι 6ππῃ Πδάσπι απ Ραδεπη ν. 44, Ργαοίθυ- 

σαᾳπα οππι 2058 οἱ (ᾳπῖ οσα ν. 45 οπι) 92. 218. 199ν οδετ 

4Τ. και εαν 0 οφθαλμ. σκανδαλιζη (κ αἱ Ρας -λιζει) σε: ΡΕ και ο οφῦ. 

σου ει σκαγδαλιζει σε | σε εστω’ οΠΠΙ ΝΕ, Ίέεπι εστ. σε ΤΑ οἱ σε Ροβί 
εισελ. Ροβῖίο 12. 28. 69. 346. (9Ρ9 σε οπΙἵβΡοΟ εστιν)... ΜΑ Τ (εί. 4) 

νρ αγτΏίτ οί] εστ. σοι, ς ΊμΠ σοι εστι ΟΝΠΙ ΑΟΡΒΤΜΖΝΣΓΠ αηςῦ αἱ ρ]ος 

σοΡ Ρο | μονοφθαλμον: αἱ οἵππ απο οσµίο, ἕ πι οο[ω ᾖαδεπίεπι, 8 Ὦ 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9 50. 17 

» ο - / . Ξ ώ 
τὴν βασιλείαν του Θεοῦ, ἡ δύο ὀφθαλμοὺσ ἔχοντα βληθῆναι εἰσ 

Γ , 48 ο ς ο ζξ 2 - ͵ - Δ Δ 2 

τὴν γέενναν, 45 ὅπου ὁ σκώλιξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ 
- Δ ΔΝ α ’ ς [ὗ ὁ 

σβέννυται. 49 πᾶσ γὰρ πυρὶ ἁλισθήσεται. 00 ''''Ἔ καλὺν τὸ ἅλα 
.λ Δ Ν ο ο η Ε , Αν / ” Γ 
εὰν δὲ τὸ ἆλα ἄναλον γένηται, ἓν τήι αυτὺὸ αρτὺσετε; ἔχετε ἐν 
ς -- τά Δ 5 ’ .᾿ 2 / 

ἑαυτοῖσ ἅἆλα και ειρ/νεύετε ἐν ἀλλήλοισ. 

ο Η3: ο. στ νΙᾶ 1 νο ζιικσπε, 1 α σαεσιπᾶ, Ἱ φπιασιππφε ραγίε σογρογῖ ἀεζί- 
ζεπι (ροβίεαα1ιο ἐπέεφγιπι ῃτο δυο οφ. εχ.) | εισελθειν (83 οπι): Α Ῥοβί 

του Θεου Ρον [ βληθηναι: Ὦ α119 απελθεω’, Ιἴεπι 1 γε, ο ὑπίγούγες κ 

νοτο (ροςί εισ γεενν.) ὑιοίῖετε | εισ την (ΕΠΙΠ ΝΑΟΡΝΣΓΔΗ αποῦ α) ΟΠΊΗ 

γα: ΤΙ οπι Οπή Ε1, 28.) γεεΥν. 81Πο αἀαΠίαπιεπίο ΟΠ ΒΒΡΙΔ 1. 28. 

118. 209. 2Ρε 8Ρε Ί0Ρ6α Ὁ ο 3] οΟορ ΑΠ... ς (5εᾷ 4Ό9) αᾱ γεενν. 
αάάᾷ του πυροσ οππη ΑΟΝΣΥΠ αποῦ αἱ] ρ]εν Γρ”. (φπίς ιεακίύπριδεζ(θ) 1 

1 ᾳ αγταίῖ σο αθίἩ.... Β (ρτο ε. τ. Υεεγγ.) εισ το πυρ το ασβεστον 

48. Ἠππο νΕΥΒΙΠΙ Πεπιο οπηξ4{. | αυτων: αβυς αἱ] 55 6 οπι; 269. 500. αἱ 

Ρας Ὁ ο”. σορ αυτα! ϱ{.Ρροδί πυρ αἀὰ αυτων; «οπου το πυρ αἰςο απίθ 

και ο σκωλ. οἵο Ροπιπί | τελευτα: 1. τελευτησει. Βεᾶ ΠΡΙ]. 6. α Ὁ ο 
Π5: Τα Ἰίοπι πὶῖ (ποπ Ε1 νθ) οπιπῖρας αραβ νν. πιογίείι εἰ οπεἰιφιό- 

{ωγ1 Ἰέεπι ἆ ν. 44, 56ἆ νυν. 46 αἱ 48 (Ίος ναυδι α{. σ1:) πιογζείι' οἳ εἰ- 

βέὐεριάέη:; Ἱς Ίου νετδα (ᾳπθπη βο]απ] Παῦ ας) εωπριεξη αἱ πιογθι (Ὁ 

{6Υ 26Ί1πες εογαπι ποπ πιογίεπέη, Ἰΐεπι α ν. 48). Αριά τχχ οΡί: ο γαρ 

σκωληξ αυτων ου τελευτήσει και το πυρ αυτων ου σβεσθησεται. 

49. πασ γαρ (11. 250. αἰδ αἆά αρτοσ) πυρι (86 αἱ Ραπς εν πυρι, Χ πυρι 

αλι 5ἵ6) αλισθησ. (46. 59. δοχιμασθησ., ϱἳ' οπυπε -- επαπιπαπίι) ο. 

ΝΑΒΟΙΝΧΓΑΠ αΠς6ῦ α] ρ]ειτ {σι Τα νς τὰ »γταίῦ σο ΑΥΤ αθ{Ἡς 1{θΠι 

Κ. οπυιία αιέεπι κιὐδίαπέία οοπδιιέ (αναλωθησεται τ): Ὁ 64. 053 α Ὁ 

ο 3: 1 {οἱ ο. | αλισθησεται 5ἶπο αἀ ἁΠαπιθπίο οπῃ ΝΒΤΙΑ 1. 61. τὸ. 
118. 905. 906. 209. 9293 9513 958. 4856. ὈδουἈ βδου 9Ρ9 10Ρ9 Κ εοράᾷ 

ο(ρείγὅ ΑΥΠΗΖΟΝ... ς (5ο Ῥεμα: φοβδαπι οἶεπέ) Ἱωαι ΤΙ αάά και πασα (ϱ 

Ῥ ο Η3' 1 {οἱ πασα γαρ, π πασα ΟΠΙΙΑ8Ο και: Πῖ Ἰίίαγ πασα γαρ ὃυ- 
σια εἰς Ίοςο νετβογαπι πασ γαρ πυρι εἰς τεροπαπ{) Φυσια αλι (α119 α 

ο ϱ”' οπι Πατ] ἵπρ οαΐ πιί {οἱ οπι) αλισθησεται «1ΠΙ ΑΟΡΝΣΓΗ αποῦ 1έ 

Ρ]εῖ νο Αγταίῦ οΟΡΞΕΟΝΥ δι! ϱο αγπιαδὸ αθί] :: ο[ Τον 9, 15 και παν 
ῥωρον Φυσιασ υμων αλι αλισΦησεται, ιπᾶο αἀ ἁλίαπιεηίαπα νεγδαβ 
ποβίτϊ Ηαχῖςεε υ]άοίαν. 

50. το αλα 0156. ν(5εά ρτῖ Ίος --λασ)ΗΔ... «πι ΤΙ το αλασος. ΝΕ(Ν ρτῖοτα 

1Ο6Ο)ΑΒΟΡΝΧΓΗ πποῦ α] οπιπσ]ά { καλον: 19.609.846. α13 αάᾷ γαρ | δε: 
109. 69. αἱ γαρ, ν οπι | γενηται (1 νο Γουῖί): Ὦ γενησεται (4 Γιονῦς) | 

αυτο: ΜΠ 1. 206. 209. 2505. 299. 636Υ α] Ραιο Γοπ1 (πθς οχρτίπι σο α1) | 

αρτυσετε (-σετε ΝΕΕΕΑΜΡΒΌΧΓΠ οἵς; ΑΟΡΗΙΝ 126. α] τηα --σεται, Α 28. 

-σήται, 69. αἱ -σητε): κ 1. 14. 91. 118. ο06. 2ὔ5. 999. εδεῦ 786 αρτυ- 

ὤησεται, Ίἴοπι οοπάἰείιη (ναι ιῖ σο οοπάέωγ) ἆ Εἔααί οοΡ ΒΥΥΣΕΝ αγΠι 

Ρο αοἰἩ (οοπίτα σοπᾶἰαίἶς α Ὁ ΗΣ'νιά ο 1] νο ΒΥΤΡ, α θα[ἱείίδ; ο οοπά{ε5, 
κ οοπάἰεέἶς) | εχετε: 13. 69. 946. 9Ρ9 υµεισ ουν εχ., 98. εχ. ου υμεισ | 

ξαυτοισ: 1 αἱ Ῥαιο αυὐτοισ | αλα οΙΠΙ ΝΤΑΥΗΒΡΙΙΑ 1. 28. 909. αἱ ραιο 
ες αλασ ο, ΝΕΑΣΟΝΧΓΗ αποῦ (5 το α).) αἱ ρ]ευ | ειρήηνευετε: ν αἰδ -σατε 

Ἐς 66,24 

[ων 5, 13] 
Μι5. 15 
11ο 14, φ4 
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Ώει 4, 1 
Μι ὅ, 8Ι 

515 101 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

νά 
”΄ Ν - ᾿ μ] ο ” } 

1. 9 Καὶ ἐκεῖθεν ἀναστὰσ ἔρχεται εἰσ τὰ ὅρια τῇσ Ιουδαίας 
Ν / - ὁὸ ’ Δ φ ’ ” Ν 

κμὶ πέραν του Ιορδάνου, και συπορεύονται παλι ὄχλοι προσ 
ας . τ / [ λ / 

αὐτόν, καὶ ὧσ εἰώθει πάλι ἐδίδασκεν αὐτούσ. 3 και πρυσελθύν- 
-- » ο 2 Ν -- 2} 

τεσ οἱ Φαρισαῖοι ἐπηρώτων αὐτὸν εἰ ἔξεστιν ἄνδρι γυναῖκα ἄπο- 
- 

- .. . ς Ν 2 μα. ο ου 

λῦσαι, πειράζοντεσ αὐτόν. ὃ ὁ δὲ ἀποκριθεὶσ εἶπεν αὐτοῖσ' τί υμῖν 

ἐνετείλατο Ἠωῦσησ: 4 οἱ δὲ εἶπαν' επέτρεψεν Ἠωῦσησ βιβλίον 
2 , ; . - ς Ν2 - τ 2 αν τφ 

ἀποστασίου γράψαι καὶ ἀπολῦσαι. Ὁ ὁ δὲ ΄/ησουσ εἶπεν αὐτοῖσ 

Χ. 1, καν εκειθ. ο. ΝΒΟΡΕΔ 1. 19. 28. 609. 909. 119 ίοτο ...ς ΤΙ κακειῦ. 

5 

οππι ΑΙΝΧΓΠ αποῖ ναι (5 9)8 αἱ ρ]ες | ερχεται: νηλθεν | και περαν 

ουπι ΝΒΟ”1Ι, «ΟΡ... 6.Ρᾳ4 1. 15. 28. 69. 124. 909. Υ56Υ 9Ρ9 4135 ἔοτε 1ί 
να ΑΥΙΣΕΝ πο αγηιὺ]ᾶ αθί]υ]ά περαν (:: αἱ ΜΙ)... ς δια του περαν επι 

ΑΝΧΡΗ πο» αἱ Ρ] 5ΥΤΡ | συνπορ. «ΠΠ ΝΑΒΟΔ...ς Ἰωπ συµπορ. «1Η 

ΗΝΧΓΠ ππςῦ α] εετίθ ΡΙ6Υ | συνπορευονται (1.19. 98. 69. αἰδ {οτε --εται) 

παλιν (19.69. 124. 10Ρ9 Ὦ ο 3: 1 ΑΥΥ56Ν οἱη) οχλοι (Χ αἱ Ῥαϊις οι οχλου, 

α119 {ογο οχλοσ νε] ο οχλοσ νο] πί 1. 118. 209. αἱ οχλ. πολυσ): ϱ 208 

συνερχεται παλ. ο οχλοσ, Ίίοπι οοποεπεᾶ --ἔωχθα α Ὦ ο 8 1 α (εοπίτα 

σοπυεπιζέ -- πγύαε { ο”. 1 ν6) | και ωσ ειωθει (ο εἰ ἀοοεῦαί {οφ Πενιιπι 

ἶσιέ εοπειευεγαί): Ὁ Ὁ ΗΞ' ἵ ωσ ειωθει και 

«προσελ6οντεσ (εἰ. ο ΓΗ3 114 νβ): ϱα Ὁ Ἰκοπι, 406. 39Ρ9 Ροβί οι δε 

φαο. ΡοἩ | οι φαρ. 6ΙΠΙ ΝΟΝΥΧ αἱ αΐ πα (1. 209, αἱ ροδί αυτον): αὐ 

ὦπ Ἰωῃπ ΤΙ φαρισαιοι ΕΙΠΑ ΑΒΙΗΓΔΠ αποῦ αἱ ΡΙ, ο φμζάαπι Ρ]αγίκαεί, 3" 

φμἰάαπι ... Ὦ α Ὁ Ἱκοπι | επηρωτων (ο οδὲῖ επηρωτουν 5εᾷ ϱ νΙήοβδε 

επηρουν, Δ ηοωτωγ) ο, ΔΒΟΡΙΜΑ αἰ)1ὸ [θχο (Ον5)956 α4 Μι 19, ὃ αἀποία!: 
το ισαδυναµουν ανεγθαψε και 9 µαρκοσ” ουκουν των προσιοντων και 

πυνΘανοµενων τω τῦ ήσαν τινεσ οι πειραζοντεσ επηθωτων αυτον είς), 

Ἱτεπα ἐπέεγγοφαδαπέ ΗΡ]ὲΙ νρ ... ς επηρωτησαν ο. ΑΝΧΓΠ πποῦ αἱ Ίοηρθ 

ΡΙ α (πέεγγοφαυεν)ιέ) 

«4. πωυσησ «ΠΠ ΝΒΡΚΜΝΒΑΠ αἱ Ῥπῃ (αείο: οί αἆ Μί 8, 4. 1Τ, ὃ Μο 1, 44) 

κε ς µωσησ οπΏ1 ΑΟΕΕΘΗΙΗΌΝΧΓ αἱ ΡΙ 

. ενετειλατο: ϱ3Ά 98, ετειλατο 

« επαν ϱππΙ ΝΒΟΡ ... ς ειποΥ ΟΝΠΙ ΑΗΝΧΓΔΠ πηςῦ αἱ σογίο Ρἱοχ | επε- 

τρεψ. (ζμφείί Ἱ. «οΡ πεί) µω. 6ΝΠΙ ΝΒΟΡΙΑ 124. Υ201 499Υ 480ν αἱ α]α 

Ις 6ο αθίἩ... ς µω. επετρεψ. (1. 118. 2909. 399. οδΟῦ ενετειλατο) 61Π1 
ΑΝΧΓΠ πηςῦ αἱ Ρίες Ερ- 1 νερο αγτίΓ απ... 264 6 3’ ᾳ επετρ. 

(ρενππέδίε, 5οᾶ ᾳ Ργαεσερί) οπι889ο µωυσησ, 191. Ὦ οπ επετρ. πω»σ. | 

γραψαι: 61. Ὦ δουναν, Ὁ δουναι γραψαι, ο ἆ 3’ ᾳ ἆατε θεγέρέιση τ: ε{ 

Μί | απολυσαι: Ν πἀά αυτην 

κο δετξ ο. ΝΒΟΙΙΔ 60}, Ἰίοπι ᾳ ὗρδε Όε)Ρο... ς Ἰμπ ΤΙ και αποχριθεισ (α Ὁ 1 

4 1 Ἐ νά νς φίδι γεβροπάεπς, Κε γεβροπᾶᾶ αιίεπι -- εἰ, 3’ γεβροπάεπθ 

νέγο, ΒΥΧΔΕΝ οπη καν) 0 εξ 6ΙΙΠ ΑΡΝΧΓΠ αποῦ αἱ οπηησΊὰ 14Ρ]ου νρ 5ΥΥΣΟΝ 
είρ ρο ΑΤΠΙ ἁεἰίἩ | αυτοισ: ϱ 950. 2033 οσα | εγραψεν (Ν επετρεψει): 



ΚΑΤΑ ΜΛΑΡΚΟΝ 10, 10. 5.19 

πρὺσ τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἔγραψεν ὑμῖν τὴν ἐντολὴν ταύτην. 

ϐ ἀπὸ δὲ ἀρχῆσ κτίσεωσ ἄρσεν καὶ Θήλυ ἐποίησεν αὐτούσ' ἵ ἕνε- 

χεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπυσ τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν µη- 

τέρα αὐτοῦ, ὃ καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰσ σάρκα µίαν, ὥστε οὐκέτι 

εἰσὶν δύο ἀλλὰ µία σάρξ. ϐ ὃ οὖν ὁ Θεὺσ συνέζευξεν, ἄνθρωποσ 

μὴ; χωριζέτω. 10 103.) καὶ εἰσ τὴν οἰκίαν πάλιν οἱ μαθηταὶ περὶ 

Ῥ ο ϱΣ’ κ αγτοοά αάά µωυσησ, Ἰεπι 90. αἱ Ῥαπο απίε προσ, Ὁ Ροβί 

ταυτην, {61 ροδέ υμιν | υμιν: Ὁ 18. 28. 69. αἱδ Ὁ ο ϱ3- Ἱς αγπιζοἩ (564 
Ἱαροπίσᾶ4) οπη | ταυτην: αθίΏ αὐά (:: ο Μέ) απολυσαι τασ γυναικασ 

υμων 

6. κτισεωσ (1 αἱ κτησ.): Ὁ 268. 9θεν ϱ 4’ ᾳ ΒΥΥΣΕἨ Ρ6ΓΒΡ οπι | ϱ Θηλυν | 
αυτουσ (οί. 9 σ1:3: ΚΙ 4 νς «ορ αγταῖ αγπι; ϱ 863219. ο {Η3. κ” {α 
πο αεἰἩ οπι) 5ἶπο αἀάϊαππεπίο ο. ΝΒΟΙ/Δ ο Π7’ οοΡ εβ{{6ΟΠΙ (864Πιοδα ϱχ 

ἑ445 ποπεᾶ) ... ς αἀὰ ο Θεοσ, Ἰμπ [ο Φεοσ] απ ΑΡΝΣΓΠ αποῦ α] ΟΠΠΠ 

γιάα ρ {οι ΚΙᾳνςρσο βγταῦῦ αγ αθίἩ 

τ. ενεκεν: ὮΝ 19.98. 69. 194. 846. ο5οἳ 209 αἰδ Ὦ ο 5’ ϱ1:3: ᾳ Ἱαεὶ ραϊ 
πηῖ {ὰ βακ (ποπ Ἱέεπι α {1 1 νς που «ορ βγτα(ῦ ρο αὖπῃ αθ{]Ἡ) Ργαθτη και 

ειπεν (61: εἰ ὄεπο ἀωῖθ) :: ο Μί | τ. πατερ. αυτου: ΡΝΜΊΝ οπ αυτου :: 

πί Μο |. µητερ. αυτου (0 εαυτου) ο. ΡΜ 258. 486Υ γγδοῦ 250Υ (εί Παιὰ 

ἀπΡρῖο αἱ, πορ]εκῖέ οπῖπι {δέ οππῃ α111ς) α Ὦ ο {13 οορ ΔΥΙ5ΕΝ ρο αεί] 

ες Ίπ ΤΙ οπ αυτου (:: αἱ Μ{) επ ΑΒΟΗΝΧΓΑΠ πηςδαΙ ρ]ετκ]α 

νρ ΑΥΤΡ απ. Ῥταείθγεα ηΙ 1] α ἁἰάνπαξ οτη ΝΕ 48δΕΥ σο (]ς εἰ ἴπργο- 

ὀήΐαδ πιιζίεγεπι: απαθ εοιτπρία εκ σ]οββα πια] αἀβοτῖρία εἰ αἄ]αετεθῖί 

αἄ πιιζίεγεπι οτία νιἀσπίατ) ... ς ἵωπ ΤΙ αἀᾶ (:: ϱ Μι εί ἀεηθβί) και 

(οορβείτὅ’ οπα) προσκολληΘθησεται προσ την γυναικα (Ίμπ τη γυναικι 

οἱΠῃ ΑΟΠΝΑ 1. 4ἱδα ο {ασ ραΐ πηῖ {οΙ: ο γυγυναικι Ρο τη γυ.) αυτου 

ο. ΑΟΡΙΙΝΧΡΓΑΠ ΠΕΡ αἱ οπΊη {6γ6 16 (46 Ἱς νῖὰθ απίθ) ν5 6ορ ϱγταξ) ΑΓΠΙ 

αθί] 

8. µια σαρξ οππι ΒΡΕΘΗΙΝΖΝΒΥΣΑ αἱ ΡΙ 1{ νο βγτΏῖ σο αθίἩ... ΝΑΘΕΚΝΣ 
Ὅγῃ α] Ρ]Η5850 ϱ0Ρ αγπῃ σαρξ µια (:: οἱ Με, πα] τάΓβ18 ΑΡ ΠΡΙΕΓ νρ µια 

σαρξ) 

9, ουν: εν Η: Ῥ]αποὰ (ποπδαβαϐ) ]ςΖ οἵη | ὁ: Αα αἱ Ῥαιιο οπι (Ο01οππῦξὸ αυ- 
τοσ δε ουτοσ 0 κυριοσ λεγει' ο Όεοσ συνεζευξεν, ανΘρωποσ µη χωρι- 

ζετω: 4παε ραχὶ Ί1γο αἲ Μί εί αἆ Μο αἀλῖροτί ροβδιπϐ) | χωριζετω: 
ΔΕΤ χωριζεσθω 

10. εισ την οικιαν (Ρ’’) οππι ΝΕΡΑ 99ν 106ν 196ν 18εν 19εν 96εν 49εν 
ΥΦΕΥ α1” νεΙξρε Ῥ (ὗπν ἄοπιιπι ταἳ εὐ. 4) ... 56 εν τή Ουκνα «πι ΑΟΝΣΓΗ 

ππςῦ α] Ρρ]οτ εἰ (ὔπ ἆοπιο ναι ἁοπιά; 5εὰ ο Ρ]απθ οπι) α { οἳ' (οισίᾶ 3" 
ϱ1) ΚΙ ᾳα νΕ, ἴίεπι «ορ Ρο δίο | οἱ µαθήται ου ΝΒΟΙΑ 28. 18ὲν 19εν 

8θεν 49εν γ5ότ α16 νε] ρ]ατ α ο Ἱς (ἀἱβοϊμιΠί εεογείο ο Κ) «ορ αππι...ς 
α44 αυτου, Ἰωμπ [αυτου] οππΠ ΑΡΝΧΓΗ πποῦ αἱ Ρ]6ς ϱ {α”. (εἰσῖά 43: ϱ1’) 
1 ᾳ νς Αγταί ρο αεί} | περι τουτου (Ά τουτων) 6Η (8)ΑΒΟΙΜΝΧΓΑ αἱδ0 

α ο 3" Κ (α ἄε Ἴιου, ο 1’ ο Ίιου 66ΥΠΙΟΠΕ, κ ἄε ἰδίο δε’ ποπέ) ὁ0ρ ΒΨΙ5ΕΒ 
αθ{Ἡ...ς περι του (ῃ 124. αἱδ οιπ) αυτου (0 {ρ3' αάά λογου αί ο 3’ Κ) 

655 
επ 1, 2τ 

9,34 



250 Ἱα τι, ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

λτι 5. 39 ϕ 3 ά λρωψά Π 105. 5 ὰ ) ακοής ν Ἂ 2 
ον αυσου ἐπ ρωτω)' ουτόο). και λέγει αυτουισ οσ αντ ἁπο- 
1ο 16, 13 

λύσῃ τὴν γυγαϊκα αὐτοῦ καὶ γαμήσι ἄλλη», µοιχαται ἐπ αὐτήν 

9 καὶ ἐὰν αὐτὴ ἀπολύσασα τὺν ἄνδρα αὐτῆς γαμµήσῃ ἄλλοή, µοι- 

χἄάται. 

Μι 10, 13-15 19 1993 Καὶ προσέφερο» αὐτῷ παιδία ἵνα ἄψηται αὐτῶν 
πεπα πσπποο. Εν ι : λος ῥ 

οἱ δὲ µαθηται ἐπετίμων τοῖσ προσφέρουσι. 14 ιδὼν δὲ ὁ Πήσουσ 

οππη ΡΕΕΑΗΡΌΥΠ αἱ ΡΙ Ὁ Ε ρ”' (οί ϱΙ νά) 1 ᾳνςβΥΙΡ ρο ... κ θΤ. 
116. 191. 946. 489ν 256Υ εδεῖ ματ] ο | επηροτων (ο ο -τουν, 1Δ 
επερ.) ΕΠΙ ΝΒΟΙΔ αἱ ρ]αδ10... ς Ἰωι επηρωτησαν Ο1ΠΙ ΑΡΝΧΓΗ ςῦ 

α] ΡΙ, Ἱέοπη πίογγοφασεγιπέ 1 νο «ορ 6ο αγγαίτ ῃ αυτον: Μ Ο1Π 

11. οσ αν ΕΠΙ ΝΒΟΡΤΙΔ αἱ ρ]αβδ10... ς Ρϊ οσ εαν οππι ΑΝΧΓΠ πποῦ αἱ ρ]οτ 

1. 19. 269. 69. 124. 946. 2Ρ8 ἃ ΑΥΠΙ ἕαν (1. και εαν, 56ᾱ ν. 19 αηίε 

11 ΡοἩ) ανηρ (359 ροδί απολ.) | απολυση: ΠΚ αἰ19 {ογο -λυσει. Ποπι 

4] ραπόο γαμήσει | γαμηση αλλη: ο ο Β] ᾳ νο (10 Τ[ετη α 1) αλλ. 
γαμµ. | επ αυτην: 1. 9. 28. 969. 9Ρ9 ΑΥΙδΕἨ ΑΥΤΗ Ρ6ΥΒΡ οπ) :: πέ Μί 

19. και εαν αυτη απολ.τ. ανδρ. αυτησ (6 αυτου, ἀΡθ; δ αἀᾷ και, ὃ ᾱἷ- 
πιἰφεγα -- εξ) ουπι (Ρ’) ΝΕΟΙ 6ορ αείὮ ... ς Ἰωπ Τϊ και εαν γυνη (1. 

Ροδί απολ.) απολιυση (18ὲν 199ν 499ν γδοἳ 100ὲν -λυσασα ΟΠΙΙ8Β8Ο και 

Σα, Πάεπα [ογο ΟΠ αυὔτησ) τον ανδρα αυτησ και ΟΠ ΑΝΧΓΠ αποῦ αἱ 

ΡΙεν { ο]: 1 νο βΥταίΓ οσο... ϱ 19. 289. 69. 124. 946. ὀΡθα ὓ ο Η”. σα 
(9) αγΠ1 και εαν γυνή (19. αἱ ο ΕΞ γυνή εαν) εξελθη (ϱ ἆ εωῖεί, 13: ετ- 

ἑαΐ, ᾳ εστεγτέ, α. ἀἱβόεξκεγᾶ, ο γεἴίφμεγᾶ) απο του (69. οἱ) αγδροσ και 

(κ εἰ «μας γεὔιξ πε υὔπι εἰ) | γαµηση αλλον (4 αλλην, αἴζαπι 

5οὰ ὁ” ας Ὁ αλλον γαμ.) οιπι ΝΒΟΡΙΔ 1. 195. 258. 69. 194. 946. αἱ 

ραπο, Ιέοπα αἰἰζ (αἴίο, Ὦ ἆ αἰζωπι) πιμκεγέ (όκε, Ἱς πιεί, ἆ ἄιοονί() 

να, Πίοπι 60ρ ΒΥΥΡ 6ο ααίἩ.... ς ΤΙ γαμηθη αλλω 6µΠ1 ΑΟ ΝΧΓΗΠ πποῦ 

αἱ ΡΙεΥ ΤΠ | µοιχαται (ῑία Γοἳ. ᾳ νβ): α Ρο ΗΣ 5 κ] αάά εαρεΥ 

Μζισπι (]ς Πίο). Ῥναείοετοα α Ὁ ΓΗ”. ο”. 1 αά θὐποδίίεν (13: 3”. οπι) εἰ φιῖ 

ἀὐπιίσεαπι (α πἀᾶὰ α οὔο) ἄιιοῖί πιοεο]ιαίηη 1: ο Μί 

19 844: Ογ5,θόῦδᾳ ρορίαπαπη Μί 19, 19 5ᾳᾳ οχροβαί ρενρ]έ: ολη γουν 

η συµφρασισ του κατα λουκαν τοιαυτη εστι" προσεφερον δε αὐτω -- 
εωσ του ο εαν µη ὀεχηται - ου µη εισελθη εισ αυτην. σχεδον δε 

ταισ αυταισ λεξεσι και 0 µαρκοσ µαλιστα τα τελευταια ὠσαυτωσ 

εξεθ-ετο. 

19. να: Ἐ ἵν | αψητ. αυτων ΕΠΙ ΑΡΝΧΓΙ ποὺ αἱ Ρίγα Ὁ ο ΤΚ] ᾳ 
νρ «ορ Αγταίτ ο Ον ὅ, 655 (κατα µεν τον µατθαιον ινα τας -- κατα δε 

τον µαρκον, ἵνα αψηται αυτων" κατα δε το» - λουκαν, τνα αυτων 

απτηται) ... ΝΒΟΙΑ 194. 49ὲν γδοῖ 1 ραις [αυτων αψήται :1 αἱ ιο | 

µαθηται (εί. Ὁ ΕΚ 14 νΕ εορ αππι): Ὦ 406. 205 α 6 ΓΒΥΤΗΙΙ µο αείῃ 

ἂ4ὰ αυτου | επετικων ΕΠΙ ΑΡΝΧΓΗ 1ιςἳ αἱ οπιΩΥ 14 1 νρ βΥτα Γεν ΝΕ 

014 «ορ Ρο επέτιµησαν (:: Ἠου αίμα Μί, Π]πὰ Τμα, εεὰ ΘΟ84ΕΠΗ {6βίεβΒ 

απ -μήσαν Ρεν από ναγβαα. ρχγας αλίετΙ5 εκ ραγα]]ε]15 σον πρ{ίοβΒ 6058 

(ππίαπα πο οεγίαπα εβί) {τοις προσφερουσιν (4) αάά αυτα) ο. ΑΡΝΧΓΗ 

πμοῦ αἱ [εγο ΟΙΗΣ (1. 118. τοισ φερουσιν, 305.τουσ προσφεροντασ) α 0 { 

31 4 νο Αγταίἳ σο αγΠν αεί... ΝΒΟΙΙΔ ο] 6ορ αυτοισ (5: αἱ Μί εἰ Τε) 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 10, 1π. 921 

.) Ν στ ) δι η ” Ν ’ 

ἠγανάκτησεν καὶ εἶπεν αυτοῖσ᾽ ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρὀσ 
ἳ » Ν « , - 

µε, μὴ κωλύετε αυτά” τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ᾗ βασιλεία τοῦ 
- 6 -” ο) ᾿ Δ ( αά 

ὤεου. 15 αἁμὴν λέγω ὑμῖν, ὃσ ἂν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ 
- ο) ’ ο / 

Όεου ὧσ παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰσ αὐτήν. 160 καὶ ἐναγκαλισάμε- 
2 ΔΝ Ν - 2 32 ’ 

νοσ αὐτὰ κατευλόγει, τιθεὶσ τὰσ χεῖρασ ἐπ αὐτά. 
σημα ρολ /, νο ση ας 

1τ Λαὶ ἐκπορευομένου αυτοῦ εἰσ ὁδόν, προσδραμὼν εἶσ 

14. ο ἴι Ὁ οπιο | και: 1. 18. 28. 09. 194. 946. 9Ρ9 ΑΥΙΡ ΙΡ αὖπι αάά 
ἐπιτικησασ | παιδια: Ρ" παιδαρια (ἆ γπεγο) |. µη οππη ΕΜΊΝΧΓΔΗ 
της» α190 Γεγο ορ... ς Ίωη και µη (:: τί Μί οἱ Τ0) «απ ΝΑΟΡΙΙΝ: 1. 1. 

118. αἱ εαί πηι Τ{ νο ρο »γγαῦ α1πῃ ααίὮ Βαφεῦι 551 (ρ]άαπῃ ν, 19. αυτ. 
αψη., ἐπετιμων, τοισ προσφερ.) | αυτα: «ορ αάά (:: ο Μ) οεπίγε (1γε) 

αα πια 

16. οσ αν 6ΠΠΙ ΝΒΟΡΤΔ 1. αἱ ραιο ... ς ΤΙ οσ εαν οἳπι ΑΝΧΓΠ αποῦ αἱ 

ΡΙοτ | παιδιον: Υ3.1 49εν αἱ ραπο ρταεπι το | ου µη εισελθΘ. εισ αυτην 

(8 ἆ νο ποπ ὑιέγαθιέ []ς ὑπέποίυιε] ὕπι εἰιια. Οἱ εἴἴαπα 5πρτα αἲ ν. 19 Ον 
9,600 54): Ῥ55 ου µη εισ αυτ. εισελευσεται 

16. εναγκαλισαμενοσ (1 νο οοπιρζεωαπιδ, Ἱς σοπιρ[εα ιβ, ϱἳ. οοπιρ{εσίεπΒ; α εἰ 

πι θὗπιι 81ο θεπιεαίσεδαί {1ζοξ: 1, πἲ 5αρτα λεσαμενοσ, Δ” εγεκαλισαµ. 584 
60ΥΥ. οδί εναγκ., Χ -λησαμενοσ πί εἰ. 9, ὀ6): 9 ο ΓΗ5: α (ὐ σοπυᾶαπς, 

τα]] οοποοσαἨθ) προσκαλεσαµενοσ | κατευλογει (1, Υ36Ι κατηυλ., «ορ 

αθίᾗ αἀά αυτα) τιθεισ τασ χει. επ αυτα 6Η ΝΒΟΤΙΔ ΥΣ0Υ 2Ρ9 150εν 

110 {θα «ορ αθίΏ ΥΤΡ οοᾷ (αρ Αά])...ς Ιμῃ ΤΙ τιθεισ τασ χειρ. επ 

αυτα ηυλογει (αΡ’ δα Τμ εὐλόγει, Τὶ κατευλόγει) αυτα: Ίου ογάῖπο 

(άε εἴπρο νετ] νἱάαε ρο5ί) ἕππι ΑΡΝΧΓΠ τιπεῦ αἱ Ῥ]ον 1ΐ{ (εχο α) νρ 

σο βγταίς αγπι | τιθεισ (1. και τιθων, 19. 98. 846. τιθων) τ. χ. επ 

αυτα: Ὦ ετιθει οἳ αθά και Ῥοδί επ αυτα, επι Ὁ ο Ες ᾳ βγνας.... 

106. α (ν]ᾷο απίθ) Ρίαπο οπι; ΒΥΤΡ λὰαλοῦ ο.” | Ίυλογει ς ἴαοπαί οππι Τ 

αἱ: α΄ Βα Τμ ευλογει (κ” --γη) ο. Αρεηκ"Μβύνσῃ αἱ ΡΙ; Ρακξ αἱ Γεγαῖο 

Συλογησεν; Ν πατηυλογι (:: κατευλογειν Ἆος ππο Ίοσο ΝΙ ΤΙ, Ἱέαπι τα- 

ΥΙΒΒΙΠΙΊΠΑ αραᾶ Τκχ) 

1Τ 58. Ἠκεοτὶρεαῖί Ἠπος: 1ζ---δ1 Ο16πιῦήτδα, ραδεῖπι απϊάσπι Ἰ1ρογα, τα 

βία ἶπι Π{ αἲ ἹπΙ ο, αὈΙ αδεί; εκπορευοµενω αυὐτω εισ οδον προσελ- 

Όθων τισ εγονυπετει λεγων. Ἰοσμπι Μαμααῖ ρατα]]ε]απ {χασίαπς ΟΥ 

9904 55 μαββῖπη οἹαπη Ματοιπα τοδρ]αΙζ. Ώο οαἆσπι παταβίοπθ ᾳπεπιαά- 
πηοᾶ τη αριιά Ο16πη ποσα Πας Ματεοβίος Νααδς Υα]επϊπίαηος Ἱερίίαν οξ 

6ΟΙΗΤΑ αἆ Μί, αὈῖ αἑ]ατη ]οσππῃ βΙηΙ]6πα εκ ενς] Ηεῦτ αἀβοτιρβίπιιβ. 

1Τ. εκπορευύοµενου: Ἡ [ΔΕΥ πορ. | προσδραμων (41 Ραις προδρ., αἱ Ραπο 
προσελθ.): Π]εῖ νο ΡΥοσΙΥΤΕΠ νε] ΡγαεσωγΕΠΒ: ο εεθε φιίάαπι αἄφεπί- 

επίαπδ Ρο προσὸρ. εισ κ. γον. αυτ., Ίΐἴθιι κ φεηῖδι» οὔδεογαπδ εἴζιπι 

φιίᾶαπι | εισ: αἱ ρ]α510τισ, αἱ Ράις ΒΥΙΡ1ΗΕ τισ (να εισ) πλουσιοσ | 
προσὺὸρ. εισ: ΑΚΜΠ 19. 28. 69. 134. 3ρ9 α] ρ]ιιβ20 αὖπι νδου τισ (Μ οπι) 
πλουσιοσ προσδραμ. | και (13. γοσιήγεπ8 φιήάαπι εἰ αἀφεπίσομίας, ἆ 
αάοιγγῖέ πμ εἰ αζφεπίσιίαπβ): Δ σοΡ οπι, Ιΐθπι Ἱππα νο ({1 να Άγο- 

σι/γεπΒ φμάαπι Φέτα εσο, αι ΡγΟσΙΣΤΕΤΙ Ἰή11ι5 φεπθιις Ῥγοδίγαέμβ, Ὦ Ὢγας- 

οι ηγεπς φήᾷαπι αἀφεπίσμίατι, 4 Ο0011ΕΠ8 Ίίπι αἆ σφεπιαπι εἴιε 5ε υοῖ- 

ΤΙΡΟΗΕΝΡΟΗΣ, Ν. Ἐ. οᾱ. 8. 91 

11 --9τ 
Με 19, 16--96 
1μο 18, 18---5τ 



922 10, 18. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

ν ῃ δι Ἅ 5 / ου. λές / » η 
και |7ονυπετησασ αυτο» επήρωτα αὐτὸν' διδάσκαλε ἆγαθέ, τι 

; ΄ ας. Ἡ μρ , ε Να - π ποιήσω ὕα ζωὴ αἰώνιον πληρονοµήσω: 18 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦσ εἶπεν 
2 ας ’ } / 2 ω.” 5 Ν 2 Ωω) .] Δ ίο ς έ / αυὐτῳ" τι μὲ Λεγεισ αγαθόν; ουδεισ ἆγαθὸσ εἰ µὴ εἰσ ὃ θεόσ. 

ες ο- ι . Ἡ στ 3 Π ολ τω. Ρα Δ , ΝΔ Εκ 1ο 1-10 19) σὰσ ετολὰσ οἶδασ' μὴ μοιχεύσῃσ, μὴ φονεύσῃσ, μὴ κλέψῃσ, η 
/ Ν ’ Ν ψευδοµαρτυρήσῃσ, μὴ ἀποστερήσῃα, τίµα τὺν πατέρα σου καὶ τὴν 

κό 0 « κ ο” δν η -- ῃ 3 
μητέρα σου. 240 ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ' διδάσκαλε, ταῦτα πάντα εφυλα- 

9επ8) | γορυπετησασ: Ὁ 98. 69. 194. 940. γονυπετων. ΟΕ οἱ. Ον Τ, Τοτ 

και γαρ φησιν (ο µαρκοσ) οτι προσὺδραµμ. και γονυπετων παρεκαλει 

αὐτοῦ, και οτι εμῷλεψασ αὐτω ο τξ ἠγαπησεν αυτον. | αὐτον ϱε (απίε 

ει Γ Λ3: 1 να): α Ὦ ο 60Ο ΑΥΥΗΙΙ ϱο αππά Οἶοπι ποῦ οχρείτη | επηρωτα 

(2 ηρωτα) αυτον (ᾳ οπ1 αυτ.): 19. 69. 191. 194. 946. 4060. 909 οδεν α 

Ῥ {ο 1 Ἱκ α τηέ τερ ο ΑΥΙΡΕΕ αγ αάά λεγων (ρ3" ἀῑσεπε εἴ). ΟΕ αἱ. ϱα- 

Ρτα ΟἼεπ | τι: ΟΊεπι αἆά αγαθον :: πὲ Μι 

18. Οτδδόέγα[Ίοπο αξία Μα{Μ]νασῖ {τι µε ερωτασ οἵς) Ίπθς αἀποίαί: ο δε 
µαρκοσ και λουκασ φασι τον σώτηρα ειρήκεναι" τιµε λεγεισαγαθον; 

ουδεισ αγαθοσ ει µη εισο Θεοσ᾽ ὧσ το τεταγµενον αγαθοσ ονομα 

επιτου Όεου µη αν ταχθηναι και εφ ετερου τινοσ. | 18: Δ οπι | ειπεν 
αὐτω (ᾳ αἲί Πέ, κα. ὑπέμεης εἴζυπι αἲί Πέ, 18ν 19εν 86εν 49εν 1008ν γεος 

9Ρ9 10Ρ6 οπι αὐτω): Ό]οπι λεγει | εισο Όεοσ (αἱ. Ο1οπαῦ”ς 099664 ϱ/ 
πο, ϱρᾱ 11335: 586 ϱ{ 4.05 1 αᾷᾷ ο πατηρ αἱ αἴίαπι αγπιζοᾶᾶ): Ὦ µονοσ 
εισ (ἆ βοἴις πι) Φεοσ, Ἰΐέοπα Ὦ αὔπ1ιβ ασ δοζι5 ἄεμδ:; ο Π5' σα δοζις ἄειιΒ 

19. µη µοιχευσησ (κ -σισ): κ οπι: 9Εῖ Ἱ αὖά µη πορνευσησ, Ἱίοτα 6 

(564 µη φονευσ. απίαο µη µοιχ. ΡοἨ), Ίέειη Ὦ Ῥοβί χλεψησ | µη φονευ- 

σησ: ΣΕΠ 1. 118. 209. 500. {] Ῥ]απο οπη, Ηῖπο 90: ροδί µη µοιχ. 

(ως αὲ Τι) ροβίπιας οππῃ ΑΝΧΠ πποῦ αἱ Ρ]οΥ α Ὁ ἆ 5: οἱ. 5 14 νο βγ1Ρ 

5ο αἲπι ααίἩ ΟΊσεπ ... Ἰωμπ απία µ. µοιχ. ΡοἩ 6. ΝΔΒΟΔ αἱ ΡΙΙΑ5 ὁ 60Ρ 

(8ΥΥ5ΕἨ ΡογβΡ Ρρορί κλεψ.) 1: πι Μι. Ἐμαπι ἵπ κκ 1ρ8ῖ απη ια] κ Ιπαῖ 

{οβίεβ εοάσπῃ πιοάο νατῖαπί | µη κλεψησ: 500. ο Π3" οπι | ψευδοµαρ- 
τυρησησ: Ὦ -ρησεισ (πήπαδο ραπς αῬίαπο --εισ }ρτο -ησ τεροπιη{) {μη 

αποστερησησ (0 -σεισ) (1899] νε πε,/γαιάεπι /εσσγς, α ο ποπ αὐπεραδίε, 

κ πο αὐπε(ανετίς) ϱΙΠΙ ΝΑΗΟΡΙΝΧΓ αποξ αἱ ρ]εν 1{ νρ ϱγταίῦ σ0ρ ϱο 

ααίἩ ... Ἡ Κδῃ 1. 28. 693 118. 909. ο8ος α115 ἔετο αγπΠ οπι | σου ῥι: Ὁ 
ᾳ ΟΊεπῃ οἵ1 | σου β6ς ο, Ν”ΟΗΝ 28. 194. 238. α)1θίογο α Ὦ ο Γ 6ο) ϱο ΦΥΙΣΕΝ 
ποίἩ.... ς ΤΙ οἵ1 οΝΠι ΝΟΑΒΡΧΓΔΠ ης 4] ρ]ον Η3 γιά ρ. νκ]ανς 
ΦΥΤΡ αγπι ΟΊοπι (56 ϱ α Ο1οπα πίγαππα πο οπ πέ Μί; ο α{. α Τε) 

20. ο δε: 6 και, Ὁ 61: απι πῖ εἰ ε | εφη οἩπῃ ΝΒΟΔ 6οΡ (5εἆ ὁ αποκρι- 

Θεισ εφη) ... ς Τη Τί αποκριθεισ ειπεν (Ο]διη λεχει, Ὁο ἆ Εβ” 31 

νρ αἴῑ) οππῃ ΑΡΝΧΓ πποῦ α] [θγο οΠΊΠ 1 νρ ΒΥτΙΙΙ ρο οἱο | αυτω: κη αἱ 

Ῥαπο ο ϱ1' Κα απι οἵη | διδασκαλε: κπ 1. 209. 2301 αἰδ Ο1επι οπι :: πί 

Μί εί Τι | ταυτα παντα ΟΙΙΠΙ ΝΑΒΟΝΧΓΔΠ ππςῦ 8] οπιπὐ]ά α ο ΕΠ ϱ]' 
ϱἳ- 1 νρ (εί. απη οπα παί 41) 5ο βΥΥΕΙΤ ΑΣΙΑ ... Ἡπ (4ο ο [81815) παντ. 

ταυτ. ουπα ϱ Ὦ Ἱς ᾳ ἔα ἵπρ οορ Οἶεπι Οχ2)0Τ0 | εφυλαξακην ΕΝΤΙ ΝΗΟΝΧ 

ΤΔΠ αποῦ αἱ {ογο ΠΠ... Ιω εφυλαξα εππι ΑΡ 28. Οἶεπι ΟΥ: 1. 209. 

9Ρ6 εποιησα | εκγεοτ. µου (Ο]θπι Ἠπας οπι ή, 5ος) οΧΙΝ ΡΠΟΒΕΘΤ 
ν]άρίιγ Ἠϊ5: ο πασασ πεποιηκωσ εκ νεοτητοσ τασ γοµιµουσ ε/τολασ): 



΄ 

ΚΑΤΑ ΜΛΡΚΟΝ , 10, 94. 9259 

ς ϱ « 1. ο / ο αρσ 

ξάμην ἐκ νεὐτητόσ µου. 2ἱ Ὁ" ὁ δὲ ᾿Ιησοῦσ ἐμβλέψασ αὐτῳ 
Γη - -. ΄ ς ο. Ὁ 4 2 

Ἰγάπησεν αὐτὸν και εἶπεν αυτῳ' ἕν σὲ ὑστερεῖ ὕπαγε, ὅσα ἔχεισ 
ΔΝ -” πρ Ν 9 3 .. -- 

πώλησον καὶ δὺσ τοῖσ πτωχοῖσ, καὶ ἕξεισ Θησαυρὸν ἓν οὐρανῷ, 
τ , ως -οι ο ολ / Ν - ῃ 

καὶ δεῦρο ἀκολούθει µοι. 23 ὁ δὲ στυγνάσασ ἐπι τῷ λόγῳ 
5 -- / - ε.α Ν ” ΄ λλ. ’ ρ) Δ 

ἀπῇῃλθεν λυπούμενοσ᾽ ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλα. 295 καὶ πὲρι- 
« ” ών -- 2 ορ. - ; 

βλεψάμενοσ ὃ ᾿Ιησοῦσ λέγει τοῖσ µαθ]ταῖσ αυτου) πῶσ δυσκόλωσ 
ς Ν / ”’ 3 Δ Ωω ην "ας Ω, ο. 3 1 ας 

οἱ τὰ χρήματα ἔχοντεσ εἰσ τὴν βασιλεία» τοῦ Θεου εισελεύσονται. 
6 - ΔΝ ” / 3 .. { δν] -- 

24 οἱ δὲ µαθηταὶ ἐθαμβοῦντο ἐπὶ τοῖσ λόγοισ αὐτου. ὁ δὲ Ἰησουσ 

ΚΜΝΠ 19. 98. 69. 194. 940. 908 α]55 [ετο α ο ΑΥΤ ΒΥ1Ρ ο.” νεμΏΡ αἀᾷ 
(εν ο Μί) τι ετι υστερῳ 

91, 5 (αε. ΟΙ έπη): ΑΚΓΠ υνδεῖ α11θ οσα | Ὁ ενβλεψ. | αυτω: Οἶθια οπι. Οοή- 

σα ΟΠΥΤ Το, ν]ᾷε αἆ ν. 1Τ. | ειπεν (15. 69. 194. 946. αἰῦ {οτο λεγει, 16η 

α ατί) αὐτω: ΚΜΝΠ 19.28.69. 124. 940. 9Ρ9 ΥΣ6Υ α]16 {ογο οορπ1 οἱ Ρείτθ' 

ααἴἩ »ΥΤΡ ο." αάᾶ εν Φελεισ τελειοσ ειναι, ιά επ Ρο8έ υστερει αά ἆ α15 {ατα 

Αγπῃ Όἶθπι:: ϱ Μί | σε ο. ΝΒΟΜΑΠ" 28. 48ον Υ5οΥ 7501 Α]10 ίοχο... ς ΤΠ 

σου απ ΑΡΝΧΓΠΣ ποῦ αἱ Ρον ΟΙ6η} ΟΥ 5, 0Τ0 (εν σον ὕστερει, Π' ετι εν 
σον λειπει). Ῥτεαείετθα κ α]19 [οτο «οΡ Ργαεπι ετιε:: ο Ἰιο | υπαγε: ΟΊοπι 

οπι ας ροτοῖί πωλησον οσα εχεισ | ὃοοσ: 195. 69. 946. ΟΙοιι ὄναδοσ :: 

6 Ίο | τοισπτωχοισ οππι Νοῦ 1. 208 αἱ πια οορ... ΑΡ Τη ΤΙ πτω- 
χοισ 8ῖπο τοισ (1: οἳ Μί αἱ Τι) επ ΑΒΝΧΓΔ πποῦ α] ρ]1βῖ0 σο αγΠΙ 

ΟΊεπι | εξεισ (α εξει): ἨΚΣ αἱ εξησ | ουὐρανω: Ὦ" -νοισ, 5θοᾷ 1ρ8ο” 6οΥ- 
τοχ]{ --νω | δευρο ακολ. µου 5ἶπο αἀάΠίβιπθη{ο 6ΗΠΙ ΝΒΟΡΔ 406, 2Ρο ο 
ΓΗ3 013. Κ1νς (Λας Απο ΗΙΙ, 5οᾷ Βἶπο ποπιῖπα ουρ]δίαθ) οοΡΣΟΝΥΥ 

οκά” ΟΊοπῃ...ς (5εᾷ 909) ΤΙ πάά αρασ τον σταυρον, Ἰωῃ [α. τ. σταυρ.] 
ου ΑΝΧΓΠ αποῦ αἱ Ρ]ου ᾳ «ορ ΑΥΤΡ ῥρο, Πἴ6τη ΡΓαΕΠΏ απίο ευρο α 1. 

195. 28. 09. αἰὅ α ΒΥΙΣΕΙ αὖπι απο Ιτ1Τ (εν τω ειπειν᾿ οσ ου βασταζει 

τον σταυρ. αυτου και -- και" αρασ τον σταυρον αυτου απολουθει µου, 

Ππί -- οἱ Πίεγι: Τοἰζειβδ ογιιοεπι δε/µεγε πι). Ῥταείοτεα 19. 69. 194. 

358. 946. α1Ξὸ ἔογο (οίίαπι ἙἨ α ἁῑίανας θς5ο νΙάδίαχ) αἆ σταυρον εὰα 

σου. (:: ἀθβιπί Ιδία αρ Μί εί Το: πΙμΙ]οπ]ῖπτς {αβίππα ταξῖο βιαᾶ εί οχ 

8, 54 εππη ρατα]]6]15 ογίππη ογθᾷ ες) 

32. στυγνασασ: Ὦ εστυγνασεν α44ῑίο και απίε απηλθεν. Βἰπιϊ] {ου Ὦ ο ἆ 

Π3: ᾳ οοπἰπἰδίαίας εδὲ (0 ἆ οἵη ἑθἐ) πι Ίου οεγζο εἰ (5ἱ6 οξ. Ὦ ἆ) αδίῖέ (ο 3" 
γεοεδνί() ἐπὶ | τω λογω: Ὦ 28. 09. 194. 946. 909 α Ὁ ο ΕΠ: ]ς α (ποιι 
οπα 1 να ποον1ὰ ϱ]: 3) ΒΥΥΣΕἨ Ῥτασπη τουτω| κτηµατα πολλ. (61 1 αἲπ 
Ίης τος α] Ῥοβδεδδίοπ. πιιέα», ο νο πιµζέ. βοβθες».): Ὁ 116. πολλα χρη- 

µατα(116.χρ. πο.), Ἰΐαπι Ὦ 43’ ἆ πυμίας ρεεωπίας (Ὦ αάά εἰ αὐγοβ), α πι] - 

έαπι ῥέοιίαπι, Ὦο ΙΒ πτη. πο. αχρτῖπη { ᾳ ἀἰσίξίας πιιζέας, Ἱς πιιέ. αγνοέ, 

ε{ αθγοδ. Ο]επι Ίν γαρ πλουσιοσ (:: ϱ 116) εχων κτ. πο. 

35. λεγει (οἱ. ΟΊοπι, α Ὦ ο {Η7: ϱ1 3.1 να αἴ): νἲὸ ελεγεν, Δ αδ ειπεν, 
Κα ἀωᾷ /τα: 6 01η | εισελευσονται (Ο]οπι απίο εισ τ. βα. τ. Όε. Ρο) : 
ϱ 295. α Ὁ Π3' αἲά Ι. 1, νογεαπη 26 ναητῖα παπἰαίπτη, ν]ᾷς Ρο». 

24. µαθηται: Ρ4 1. 206 αἰδ {ονο α Ὁ ο {43 Κα (ποια. ϱ1:3 1 νο) αἲᾶ αυ- 
του | ο εθανβουντ. | ο δετξ (Α οπι) παλιν (Α αἱ Ρας οἳ- οι: α --ᾖεγπι 

21 



994 10, 25. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

/ 3 λ / 3 ορ / ε: ’ / 3 3 Ν 

πάλιν ἀποχριθεισ λέγει αυτοῖσ' τέκνα, πῶσ δυσκολὀν ἐστιν εἰσ την 

βασιλείων τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν' 30 εὐκοπώτερόν ἐστιν κάµηλον διὰ 
” ..-- -- ε ο ο ηλ ῃ . λ ; 

τῆσ τρυμαλιᾶσ τησ ῥαφίδοσ διελθεἴν ᾗ πλούσιο» εισ την ῥασιλείαν 
ψ ” 3 -- Δ μά / 

τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. 260 οἱ δὲ περισσῶσ ἐξεπλισσοντο λέγοντεσ 

αἲξ ἐδίς, ο -- είς τέεγιηπι ἀῑἰοίξ, ᾳ ΟΠΠΙΒ5Ο αποχριθ.. τγδ18 αἲξ εἰζί): 016 

παλιν ὃεο τς | λεγει: ν 2Ρ8 αἱ ραπο ειπεν | τεκνα εἨΠι ΝΡΒΟΡΕΗΠΝΡύΥΧ 

ΤΑ 4] ρ]ον α (ᾳ εἰ ἆ 1115) ... Τωη τεκνια επι Αν 1. 299. 900. α15 Ο1οπα; 

Ίέοπι Πίο 1 (εχς 4) να... Εακῃ αἱ ρ]1530 ο Ἱς ουι (:: ΓΟΥΠΙΗ τεχνια 

Ἰδίαπα ἵηπ πιοάπΙη πιασί5 Ύπαπι τέκνα αλ ροτῖ 5ο]εί, π{ Π{ {οίῖος Ρον 

1 Το], Ίέαοπι Το 19, 95. 6414, 19: ΙπίθΥργαοβ νεχο Παβπα5, αἱ πΙΙπῖη]θ 

οππα Α ἀδεράσπάῦας το] αῖδ {ποθγο 8ο]θί, υἱκ τεκνια 1ορῖί) | δυσκο- 

λον (ΧΣ, 5ο 1ρ8αε” οογγοχίέ, 2561 -λωσ) εστω αΏδαια αὔ ἁΠίαπιοπίο 

οτι ΝΒΑ Ἱς οορΡείσδ:.,,. ς Ίμπ Τϊ αἆά τουσ πεποιθοτασ επι (ς αάᾶ 

τοισ οππι Ῥ αἱ ΠοἩ Ἱία πα; 90Ο Τι ΤΙ οπι οΠΠΙ ΑΟΝΣΧΕΠ αποῦ αἰ100 

Ο1οπι) χρήµασιν ΕΝΤΙ ΑΟΡΝΧΓΠ ππςῦ αἱ Ρ]ον  αἲ (ει ϱ νά) Τᾳ νε 

«γγπίγ ϱορθᾶᾶ σο αὖπι ΟΊθιπ. ῥἰπηΠίου α α4ά φιμξ Ῥεσυπίας Πιαδεπί υεῖ 

οοπ/ίάεπέες πι εἶς, ο Η”' πΙ] π]βὶ ἀέσδίεπαι, αθ(Ὦ Ιίε φιοῖ αδεπέ οφεΒ (:: πο 

σαπίαπῃ νιάσραίαν απ πἰβδίπιαξ απαβδ 5οᾳπἵ 5ο1οπηι5 αποἰογ]αίας Ἡ. Ἱ. 

ἄαδογογα. ΑάάΠαπιαπίπη αἰπδππος1 5απςα τοφα]τί νιάσβαίτα, Ἠἶπο ἐγῖραςδ 

εοτίο πιοᾶῖς -- Α0Ώ οίο, ο Η7, α -- αδῖ δαπί: αἱ τοσίο ρτοςσ61ς οταΓῖο 

οἱατηβί π ΙΙ] αἁἁἴθαν.) | εισελθειν: 69. 194. 946. απίο εισ Ροή 

9ὔ. Οἶοπι εἷο: εὐκολώωτερον δια τησ τρυµαλιασ τησ βελονησ χαμηλοα 
εισελεύσεται ή πλουσιοσ ειστ. βασ. τ. Όεου. ῬηϊΠίεν, απἲ Ἠππο νοι- 

5Η ΙΠί6Υ νυν. 25 οἱ 24 Ροπιπέ, Ὦ ταχειον καμήλοσ δια τρυµαλιδοσ 
ϱαφιδοσ διελεύσεται η πλουσιοσ εισ την βασιλειαν του Όεου (5ο ἆ 
/ααἰἶδις εδὲ εαπιεῖἴυπι εν Γογαπιει ααιις ἐπαπδίγε φπαπι ἀἶνεν ὑπ πει 

εί), α Γααϊζόιε οαπιεῖζας εν Γογαπιεη αοιιβ ὑπέγαδίέ (παπι ἀἴνες τι ΕΠΙ 

46. Ῥνποίετθα 6οᾶθιη Ίο6ο ροπιμί 950. (ευκοπωτερον εστι καµ. δια 

τρυµ. τησ ϱαφ. εισελθειν η πλουσιοι - εισελεύσονται) Ὦ (/αοἰζήις εδὲ 

-ἐγαπθίγε (παπι ἀἰνίδεπι ὑπέγοίγπε ὑπ γέύππι ἀε) 3. (- ἐγαπδύγε φμαπι αἷ- 

Όΐξεπι ὑπ γε(πο ἀἄεῖ) | ευκοπωτερον: Α αάᾶ δε, αἲ15 {ενα γαρ | καμήλον: 

"507 ΑΥΥΡ (͵ρδαπη νοσσοπη ἄτασθσαπη Η{ογ]ς Ἁγτ]αςϊ5 {ΤαπβΡΟΙΡΕΠΒ) κα- 

µιλον. ΟΙ Μί οἱ Τιο | τησ ϱν ΕΙΠΑ ΕΕΚΠΗΒΥΣ αἱ ϱ] «ορ Οἶθπα, Ἰέεπι 866 

οι ΒΕΕΗΡΥΣΓ αἱ ΡΙ Οἶεπ... 09 Τι οπι ΡΥ ΟΠΠ ΝΑΔΟΡΕΚΜΝΌΓΔΠ αἱ 

ΡΙπβ40 ρο, Ιίοπι 499 Ίωμπ οπι 566 61ΠΙ ΝΔΟΡΑΚΜΝΤΌΑΠ α]5ὺ [οτο ρο 6ορ:: 

αἱ πίγος Ίοσο δὲ Μί οἳ Τ,ο οπι ]οοίίοπο {ππίπτη που Βποί | τρυµαλιασ 

(86): ν" τρηµατοσ (:: ο{ Τμο Ίέοιη αἆ ΜΙ), 19. 69. αἱ τουπηµατοσ (1: οί 

ΜΙ) | ραφιδοσ: 15. 69. αἱ Οἶοπι ῥελονησ:: αἲ Τμο | διελίΦειν (αἱ «6 εἰς) 
οἱΊῃ Ἠς(Ώ ν]άο απίο)κπ 1. 69. 124. αἱ δαέπηα Ὁ ο ΕΠ3 σα 14 νο (ή 

ΟΠΊΠΘΡΒ ἐγαπαίγε; 5ο ΠΡ] νο οίίαπι ἵπ Μί οἱ Το) «ορ ΑΥΥ32Β οἱΡ ἰΧῦ απη 

βθί]Ἡ ... ΝΑΝΣΧΓΑ ΙΠςξ αἱ ΡΙ α (νίάα απ{θ) Ἱς (56 εισελΘ ειν αιοᾶ βοςιι- 

αχ Ποπ οχρτῖπα, πος ἸηαρΙ8 α οαχΏτΙΠΙ) ΑΥΥΡ ΠΕ ρο (01οιη) εισελθευν, αἱ 

ς αν’ :: ἀῑβιοΙΗππαπι ἀῑσία ο8ὲ απ οχ ἐίρας ενρ]δής διελό. 5οτ]- 
Ρβοτ]{ξ 4 παπα ΒΙΗΙΗ αποἰοτ](βίο αριιά ΟΠΊΠΘΒ {γεβ πἰπίαν. Ῥοββῖί α πα]]ο 

6ΟΥΊΙΠ βοπΙρίαπα. οχθάῖ πθς π]βδί α- οονγοςίοχίριιΒ ἱπ]πίαπηας πα αἴτηα 

{ΑππσΠ, ᾳποά οἱ 1ρβογαπι {οβίαπα γαξῖο βαπἀεδαί, ριᾷ Μο ταςῖρετο, Ἡ 
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πρὺσ ἑαυτούσ" καὶ τίσ δύναται σωθηναι; 2 ἐμβλέψασ αὐτοῖσ ὁ 
Ἰησοῦσ λέγει παρὰ ἀνθρώποισ ἀδύνατον, ἆλλ οὐ παρὰ θεῷ' 

πάντα γὰρ δυνατὰ παρὰ τῷ δεφῷ. 
28 Πρξατο λέγειν ὁ Πέτρος αὐτῷ ἰδοὺ ἡμεῖ ἀφήκαμεν 

πάντα καὶ ἠκολουθήκαμέν σοι. 29 "ἔφη ὁ Ἰησοῦσ' ἁμὴν λέγω 

ᾳπο απβίςςο αἆ τεῇ(πος βίπίπῖπιας | πλουσιον (69. 194. 846. γδε 

-ιοσ): 1. 999. α1 3 Ροδέτ. Όεου Ροπ | την: κ οπι | εισελόθευν Π. ]. 1 α 

γταί σο αγπι: Ὁ ο {61:35 ορ αθί]ῃ απίο εισ... α 5. Ἱς (Ο1 επι) οπι 

26. περισσωσ: Ἐ οπι | πρ. εαυτουσ (Μ" πρ. αλληλουσ) οππι ΑΡΜἜΝΧΡΗ 
πηοῦ αἱ οπιἩ [ογο 1{ νο (18ΡΙ6ὲ νο ἀἄἰοεπίες αἲ 8εΠιεέζρΒΟ5, α ἄἱο. ὑπέεν δε, 

ο ὑπέεν 8ε ἄἱο., Ἱ αἲ ὑπιπίσεπι ἄἱο.) ΑΥΤΠΙΥ ο αγπΠι αθί] ... ΝΒΟΔ 6ΟΡ ΑΤΡ 

προσ αυτον (1: αἲ ππβαπαπα αρπᾶ Μο λεγειν προσ τινα, πϊδὶ αῬί εδί 

πρ. εαυτουσ νεΙ πρ. αλληλουσ, νὶὰς 4, 41. 8, 16. 1, 21. 11, 91)... τρο 

Οἶσπι οπ1 (πα6ς αχρτῖπι ατὶ οἱ ατθ) :: αἱ Μί εί Τιο 

9Τ, εμβλεψ. (0 ενβλεψ.) οππι ΝΒΟΊΑ 1. 18ΕΥ 19εν 499ν 160565 5επιθ] α1 2 
«οΡ 5ο (α φ108 Ππέμεπβ)... ς ἴωπ εμβλ. δε (ε: πί Μ4) οππα ΑΟ ΡΝΣΓΠ ππςῦ 

α] Ρ]ου Ἱς βγτα() ατπι αθίἩ; Ίΐξαπι Ὁ ο {Η3: ϱ5’ (α1. Υιᾶ) 1 ᾳ νε εί ὑπέμεπς. 
Οἶεπι ο δε εµβλεψασ αυτοισ ειπεν οτι | αὐτοισ: Ἡ ροβί ο 18, 208 αἱ 

Ρορί λεγ., αἱ οπι | λεγει (Ρ]νς αἲξ, { οπι): ντ α κα Ο]επι ειπεν (αϊωῖέ) 
:ΟΕΜί οἱ Το | παρα: 18. 98. 69. 194. 946. 406. 909 α ᾳ αᾷ µεν | 
αδυνατον (0 -γατα) 611ΠΙ ΝΑΗΟΤΧΓΑΠ αἱ Ρίου ΠΡΙ νε ΒΥΤΡ... ον αν 

Ῥ ο (Ίου αγιιᾷ Ἰιοπι. ἄπρος».) ϱ3 (Ίαες ὑπροβδίδεία υἰα επί) ΒΥΥΣΕΒ α ΤΗ 

Ῥταεπα τουτο, πο Τμ [τουτο] 1: ο Μί. Ῥτασείετεα Ὁ αἱ Ραιις α Ὁ ο ΓΗ”: 

Κα νς αἀᾶ εστιν :: ο ΜΙ | αλλ ου (Ο1επι οτι παρα ανθρ. αδυν. παρα 

Ψεω ὀυνατον') παρα Όεω (Θεω ΕΙΙΠΙ ΝΒΟΝΧΓΑ ππςἳ αἱ ρ]αβ6ῦ Οἶεπι:ς 

4Ρ0 Τμ ρτασπα τω οππΙ ΑΡΚΠ αἱ 1η)’ παντα γαρ δυνατα (δυνατα ο1Πι 

ΝΒΟ αἰ10 [οτο: ς 1η ΤΙ αά εστιν 6πΠΙ ΑΝΧΓΠ αποῦ αἱ Ρ]οι Ο1επι) παρ. 
τω (8 194. Ἰονηί 5όχ οπη) Θεω: ο 10τ. α 5’ παρα δε τω (15Τ. οπι) Θεω 

δυνατο} (α ροβ8ίῤ. εδὲ), Ἰἴοπι Ἱς αριιὲ ἁοπεύπιπι (Ἠ ἄἴειπι) ροββιδίτε εδ, Ὦ ο 
αγιιά ἀειίπι αέέπι οπιπία ροβδυθχία δέ, πθἴἩΤοπα αριᾶ ἀοπαῦπ. αιίεπι οπυπό 

(Δ6ΕΙΡΡΙ οπι) Ρορείῦ. εδ... δ 1.69. 151.909. α119 ἔοτο 1 αγπΙΖοἩ. (ποη 56) 

ο παντα γαρ δυν.πα.τ. ὅεω (99) 1: αἲ Βὶο αἆ Μί οἱ Τιο οοπ{οΥπια- 

ΥΗΏΤ 

28. η/ρξατο 6ΠΤΏ ΝΑΒΟΣΓΔ ης α1Τὸ {ογο απ ϱοΡΣΕΑΥ οχΡοί 5 αγπι Ο] 6ἵα 

εεες (5 68 Φα) και ηρξατ. επ Ὁ αἱ νὶςκ πια ΡΙΟΥ νο(εᾶ οί οᾷᾷ ΡΙεΣ) 
βΥΥ56Ἀϱ{Ρ ἐχί αεί]Ἡ ... Κνπ αἰ”ὸ {οτε { οορΡ1εἰᾶᾳ ρο ηρξ. δε, οοᾶβοᾶ] 
ΒΥΣΡ 1Πᾷ τοτε ηρξ., 406. ΥΔΟΥ Πρξ. ουν | λεγειν ο πετρ. αυτω ΕΠΙ ΝΒΟΔ, 
ἴζεπι Λεγ. αυτ. ο πε. 38. 9Ρ8 «0Ρ, αυτω λεγειν ο πε. 1. 194....ς Τμ ο 
(0 οπι) πε. Λλεγ. αυτω οτι ΑΡΝΧΓΠ αποῦ αἱ Ρον α {5 ]κ α (ίοπη Φεύ». 
εἴ ἄἴοετε Ὦ 1 απα ἵπρ, νρεᾶ αἱ οᾷ8 αΠα αἳ Ῥείγ. ἄίσετε; ο 61” ΑΥΙΣΕΝ ΟΠι 
αυτω) ΒΥΧΡ ϱο ΑΥΠ1 αθ{Ἡ ΟΊδιη | ηκολουθηκαμεν εππι ΒΟΡ...ς ἠκολου- 

Φησαμεν «ΠΠ ΝΑΝΧΓΑΠ πποῦ αἱ οπιπὂῖᾶ Οἶστη :: αἱ βῖο εί Μί οἱ Τιο | 
σοι (ΚΔ" σου): κ 51. 208Υ Ὦ ραῖ α”ά τι αρα εσται ηµιν:: 9 Με 

99, εφη (κ αάά αυτω) ο ΤΕ οιΠ ΝΒΔ 60Ρ ... 68 Ίμῃ αποκριθεισ ο τς ειπε) 

(5 αἰωίί, Ὦ Ε 1 αἴθ επι ΑΜΡΌΥΧΗΣ αἱ ρ]11β55 α Ὦ { (φιΐδιις γεβροπάεπς) 1 

28--51 
Μι 1ο. 5τ-- 90 
Ίις 18. 28--- 50 
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ο Σο 3 πο] ϱ) - τν ἊΔ » Γ πἳ 3 Γ ση 

ὑμῖν, οὐδείσ εστιν ὁσ αφηκεν οικίαν { ἄδελφουσ { αδελφασ ἢ 
πι] πἳ  ὁ η Ὀ ” . - 

μητέρα ἡ πατέρα ἡ τέκνα 1 ἀγροὺυσ ἕνέκεν ἐμου καὶ ὄνεκεν τοῦ 

ΥΕ 5ΥΙΣΕΝ ϱο (αποκριθ. αυτοισ) ΑΡΗ, Ἱζεπα Ώ7 και αποκριθεισ ο εξ ειπεν 

ουτα ΟΕΕΕΟΗΝ αἱ ρ]1ας5ὔ0 ΑΥΤΡ ααί], Ιἴοιι ς αποκριθεισ ο τς (1) οπη) ειπεν 

(5 ἆ 0Π1 ειπεν, ΡΙΝΕΡΤΕΣΡΟ αποκριθεισ, Γεδροπάεπς, Οἱοπιῦ” [που 1έθιι 

995] λεγει, αἱ ο αἀά αυτοισ, αἆ οφ) οτι (ϱ)κ(π)ΠΤοἰδ αἱ ΡϱΙ ο 3: Ἱ]ς 

(πεβροπά(έ αιέεηι ἔ]ιεριι ἀλωδὲ 9ἱο) α (4). Ο1δια ο 5ο δδ5 (:: οἳ 9, 58. 19, 

24. 14, 29. απἶραβ 1ος οιηπΙῦαςδ Ῥτο εφη α «ρ]ουῖδᾳ ταροβίίαπα εδ 

αποκφιθ. ειπεν. ΟΕ εἰ. Μί εί Τι) | υμιν: Α οδὲῖ αἆᾶ οτι. Οἶεπι βἶς: 

αμην υμιν λεγω (δὃ λεγ. υμ.) ο αν αφη τα ιδια και γονεισ και αὐελ- 

φουσ και χρηματα εΊεκεν εµου και ενεκεν του ευαγγ. µου (355 οπ1) απο- 
ληψεται εκατομπλασιονα (Ίνας πδφιιε οὐ" οἰδδ”ς τοῖσι (αππαῦ”8) νυν 
ἐν τω καιρ. τουτω αγρουσ΄. χρηματα κ. ουκασ κ. αδελφουσ µετα 
διώγµων, εν δε τω ερχοµενω ζωη εστω! αιώνιοσ. | οικιαν (ΕΝ 99. ννδος 

ΒΥΣΣ5Η αοἰἩ -νασ): Ὁ Ὁ οι | Ρο οπι ή} αδελφασ | η µήτερα η πατερα 

ουπη ΒΟΑ 106. 9069 6 Εᾳ αππ ϱΟΡΣΕΝΝΥ οχᾶἆ (οορ 1 αμ πιαίγεν αμέ ραΐγεπι, 

οορΡρε 5: αμέ πιαίγεβ αμ ραΐγες) ρο .... ς { πατερ. Ἡ µήτερ. ΕΙΤΠ ΝΑΝΝ 

ΤΠ αποῦ α] Ῥ]εν Ὦ (5εᾷ ραἴγ. αμέ πιαίγ. απίο αμ ι/αίγ. αιέ δογΥΟΥ. Ῥοι) 

ϱ1 "νά 1 νσοᾷ ϱΙΠ55 Ρ] δαν αγνά αγπη ασ] (ΟτΠΙ 1165 σπιν αγ- 

σμ5 εωφίδία «ἰφεπιοξοπεπι /αοεγε υἰάεαίι (]ηἰκί οἱ ευφδὶ, οι αἰσίε: 

ᾠαἱ ἀὐπιίεεγῖ ραίγεπι εί πιαίγέπι εἰο. ργορίεν πιο υεί ργογίεν ευρζζωπι) :: αἱ 

Μι... ϱ α 3 Ἱς ματ!” οτι η πατερα | ή τεκνα (ΓΔ Ἠπος ΟΠ1) ή αγρουσ 

(0 κ οπη } αγρ.) αΏβᾳπα η γυν. ΟΙ ΝΗΡΑ 1. 66. 209. θΡοα Ρο β” ΚΙ 

4 ΝΕ «ορ ασγπι Ο1επη (ᾳπαπαν15 Ἠροτοα, ν]άο απίθ). Ο{ Ον 13584, απἱ οκ- 

Βοπρίο Μί 19, 29 Ἱπβαροταιο πα πολλαπλασ. οοπ]αίο Μανοῖ εκατον- 

ταπλασιονα (ινᾳ πολλαπλασ. λαβω, η} ὦσ ο µαρκοσ φησιν, εἑκατοντα- 

πλασ.) αἀά1ί: αμα δε και τήθει το σεµνον τησ γραφησ πολλαπλασια- 

σµον και εκατονταπλασιασμον υπισχνουμενήσ αδελφων και τεκνων 

και γογεων και αγρωγ και οικιων’ οὗ συγκατηριθµηται δε τουτοισ γυνη. 

ου γαρ ειρηταν' πασ οστισ οἵς. (ΛΑ: Το αἀ 1.) Οἱ οἱ. εαἴθΧον 5 προσ- 
ὤετεικε δε ο λουκασ και περι γυναικοσ" τουτο δε κατα τον παυλον 

κελευοντα τιµαν πρεσβυτερασ µεν ωσ µητερασ οἱο ...ς (499) ῥρταεπι 
{ γυναικα ΟΙ ΑΟΝΧΤΠ τπςῦ αἱ Ιοηρο ρ]ον {α ΒΥτΗΙΙ ρο ααίµ. Ο4 σαΐ 

ιοΡΠ 196 ωσπερ γαρ αδελφουσ διδωσι τουσ ουκ αὐελφουσ - οὕτω και 
γυναικα την ου γυναικα οἱο (8οά επἆστα Ιπ οαἰίΟΧ αἆ γυναικα αριά Το 

ερρΠσαπ{αγ), 1ΐέθα επ{οχὔδΙρταν δε λεγει' ο αφηκε γυναικα, ου τουτο 
φησιν ὦστε ὁιασπασθαι τουσ γαµουσ είο, ΤΠΡΗΥΙ αἆ Μο: αρα ουν 

καν γυναικασ ἑκατογταπλασιονασ ληψεται; ναι, Καν ο παταρατοσ 
(ούλιανοσ εκωµωδει τουτο | ενεκεν εµου και (0 1. 118. 209 αὖπι Ον]πί 
4165 4): κἩ οἵα (Βαρρ]ς). ΟΕ οαάποδα 198 ϱ{ οχον 555 αῥιαφοφρον δε το λε- 
Υειν ενεκεν (οαίθΧ ενεκα) του εµου ονοµατ. η ενεκα του ευαγγ. ωσο 

µαρκοσ, η ἕνεκα (επ ποβά οἩ1 η ενεκ.) τησ βασιλ. τ. Φεου, ὧσ ο λου- 

κασ. | ενεκεν 8οο (ϱ ϱ3Ο αἱ ρα οα{έεοπῃ εγεκα) 6. ΝΗνοΙδοῦ ΝΡΧΓΔΙ 

1100 [ογο α Ὁ {3:14 να «ορ ΒΥΤΝΣ σο αχπι αοίμ Ο]οπιῦῖς Οππέ νε ς 
(-- αν Βα) οπη οππι ΑΠΡ αἳ Πτι ος 
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. , 2λ λ η η τε , ΕΙ ” » 
εὐαγγελίου, 90 ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νυν ἐν τῷ καιρῷ 

/ ο η ψρ λ λ Ν Ν 2 Δ λ ; Δ ’ 

τούτῳ οικίασ και αδελφουσ και αδελφᾶσ και µητέρασ και τέκνα 
Δ 2 Δ Δ α- ΔΝ .. .»- -- 

καὶ ἀγροὺσ μετὰ διωγμῶν, καὶ ἓν τῷ αἰῶνι τῷ ερχοµένῳ ζωὴν 
π 111.29 »/ λ Χο ” ” λ (νηης 

αἰώνιον. ὃ πολλοι δὲ ἔσονται πρὠτοι ἐσχατοι και οἱ ἔσχατοι 

πρώτοι. 
[ 9 κι ο δν Ἡ ” « , 
ο "σαν δὲ ἐν τῇ ὁδφ ἀναβαίοντεσ εἰσ ἹἹεροσόλωμα, 

Νν π ’ ” Δ ερ] -- Ν ς -” ε . 3 

καὶ ν προάγω» αυτοὺσ ὁ Ἰησοῦσ, και εθαμρουντο, οἱ δὲ ἄκολου- 
» ᾿ - Δ λ / ’ 3/ 

Φοῦντεσ ἐφοβοῦντο. καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺσ δώδεκα ἠρξατο 

90. εαν (αἱ. ορ ΒΥΙΣΕΒ αγπ): Ὦ οσ αν, 98. 2Ρ60σου, Ἱέεπα 1έ (56 κ” εἰ 

ποπ) νο Ρο ΒΥΤΡ ἁείἩ φιά | λαβή: ἃ 1. απολαβη (εἰ Οἶεπι αποληψεται) 

τε αἱ Το [ νυν: ρὲτ 906. 406. α Ἱκ 4 οπι:: οξ 1] ΡΡ | καιρω τουτω: Ρα 

Ῥ 3. αἆά ο δε αφηκε» (νἷάο αππα ροδί πιπίαπ{) |. ουπκιασ (ο ἃ Ὦ 

Π7.οικειαν, ἀοπιι) πδηιο µετα διωγκων: κ” ὁ Ἱς οπα (6 οεπέζες ἑαπέητι 

Ίιηµιο ἴη Ίιου δαεομίος πι γέγο αιίεπι 8αεο. υἴΐίαπι αείεγη. αεοίριέ; Ἱς εετι- 

ἐπαρίίοία ση Ρεγβεσμἱοπέδιις ὅπι ἐδίο Φαεομῖο; ἴπ δαεο. αμίέεπι }έπγο οὐ. 

αεί. οοπδε πεί’) | και αδελφασ (Μ Ίαοο οπα): 9 Ὁ 3: απίε κ. αδελφουσ | 

και μήτερασ ΟΠΠ ΒΕΕΟΗΝΒΌΥΑ αἱ ρΙνῖά να (οί απι [απ 6ἵη ἵπρ οἱς) 
6οΡ ΑΥΥΣΟΕ αγπιζομ, 56 Ν αἰαα Ῥνγασπα (οί Τὸ. 338. «ορδΟΒΝΥ ο 1 [που 
Ρο: ὅ:] α4ά) και πατερασ...Τμπ και µήτερα ο. ΝΔΑΟΡ αἱ Ρας α Ὁ (ροβί 

ἄοπωιπι πδιρον α4 ἆ αμέ ραγεπίες) {Η2:ᾳ ΑΥ1Ρ αὐπισοά ας Ἱέθπα ΝέκΜχπ αἱθὺ 

{ετο 1 ϱο αοίἩ και πατερα και µητερα (918. 920. Ρ30Υ Ίπβαρον αάά και 

γυναικα) | µετα διωγµων (εί. Ο1επιῤῖξ οί 0159505: Ἱπ  νοτρα και αγρουσ 
µετα διωγµων νὸ ἀεππαπι αά δα 4 πας νᾶ 5αρρ]ονενταί αἀάῑάΙθ), 1 να 

σπι (Ὁ ὕπ, ᾳ ροβέ 510) βεγδεσιζοπέθις: 95. 114. ΥΣ6ἳ α15 ἴετο µετα διωγ- 

μον (εοπβιθῖς ο οἱ ὦ9) | και εν τω (ο κ εν δε τω, νῖᾶε απίς): Ὁ (ανά 
οκ επιοπάα{1οπθ) Ὦ 3: οἵη και (νἷάςο απέο αΡὶ Πάσπι ο δε αφηκεν α.ά) | 

αιωγιον (Β -νιαν): Ὁ α Ὁ ο Η' ]ςαᾶά ληµψεται (ο αοοζρή). Ψἱάο 6αρτα. 

81. και οι εσχ. 6ΙΙΠΙ ΒΟΕΕΕΗΝΒΟΣΧΕ αἱ ρου Ο1οπιῦ”5 (ος 10 91 οδί εσογ- 

ται οἱ πρωτοι εσχ. και οι εσχ. πρ.) ... 0 Ίμπ οἱη οι (1: αί ΜΙ) οτι 

ΝΑΡΚΙΗΜΝΥΔΠ α]Τ9 {ογο ο0Ρ 60 

89 5ᾳα: Οτ5133 οοπαπη 1π Μ{ εξησ γαρ τα απο του” µελλων δε οἵξ -- µε- 
χοι του" ευθεωσ δε αποστελει αυτουσ, παντα τη ταξει τετηρηκε και 

0 µαρκοσ απο του" ήσαν δε εν -- μεχρι του" ευθεωσ αυτον αποστελει 

παλιν ὦδε. | εν τη οδω: κ βαρρ! ἵπ της | προαγων: Ρδἳ προσαγ. 5εᾷ ἆ 
Ἄγαεσεᾶεπα | Κ. οπι και ην πρ. α. ο 18 | οι δε ακολουῦ. εφοβουντ. εΙπη 

ΝΒΟ”1/Δ 1. 206 «ορ ατπι, Ιΐθπι ϱὐ αθίἩ και οἱ αἁ. εφ. ... ς Ίωπ Τϊ και 

ακολουῦ.. (15. 69. 124. 946. αἱ ραιο {ο 1. πι αἱ αἀά αυτον) εφοβουντ. 

6ΗπΙ ΑΝΧΡΗΠ πποῦ αἱ Ρ]ον {61 Ἱᾳ Υνς ο βγταί (ΥΥΡ εἰ δεγμεδαπίηγ 

ἐὐπιεπίεβ) ... ο κ «ωῦ δεγµεδαπίω εωπι (ζωπι), ἆαας γετρα οοπΙαπραπ{ 

οππ1 εθαμῤβουντο, ἰπεϊΠίον 3. (εί ρανεῦαπέ δεημεπίεν Ῥτο και εθαμβῤ. 

ου δε ακολ. εφοβ.) ... κ 11.298. 61. 157. α119 {ογο α Ὦ Ρ]απε οπι | 
παλιν (40. 999. 458. αἱ ραπς Ὦ ΒΥΙΣΟἨ οπ1): ΡΗΤ αἱ (Ίΐοιι ους]] Ἱπειπίο 

Ιοσίῖοπθ) αάά ο 16 | δώδεκα (3Ρ8 δεκαδυο): 194. αἱ (πρτϊπιϊς ενρβΙ]) 
δᾶάά µαὔθητασ αυτου 

89-84: 
Μίρο,1π-- 19 
Τις 18, 91-98 



95--40 
Μ120, 20---08 

Όρ8 Ἅ10, 53. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

αὐτοῖσ λέγει) τὰ μέλλοντα αὐτῷ συµβαίνειν, 95. ὅτι ἰδοὺ ἆναβαί- 

'ομεν εἰσ Ἱεροσύλυμα, καὶ ὁ υἱὸσ τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται 

τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ τοῖσ γραμματεῖσιν, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν 

θανάτῳ καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιω, 94 καὶ ἐμπαίξου- 

σιν αὐτῷ καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν καὶ 

ἀποατενοῦσι», καὶ μετὰ τρεῖσ ἡμέρασ ἀναστίσεται. Ἰ 

90 "395 Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ ᾿Ιάκωβοσ καὶ Ιωάννης 

οἱ υἱοὶ Ζεβεδαίου, λέγοντεσ αὐτῷ" διδάσκαλε, Φέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν 
"τρ ) ’ ε. ωωο « Ν π ] λες ; / ’ 

αιτ/σωμέν σε ποιήσῃσ ἡμῖν. 96 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖσ' τί θέλετε με 

90. παραδοθησεται: Κ παραδιδοται | και τοισ γρ. ΟΠΠ ΑΕΑΒΗΤΙΔ αἱ δαΐ 
πηὰ «ορ... 90Ο ΤΠ οπῃ τοισ (:: πὲ ΜΙ) ο. ορεεακμκβΌνχΓπ Τὸ βογο 

«ΝΤ Ῥ]απο οπ | Θανατω: ϱ" Φανατου 

54. εμπαιξουσιν (ΔΟΡ1ιΧ αἱ εμπεξ.): Δ -ἕωσιν | και εμπτυσουσιν (κ’ --ουσιν, 

ΥΑ α] -σωσιν, ϱ’ -ξουσιν) αυτω (98. 69.289. αἱ ρ]155 αυτον, Δ οπι, πα οἱ 

Ἡ. 1. εἴ Ῥοβί µαστιγ. οπι) Ἰ. 1. οαπι ΝΕΟΙΙΑ 291. 959. 406. θΡεα ο Γἳ 

1 4 νε «ορ ΦΥΣΗΣ αείἩ ... ς Τί ρο5ί γ. κιαστιγωσ. αυτον Ροή ο6υπΙ ΑΝΣΧ 

γα απεῦ αἱ Ρ]εν αγταῖτ ρο αὖπι ... 28. 40. 101. 940. 8Ρο 110 {ογα Κ οπι 

(κ το και εμπαιξ. αὖτ. κ. εµπτυσ. αὖὐτ. κ. µαστιγ. αυτ. πῖ] πὶδί αἆ 

( οπι) ὑωαεπάυπι) | και µαστιγ. αυτον (Ν 289. οπι αυὐτ.): Ὁ ΑΤ. 115. 

908. 3 ϱ”' οπι | και αποκτενουσιν αὖδα αυτον ου ΝΗΙΔ 1. 909. αἱ 

Ραπο Ὁ ὁ ΤΙ... ς α4ᾷ αὐτον, Τη [αυτον] εππα ΑΟΝΧ ΥΠ απο α] ρ]ου 

ΠΜΡ] να οορ αγτΏ!τ ρο αοίἩ ... Α30 15Τ. 995. 449ν 0 ϱδ’ οπι | µετα 
τρ. ηµερασ (0 ρτοῦ. Βε]ιι) οι ΝΕΟΡΙΙΔ Πρίον (ν ἆ Η3' 1 ροςέ έγεν 
ἄἴεβ, Ἱς ρονὲ ἐγάνπωα, α ο ᾖ Ροδὲ ἐεγέύπι ἄίεπι) ο0Ρ ΑΥΙΡ 6... ς τη (Α3 

οπι) τριτη ημερα (::πί ΜΙ οἱ Τ9) οππι ΑΝΧΡΠ πποῦ αἱ οπιισ [ο 1να 
6ο ΑΥΙΣΟΝ ϱίΡ ἐχί ατα ααί]ι ΟΥ5)108 

95. προσπορευοντ. (εἰ. κ»): 8Δ α] ραπς προπορ. (5οὰ ὃὶ αεοεζω), κ πα- 

φαπορευοντ. | ΕΙ, τωανησ | οι ΕΙΠΑ ΝΡΕΕΘΠΗΙΒΥΥΔΗΣ αἱ ϱΙ ΟτδΤ15. Πέθπη 
Β0 «ορ οι δυο (:: οἳ ΜΙ) ... Τϊ οἱ ουπι ΑΚΜΝΌΧΗ” α]”0 (οτο ρο | τ ζε- 

βεδδαιου | λεγοντεσ (0 406. 906 α ΟνΦΤ18 καν λεγουσιν) αὐτω ΟΙ ΝΒ 

ΟΡΙΑ 206 α «ορ ΑΥΤΣΟΝ α1πά αθί ΟΥ ... Ἰωη [αυτο], ς οπι αὐτω ϱΠΠΗ 

ΑΝΧΑΓΠ υπο αἱ Ίοηρο Ρ]ευ Ὁ ο {Ηθ.νΙά 1 ]κᾳ νρ ΑΥΙΡ ρο (:: Απ ρας 

1ο6ῖ5δ αυτω αὔΏθεβδε 5ο]εί πας {οτο α {οδέίβις αἀά]ίαν, οἱ ΜΙ 8, 25. 9, 14. 

19, ὀ6. 14, 10. 15, 1. 18, 1 εις) | ἵνα: 983 αἱ ρ]αβὸ 1 οπι (Ἠ φοἴώπαφ 
4 ποάσιΠπ µε {ο ΡεΠεγύπιιδ μέ ργαεδίές ποδίο; Ἰ πιαβίδίεν (ιοί [3 «πιο Με] 

Λεἰζεγύπης ἄοπα πο) | ινα ο εαν πδαπε ὃοσ ηµιν α κ Ῥγαθίεγπηῖββα, 

βαρρ]αν]ί νὸ | ο εαν 6µΠΙ ΝΕΑΒΟΡΙΗΝΧΓΑΠ αηςῦ αἱ Ρ]ογ ... Ὁ αἱ Ραις ο 

αν, 0” οτι αν | αιτησωμµεν 6ΙΠΙ ΒΟΙΝΧΓΔΗ απεῦ α] Ρ]οΥ ..« ΝΕΑ αυτη- 

σοµεν .... Ὁ 1. 2Ρ9 ερωτησωµεν | σε σεπΠι ΝΑΒΟΙΙΔ αἱ αᾳ α ἆ 3’ οορ 
ΒΥΤΡ αγΠΙ αε{Ἡ, Ίέοπι απίθ αιτησ. (ερωτησ.) ΏκνΠ αἱ α]ἷα Ὦ {1 (ν]ᾷο 

ΡΟ5{) ῥο.... ς ΟΠΙ 6ΠΠΙ ΧΓ πΠςξδ αἱ Ίοηρο ΡΙ ο ἵ 1 α (16 φιιοί, ΙΚΥ «1ο 1) 

νρ ΑΥΙΣΟΝ { Ἡ 946. 256ἵ α] ραπς ποιήσεισ 

96. ειπεν (σπα ος, ἆ νρ οὐ): ΤΕΙ λεγεν (ΔΕἱ” οι δε ειπαν, 5οἆ 1ρ863 1- 
ΑΠ (Ι{ ο δε ειπεν) [τι θελετε: Ὁ (εί. 4) οπι; α Ὦ 1 ΟΠ έΦελετε, ν]ὰθ Ρορί 



ΚΑΤΑ ΜΛΡΚΟΝ 10.40. 399 

ο ον αι μι: 9 
ποιήσω ὑμῶν; ὃτ οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ δὺσ ἡμῖν ὕνα εἶσ σου ἐκ δεξιῶν 

Δ σσ ώς. ϱ) -” / 2 ος ς ς Δ 

καὶ εἰσ σου ἐξ ἀριστερῶν παθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου. ὃδ ὁ δὲ 
. - π ως 2 5, -ω .ο Ν 
Ιησοῦσ εἶπεν αὐτοῖσ' οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ 

’ 1. σέ 3 / Ἂ λ / ος δι Ἀ 9. ος 

ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, } τὺ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθη- 
ς Αν, 9 ο / « Δ - π ος 

ναι; 9 οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ  δυνάµεθα. ὃ δὲ ]ησοῦσ εἶπεν αὐτοῖσ 
Ν | ος 2 Ν ’ / Δ Δ [ πα ΧΩ ”.- 

τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πύω πίεσθε, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ ῥαπτιζο- 
/ ο Ν Ν ” ἊἎ 2 

µαι βαπτισθησεσθε᾽ 40 τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν µου ἡ ἐξ εὐω- 
, ο ο, 3 ” ο αι προς 

γύµων οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ οἷσ ἠτοίμασται. 

(ἴς ἰοίαπι νθΓβδπα ΟΠ1) | µε ποιησω οἳπῃ ΝΕ ΑΙ (πιε μέ Γασοίαπο) Ἰέθπι 

ΟΠΙΙ8ΡΟ µε ΟΡ (νίᾷο απίθ) 1. 19. 69. 209. 2089 (Υ56ἳ ποιησοµαι) αἱδ: ἴα 

αλ΄΄ Τμ (8εᾶ ραίαΡαί Β Παῦεγο µε ποιήησαι),Ιίοπι 106. 351. ινα ποιησω. 
Τίοπι 1 νς (ᾳ φιζᾷ υιζέὲς /αοίΐαπι, ο ἓ 83. 1 νο φιίᾷ υιέὲ5 μέ Γασίαπις αν Ὦ 
1 φιϊᾷ /αοΐαπι) «ορ δγτα.... ς ποιησαι µε ο. ΑΝΣΕΠ τιηςῦ αἱ ΡΙεΥ Ρο, 

ἵξοηι ποῦ νΙά 1, µε πονήσαν (1ΐα, Τϊ οκ ο:γοἵθ 46 Ε), Δ 259. 29Υ οδοἳ τρθ 

η] π]δῖ πονησαι 

9Τ. ειπαν ππη ΒΟΡΙΙΔ... ς ευπον ΟΠΠΙ ΔΕΑΟΡΝΧΓΠ ππςῦ αἱ οπηπἕ]ά { εισ: 
1. οπι πίτος Ίοσο | σου εκ δεξ. ο ΝΒΟΤΔ... ς ΤΠ εκ δεξ. σου (11 αί 

ΜΙ) οππι ΑΟΦΡΝΧΓΠ αποῦ αἱ Ρος, Ἰέοπι 18ΡΙεΣ (61: Ἰςοπι σου) να είο | 

σου 866 ΕΠΠΙ ΝΤ, Ι66ίη Ροβί αριστερ. Υ6Ι ΡοΒαΒ ευωνυμ. ΡΟΏ ΑΟΝΑΡΠ 

απο αἱ ΟΠΠ {ετοα {1 νρ, Ἰίοπι 60Ρ ΒΥΤΗΙΥ σο αθίᾗ, αἴααο Ἱία ς, 1 

[σου] ... ΤΙ οι Ρ]απα οπΙη ΒΡΑ 1. 909 Ρο β3: 1 5 1 κ α αὖπι | αριστε- 

θοων οππα ΒΑ... ς Τμ ευώνυμων («1 παπί Μέ Ιοσίῖοπο ποπ Παοῦς βΙπα]Η {ευ 

Το 95, 95 ευωνυμων Ρτο αριστερων βαρβδίαςγε) 6ΗΠΙ ΝΑΟΡΝΧΓΠ αποῦ 

αἱ οπιπσΙά | καθισωµεν (ΗΥ7Τ αἱ καθησωμ.): ΑΔ καθισοµεν | δοξη σου: 

19. 69. 124. 946. ῥασιλεια τησ ὀοξησ σου 

98. ο δε ε6 (Α αἱ ραιο ΑΥΙ5ΟΒ οπι τς): Ὁ 1. 19. 28. 69. 91. 194. 946. 2Ρ9 

(εἰ γεδροπᾶεπε Πειθ) Ὁ 1 1] ᾳ (ποη Ἱέοπη ο { οἱ 3 νά 1 νϱ) αὖά απο- 

χριθεισ :: πί ΜΙ | πιειν οππι ΒΑΕΟ τπο τε]] οἷςε: Ὁ πειν | πινω: Απιννω, 
8) (αἴοτα εἰ. Υ. 99) πεινω | το Ρὲ: ΑΔ οπι | ή το (4Ρ”) εππι ΝΒΟ"ΡΙΝΔ 

1.19.28.69. 124. 946. αἱ ραις 1ὲ νο οοΡρ ΒΥΤΡ Ώβ αγ ΟΥ) Σε, 
ς και το οππι ΑΟΌΧΓΠ απο) α] ρ]εν ΒγτδΟἨ6{Ρ ἴχί ρο αθί]ι 

99. ειπαν 6Πῃ ΝΗΡΙΙΑ 296ν ... ς ειπον ΟΙΤΏ ΑΟΝΧΓΠ Ἱποῦ α] {ετο οπΊη | 
αυτο: 1. 25. αἶδα ο ΤΚ α (ποπ Ἰίεπι Γ1 νϱ) οπι | δυναµεθα: 

η" δυγοµμεθα | το ποτη. (Βο]ι «οπιπιοιιᾷ) οΠ1 ΝΗΟ” 14 πι σαΐ ας «οΡ 
ΒΥΥΣΟΕ ΑΥΛ... ς ἸμΠ το µεν ποτη. (:: αἲ ΜΕ) ο. ΔΟΡΡΝΣΓΗ απΠοῦ αἱ ΟΠΙΠ 

νιᾷ 16 να (οχο οοᾷᾱ ππα, ν]άθ απΠ{θ) 

40. καθισαι: ΕΕΗΥ αἱ καθησαι | η εξ (8δοῖα οοπιππθηϐ) ο1π1 ΝΒΡΤΙΑ Τὸ. 
αἱ Ραις 1{ (εκο Ι) «ορ 6ο... ς και εξ οππι ΛΟΝΧΕΠ πηςῦ αἱ ῥρ]ευ Ἰς ϱΥτ 

Π{χ αγπι αοἲἩ! ευωνυμων 8ἴπε µου 6. ΝΑΒΟΡΙΙΝΧΓΔΙ αποῦ α150 {ογο 1έ νρ 

60Ρ ΒΥΤΡ Ρο Ἁγπι (4 δίο: εξ ευων-υμων Ἰᾶᾳπα ὃ τεᾶατί αἄ εὐπίβίγαπι Όο- 

0ἱ6)... ς (Ξ 0 Βᾳ) αἀά µου οτι ΠΙΙΠΙΦΟ ΠΟΠ Ἱξα τη ΒΥΥ5ΟΝ αδ{Ἡ | 

ὀουναι (α Ὁ 3" ἵ ᾳ απι): ο ΚΙ (61:35: νΙ4) νρεᾶ ο{πηβΣ ΡΙ6Υ αοίμ αάά 
φοδέε (ἷς ποδίς) | ἆλλ' οἷσ (2εᾷ φιῖδιβο Ερ13ΥΙά 114 νρ)τα Ὦ ἆ 2: Κ 
αθίὮ αν Ἱ. 6, ἄλλοισ (41ο ποεεπία 3350.) | ηήτοιµασται (9 ήτοιμα- 
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250 10, 41. ΚΑΤΑ ΜΑΡΙΟΝ 

41 πιά. ο νο ια / « ’ ” « 3 -- Ν 

Και ἄκουσαντεσ οἱ δέκα 11ρξαντο αγαγακτὲώ’ πὲρι 
/ πρ] ’ - Ν ε ην -- 

Ιακώβου καὶ Ιωάννου. 41 καὶ προσκαλεσάµενοσ αὐτοὺσ ὁ Ίησους 
. η 2]. σα ε - 2) οά 3 -. 

λέγει αυτοῖσ᾽ οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντεσ ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατα- 
’ 2 ως Ν ’ νά .. ” 

κυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιω αὐτῶν. 
ς . Φ ο α» αηρκὰ- 9 / 

45 οὐχ οὕτωσ δέ ἐστιν ἐν ὑμῖν ἀλλ ὃσ ἂν δελ µέγασ γενέσθαι 
. ς ” ” ς ος ’ Χα Ἂ / ς ” ’ 

ἐν υμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονοσ, 44 καὶ ὃσ ἂν 8έλῃ ὑμῶν γἐνέσθαι 

θαι): ν οίοῦ 1. 909. αἱδ α ΑΥΤΡ 1ηΕ α4ᾷ υπο του πατροασ µου (:: ο ΜΙ). 

Οοπίτα 6απΙΟΣᾳ3046{ οΧΟΠ 556; 06 εν και ο µαθχοσ ουδε ειρήκεν (χοπ 
αάά το) υπο του πατροσ µου. 

41. και ῥὲ: ΡΕΙ 64. οπι | οι δεκα (οί. Εκ 1 να): Ὁ α Ὁ ο Η3: 1 ᾳ οορᾶ7 ΦγΤΗΥ 

οι λοιποι δει. | ηρξαντ. αγανακτ. (οί. ΟΥ9/19): Α 1. αἱ ραις ϱ” 4 ραί 

νρλΙχί ἠγανακτησαν :: ο Μί | περι: Ν και περι | νακ. (0 του ταχ.) και 
ιώαΝν. (Ἡ -ανου): Α 91. των δυο αδελφων:: ο Μί 

43. και προσκαλεσ. αὐτουσ ο (ΔΝ οπι) {5 (ρτοῦ Ῥομι) ο Ναί ΒΟΡΑ 

θΡεα Ὁ ο ΣΙ Κ() ο ἆ ΕΠ: 1 γιο οτι αζνοσαδδεί Πε5ις) «ορ ΑΥΙΣ5ΕΏ αθί] 

εεες 9 δε τς (69. κυρ.) προσκαλ. αυτ. (1. 258. 999. Τρ9 οπι αυτ.) αι 

ΑΝΧΓ πΠςῦ α] {6γο ΟΠΠ {ο Σ υΙά 1 ᾳ νς ρο βγτΡ απη :: αἱ Μί / οιδατε: 
19. 69. 108. 194. 191. Ῥταεπι οὐκ | εθνων: Δ Φεων (8εᾷ ὃ φεπένις) | 

κατακυριευουσιν (3 οἱ ἆ και κατ.) : 981 415 1 Ρ]αχ -σουσιν ου µεγαλοι 

αὐτων (Ν 1. α119 {οτο οπ αυτ.): Ν οι βασιλεισ. Ον 1” ϱ 1 νε 
γύπαίρες (03: ὪγΙπσερθ) εοταπι (το]ῖααῖ νοτο πιαίογεδ Ἱκ, Πιαίογέθ 60ΟΥ. 

να] ζογηπι ἆ ᾳ ο, φιιζ πιααύπιε [--πιέρ] ἐπίεν ἐῑῖος επί α). Εάαπι οἳ βασι- 

λεισ Ῥτο µεγαλοι ΠαΡιϊββο νιάθίιχ. 

45. ουτωσ (5 οὕτοσ αίαια ροδί αλλ ὧσ εαν) ο απο οπηπ]Ὦ οἱ πηῖπ ο 
ΡΙ.... ς ούτω οπῃ παῖπαβο βα{ τη | δε (οί. ο ΚΙ νρ «ορ ρο βγταί οίς, 

ϱ1: ποπ επίπι ία εδὲ θίο: ϱ-' ΟΠΙ ΝΟΙΒΙΠΑ, ΡΟΥΡΕΠΒ ν. 44 δεᾷ ισιιφε 

είς): ϱ αἱ {γα α Ὦ {31 ᾳ οπα::1 αἱ ΜΙ | εστιν (ρτοῦ Ἀε]) οὰ ΝΕ ο” 

ΡιδαΡοΓΗ” ϱΙ ΤκΙνρ...ς εσται (:: αἱ Μ() οππΏ ΑΟΝΝακΡΠ αποῦ αἱ 

οπιησἷᾶ ᾳ 6ορ ΒΥΥΗΙΓ Αγπῃ σο {ποπ δἷο κ) (πα πον εχρτῖπα) [ εν: α αἲδ 
οπι | οσ αν 6ΙΠΙ ΝΗΡΙΙΔ 95, 69. 999. α]... ς ΤΙ οσ (ΧΡ ωσ) εαν ΟΠΗ 

ΑΟΧΓΠ αποῦ αἱ Ρ]ετ | ελη : Ἡ αἱ θελει, ὁ θεληση | µεγ. γενεσθ. εν υμ. 
ουν ΝΗΟ ΤΑ 1. 69. 1324. αἱ ραιιο ΕΠ α (1 ἴπ6β8 πιαίον ε9δε ὑπ υοῦῖς) ... 
σ Ίωπ ΤΙ γενεσθ. µεγ. εν υμιν οππι ΑΟὕΧΡΠ ποῦ αἱ ΡΙ6Υ «ορ ΘΥ1Ρ Ρο... 

Ρ µεγασ εν υμίν ειναι, ἃ Ὦ ο ὑπ οοῦζ πιαίογ 6986 (ο ε8δε πιαίογ), Ἱκ ἴπι υ0- 

δὲ ἐδδε πια πι» 18ΘΙΑ ΒΥΥΣΟΣ αγπη αθί]ι: ἶ ὑπ νοῦῖς οοζιεγῖ πιαίογ ε8δε (51 

νρ [εί πιαίο; ΟΠ1Ί58Ο ὧν υοδίε; ϱ-- ὑπ υοδίς Πεγί πιαίον τί νά(π) | εσται 

οππι ΑΗΡΙΡΠ πηςἳ αἱ ρ]ον Τί νο αγτα( οορ (5εᾷ ,, Τα. 8περο οίῖαπι Ίπῃ- 
Ροταπναπα οχρτῖπα ) οἱς... ΝΟΧΔ 69.999, 495.99 αἱ6 [ετο εστω (Ρο οἰξ, 

οὔΐαπι ν. 44.) :: τοοϊρῖοπάιπι οββοί εστω 8ἱ 146πα ν. 44. βατῖ ΡοβΒεί; Ίου 

οηΊπι νοἵβα ΜΑΤΕΙΙΗ εστω, Ν6ΙΒ1 ΥΟΥΟ 8εᾷ. έσται 8ΟΥ1ΡΒΙ556 Ηπιιά 6Υ6- 

41 δῖ]ε ο5ί. ἜΤντραοπάᾶαπι Ιρῖέαν εστω «β Μο ρατ]ίεν αίαια δρ Μί οου- 

χθοίοτΙ. | υμων διακο. Ο1Π1 ΝΑΒΟΡΙΙΧΓΑΠ ποῦ 1 ΡΙαβΙΟῦ 1 νε βγταίτ 

ΥΠ Ρο ...ς (-- αυ 52) διακο. υμων ο πΙπαΒό ΠΟΠ Πα πα 

44. οσ αν Ο6ΠΠΑ ΗΡΑ α. πια... 8 (πιρτοῦ Βο]ι) Ἑ οσ εαν ΟΠΠ ΑΟΕΧΡΗ 

μηοῦ α] ρ]αδτο | Θελη: κ αἱ Ραΐςο θελει, δ Θεληση. ΠΡΙεῖ νρ οἱ Ι. ν. εί 
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πρῶτοσ, ἔσται πάντων δοῦλοσ. 405 "5! 
Δ 4 ιά «Ν ” υ 

και 7αρο νιοσ του αν- 

Ὀρώπου οὐκ ᾖλθεν διακονηθηναι, ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν 

ψυχ)ν αυτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν. 
460 110. Καὶ ἔρχονται εἰσ Περειχώ. καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ 

ἀπὺ ᾿Περειχὼ καὶ τῶν μαθητών αὐτοῦ καὶ ὄχλου ἱκανοῦ ὁ υῶσ 

Τιμαίου Βαρτιμαῖοσ, τυφλὸσ προσαίτησ, ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδόν. 
΄ ) 2 / ο 3 ζ ς / . ”/ ’ 

4Τ καὶ ἀκούσασ ὅτι Ιησοῦὗσ ὁ Ναζαρηνόσ εστιν, ᾖρξατο κρά- 

ζειν καὶ λέγειν υἱξ «1αυεὶδ Ιησοῦ, ἐλέησόν µε. 48 καὶ ἐπετίμων 

ν. 49 υοζπεγέ, Ἱς νοῖεί | υμων γενεσθ.. (8110 (ετο απίο υμ., 9 1. 118. 305 αἱ 
4116 εἶναι, ἃ ε5δε Ροδί ῥγύπις) πρωτ. ο. λοζ(ο)κγ αποῦ α] Ρ]οΥ ΑΥΤΗ ϱο 

ΑΥΠΙ αθ{Ἡ ... ΤΠ εν ὑμιν (ορ Ροβδί πρωτ.) ειναι (ῑἴα ο, ἐ9δέ ἴπέεγ 9058 

ΛγΙπΗί 5) πρωτοσ (4 Ὦ Ε1 ]ς 1 νο ΠεπονΤά 3" ϱ1. 5 Ργίπι ε5θ6) 61ΙΠ ΝΕ 

οτι 19. 98. 61. αἱ ραῖς 1έ νρ «ορ τ: πε Μί | εσται: αἱ Ῥαιο εστω | 

παντων: Ὁ 40. 9Ρ9 4 ϱ)' αοί υμων (1: πέ ΜΙ), ΒΥΤΡ αγπΩΖΟΝ ουζηη 
Φεβ πο 

46. ερχονται (ο { οεπεγιέ) ΟΠ ΝΑΒΟΙΧΓΑ Ἱπςῦ αἱ ΟΠΠ {ες ἔκ]ανς 

6οΡ ϱο γταί αγΠΙ αθίἩ ... ΠΠ ερχεται ομπα Ὦ 61. 2ὔ8.α ο 3 ϱ” ϊ 

Ον593 {155 |. εισ ιερειχω οπι ΒΟΕΤ, (Η3 ΟΠ και ερχ. εισ νερ.). Οἱ αἆ 

Μι 20, 929 4ο ἰεδίῖθτις απϊ α ΠΡΙ οαπἆ ση 5οπΙρίάταη Ῥταερεηί... ς Τη 

ε. ἑεριχω ΟΠΠ ΝΑΡΧΓΔΗ αποἳ αἱ οπιΠΥΊά [ απο ντερ. (ιερειχω εππι ΝΒΟΙ: 
ς ΤωΠ νεριχω ΕΙΠΙ ΑΧΓΔΗ ιποῦ αἱ οιηΥ14) οπή ΝΑΠΟΕΧΓΑΠ αποῦ αἰ ΟΠΠΠ 

ἴοτο ο ϱ-' 1 να (ἷς αἳ ἐοπίσλο ῥτῖογο α αἱίοταιη ἐαπβή]αϊέ, Ρευρῖί 

οηἵπι αὐ 1εγίο]ο βίαίῖπα στπι ἴιζα πιαφπα, οπξίειπς τή εἰ. ὁ Κ. τ. 

µαθ. αυτ.) «ορ Βγταῦ αγπι αοίμ.... Ρ΄ εκειθεν οππῃ Ὦ 206 α Ὦ Ε 

Π5:1ᾳ 6ο 055,73 91105 | καν των (αἳἱ, ϱ νρδ βυτα αεί 051593): 
ρα Ὁ Εβδ 1 1 (ο Ἱς ν]ᾷο απίθ) 6ο ΑΤΠΙ µετα των | ο (ας --) 

υιοσ (19. 98. 69. 194. 946. οδοί ᾳ Ε1 ΟνὐἼδ5 ιδου ο υιοσ :: οἱ Μί) οἶπι 

ΝΒΟΡΙΒΑ αἱ ΡΙ50 Ἱίθιη αἱδ ΟΥ... ς υιοσ επι ΑΧΓΠ ππςἳ αἱ Ρ] ρο | τι- 

µαιου: Ὁ ἃ Π3 ἵ ᾳ ἰώπεαε | βαθτιµαιοσ: Ὁ παριτειµιασ, Ὁ ἃ δαγπιεας, 

ᾳ ῥατάπιεας, αν 2: 1 δαγίὔπιεας (113: αγίι,), ΕΙ να δαρίύπαειμε (1 --πιειδ), 

ο θαγ]ήπιεις ... Ἱ ΟΊ1 ο υι. τι. ῥαρτιμ. Ῥταείετεα Α ΙΠπ Ἰπάϊςς οἱ Ἱη- 

βοη]ρίῖοπα περι ῥαλτιμαιου | τυφλοσ οππι ΝΒΡΙΙΔ 124, 49ὲν 9Ρ9 2Ο αἱ 
Ραπο «ορ ϱο ΟΥ...ς οτυφλοσ 6ΙΠΙ ΑΟΧΓΠ πποῦ αἱ ῬΡ]εν | προσαιτησ 

(Ἡ και πρ.) ο ΝΗΤΙΔ Ἱς ορ τπτ. ... 5 Ἡπ προσαιτων Ἰάᾳπο ρο5δί οὖον 

ουσ ΑΟκγῃ ης» α] ἔεγα ΟΠΠΗ, 1{6π ϱ 206 ΟΥ επαιτων (Ροβί οδο2), 1έ6πη 

ππεπαίσαης ροβῖ δἐᾷεθαί οὗσα (ἠισία, δεζις) υίαια Ῥοα (ὔ ο Τ]α 

να αγγαίγ ϱο αθίἸ ... ο” ΟΠη 
4Τ. ναζαρηνοσ οπὰ Β1/Δ 1. 118. 209. α ο (ρ] 1] νο Ον5195, Ποια ϱ 

1’ αἲ' ναζορηνοσ (93 ναζωρ., 28. ναζωρινοσ) ... 6 γαζωραιοσ (Ε5 αἱ 
ναζορ., αἱ Ρραπς 3: ΡΙ016Ἡ γαζαραιοσ) οππῃ ΝΑΟΧΓΠ πποῦ αἱ ρ]εν Ε3'5αῦαί 
ᾳ” 6ο | εστιν: Β Ροβί 5 ΡοΠ | Όνε 6ΝΠΙ ΝΒΟΙΙΜΙΛΕΔ αἱ ρ]ᾳβδ... οκ 69. 
409, ΟΥ 35154 νιοσ (αἱ Ῥαιο κυριε υιοσ, τυ υιοσ), Ίἴεπι ς ΤΙ ο υιοσ οπι 

ΑΜΙΧΙΧΡΠ τιποῖ αἱ ρίον. Ῥταείονθα ΒΥΣΡ ΠΕ: η 1ῦαβ εχκχ. ταςαοῖς Πῇΐ 

ΠΠ Παυίαίς Ἱπνοπίππι οδί΄ | δαυειὸ: ς δαβιὸ, 9 Βᾳ δαυιὸ, οἱ απ Μί 

1,1 | τὸ (1. 1. Ὦ 1 απ Γα Ἱηρ αγπι αθίμ): α, α115 1 τα τερ Οτῥ)Τ5ά οπι; 69. 

46-53 
ΜΙ20, 29 --54 
1ο 18, 95-49 
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-- λ ο ’ ος Δ οά κ 4. ο 8 

αὐτῷ πολλοι ὕνα σιωπήσῃ᾽ ὁ δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν' υἱὲ «1αυείδ, 
3 ’ ’ 4 49 ΔΝ Ν « 2 - π ” ’ 2 ’ Ν 

ἑλέησόν µε. και στὰσ ο Ιησοῦσ εἶπεν' φωγήσατε αὐτόν. καὶ 
- λ ο ΄ - 

φωγοῦσιν τὸν τυφλὸν λέγόντεσ αυτῳ' Βάρσει, ἔγειρε, φωνεῖ σε. 
- { Δ .) Δ ἃ 36 ’ λ ”- 

90 ὁ δὲ αποβαλὼν τὸ ἱμάτιον αὐτου ἀναπ]δήσασ ᾖλθεν πρὺσ τὺν 
. - - Ν ] .] - ε - 

/ησουν. Οἱ και ἀποκριθεισ αὐτῷ ὁ Ιησοῦσ εἶπεν τί σοι Όέλεισ 
' , ς ν Ν τ τας ' , ο Ὦ ; 
ποιῄσω; ὁ δὲ τυφλὸσ εἶπεν αὐτῷ ῥαῤῥουνί, ὥα ἀναβλέψω, Ὁ2 ὁ 

406. αἱ ραπς α {ρ]' νρεᾶοί ζᾷἆ α]]α (Εοἳ πο αππ {ὰ ἴπα) «ορ ΒΥΤΡ Ροβέ 
λεγειν (επ ο ΠπΙδεΡετε πιεῖ Πεδι 1. αυ. Ἱκ ΠΠ Ὀαυίᾶ, πιίβεγεγε πιεῖ, 

1ε5ι:) 

48. επετιµων/(Δεπιτιµ. Ἰηβ]ο αρ Ὑοῖᾶ., οδὲ"--μουν) αὐτω: Ἡ 69. 486ν γ»ον 

5εππε] επ. αυτον | πολλοι: ΟΣ5) 154 οι πολλ. | εκραζεν: 98 εκραξεν (ΟΥ 

9195 αλ} εκεινοσ πολλ. µαλλ. εκχραξεν) Π{οηῃ απΑ οἰαπιαυῦέ |. υιε (15. 69. 

946. Ῥγασπῃ τὸ, Ἰΐθιι 268. 1189. 194. α] κυριε): ὮΕ 98. 194. ΑγτΡ ΙΡ) ΟΥ 

9/154 ψιοσ, 1. 118. ο υιοσ | δαυειδ: αἱ ν. 4Τ. 

49. ειπεν φωνησ. αὐτ. 6ΠΤΏ ΝΒΟΙΑ τ. 299. Υ3ΟΙ Νοπιο] 9Ρ9 α]Τ Ἱς ο0Ρ ΒΥΤΡ 

πΕ,,, ς 1η ειπεν (48εν 690 εκελευσεν, ΠΡ]εὶ νο ικα νο] Ργαεοερᾶ: 

οοπίτα ἆ Ἱς αλ αυτον φώνηθηναι(1. 488ν αἱ 6ο ΤΠ φω. αὐτ.)ο. ΑΡΧ 

ΤΠ απςῦ αἱ ρ]6Υ ΠΡΙΟΥ να ΒΥΥ5ΕΆ οἱΡ ἰσί αοί] (ΟΥ 15ὲ ουκετι [ωσ1] κατα 

τον µατῦ. αυτοσ αυτονΥ φώνει, αλ) ειπεν αὐτον φωνη θηναι) | και φων. 
τον τυ. λεγοντ. αυτω (Ε αυτον) (ία εί. 1 νο; ἴ εἰ υοόαυεγιπέ οἰς, ο οἱ 
αὐίογιπί υοέαγε ἴἴζιπι ἀἰσεπέες): Ὦ 298 α Ὁ Π.Ι ᾳ αχ οι δε λεγουσι» (9Ρε 

ειπον) τω τυφλω (1ἱ αμίεπι ἀπεγηπιέ οαεσο ἆ 4, αα εί ἀἰπεγιπιέ οαεζΟ 3 

1, φζ ἀἰσιπί οαεσο Ὁ 13) | Θαρσει: 1. 19. 28. 09. 909. 946. Φαρρων νο] 

Φαρσων | εγειρε (9) οπι ΝΑΒΟΡΙΙΧΓΠ πποῦ αἱ Ρ]... ς ἔγειραι επι Ὁ 

8) πια, 1. 19. 98. 69. 909. 946. εγειρου | φωνει: Εακ αἱ -νὴ 

50, αποβαλων: ὰ -ῥαλλων, 259 επιβαλων | αναπήδησασ 6ππΠὶ ΝΒΕΡΙΜΙΙΡΑ 

84εν 48εν 25ο 2Ρε Ίενρ ϱοΡ ΒΥΥΡ Ὦβ ρο ΟΥ2Τ54) οί(ανεπηδησε και ανε- 
στη) (εοπβγπιαί εἰ. οπίΟΧ νοςο εκπηδησασ) ... 6 αναστασ «πι Ας 

Μἰχίχπ υμςἳ αἱ ρ]ετ γτα αχπῃ ααἰ].... Ὁ Ρ]απο ΟΠ | πρ. τον «) (οί. { 

ᾳ ετη ΟΥ): Ὦ αἱ ραπο ΠΡΙ6Υ νρ προσ αυτον 

51. αυτω ο 18 ειπεν ΟΙ ΝΗΟΡΙΙΔ 115. ΠΤ.νἷᾶ ρ3. 1 ᾳ ἴο] «ορ αγ αεί] 
(1: αποκριθεισ πα]]α Ἱπίεγτοραί]οπο ῥγπεσοεάθηίο πο βο]αοί ἀαίίναπι 
ααἰπποίαπα Ἠαβοτο, αἱ 9, δ. 11.14. 19, 90.) ... ς 1η λεγευ (1 αἰπίν) αυ- 

τω ο 18 ΟΠΠΑ ΑΧΕΠΙΗΕ πηςἳ 4] ρ]ον α Γρο (8ΥΙΣΕΝ ία οἱ Πενις); Ίἴθπι 

κμπ’ αἰ15 {οτο κ 1 νο ΑΥΤΡ ο 56 λεγει (ἷς 1 νρ αἰωῖλ αυτω. 1άῦογο Ὦ ή 

γεβροπιά({ Πέ Πέδις, ο μἱ ἀἰωίε Πεσιδ | σοι απίο έελεισ 6ΗΠ1 ΝΒΟΚΙΙΔΗ” 
αἱ Ῥ]αβ15 1 νρεᾶ αἰσᾶᾷ αα (αι φᾶ εί υἱς ιέ Γαοίαπι) ... σ Ἰμπ Τϊ τυ 

Φελ. (πΙπαδα Ῥαπο ὮὉ 6 6πι αἱ πάά «α) ποιήσω (1 -/σαι) σοι 6ΗΠΙ ΛΕΧ 
ΓΠΤΙΣ απεξ Αα] ΡΙ α Ὁ ἔ6ορ ρο ααίµ; σ”' Κα απι [απ Ίπρ σης τες «ιά υἱ5 

(πιί αάά μέ) θέ ασίαπι ... ΟΥ9154 οπι σοι | ραῤῥουνι (Ἡ --Ύεν) 6ΝΠΗ ΝΑΒ 
ΟΕΞΕΗΚΙΜΡΟΧΓΗ α) 100 ἔογο ϱ0ρ ΒΥΥΡ (5εὰ Πίο Γαδοπζ) αγπι ΟΥ: Ποπι 

εἲτ αἱ ρ]ιβ1ό ραβουνι, 1ἴεπι Δ ραῤῥωνει, Ρο Ταὐύαιμεί...ς (-- αἲ 1) 
ραῤβονι οππΏ ΙΗΙΠΗΡΟ Ράις ο Γνρ αεί... ϱ α Ὁ ΠΣ 1 κυριε ραῤβει, 8. 

ϱ1- Ἰς ᾳ ΒΥΙΣΕΗ ραββι, 409. κυριε 
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ο... ” Ὁ ϱ) ας, ο ε / η / Ν 3 Ν 

δὲ ᾿]ησοῦσ εἶπεν αὐτῷ ὕπαγε, ἡ πίστισ σου σέσωκέν σε. καὶ ευθὺσ 
Δ ’ ο) ” ο. ζς -- 

ἀνέβλεψεν, καὶ ἠκολούθει αὐτῳ ἐν τῇ ὁδῷ. 

ΧΙ. 

ς - ολ ς / εξ 1--10 
1 1. Καὶ ὅτε ἐγγίζουσιν εἰσ ᾿Ἱεροσύλυμα καὶ εἰσ ΒηΦανίαν νι δη, α-- 

Τιο19, 99 --88 - 

πρὸσ τὸ ὄρου τῶν ἑλαιῶν, ἀποστέλλει δύο τῶν µαθητων αὐτου Το 13 12-15 

69, ο δε τξ ο. ΝΓΘΙΕΒΑΟΡΧΓΠ ιιποῦ αἱ ΟΠΙΠ {εχθ 1{ (οκο 4) νς αγτὸ 6ο αγά 
. ΔΕΔΒΤΙΑ αἱ Ῥαιις ᾳ «ορ ΑΥΙ5ΟΝ αθίΏ :: τ{ Το | ειπεν (αἶστέ ο 3 Κα): 

ΚκΠ αἱ ραις λεγει, ἴεπι αἲ Ὁ ἆ ἐρ1Ἅ 1νρ | ευθυσ οἈπι ΝΒΤΙΑ... ς ΤΠ 

ευθεωσ (:τ πὲ Μί Ιεσίῖοπα ποπ Βιοίπαπ{θ) οἳπη ΑΟΡΧΓΠ απςῦ α] οπηὐτά 

0159/1395 | ηκολουθει (148Ρ1ὲΥ νο οεφμεύαίηγ): 191. 946. 409. ΤΡ9 αἰδὺ (οτε 

ἠκολουθησαν (ᾳ εεσµέη» εσ) | αυτω 6ΠπΏ ΝΑΒΟΡΙΙΜΙΙΕΣΑ α]39 {οτε Ἱένα 

ϱ0Ρ ΒΥΤΡ 1ΏΡ αὖπι αθίμ ΟΥΙδ5,., ς (Ξα0, δοᾷ Ῥομα τες. ἀα[επάϊ ρο- 

{οβί Ματοῖ αδι!) ΤΙ τω τὸ οσπα ΜΙΧΙἜµΠΕΞΧΡΠ ιΠςδ αἱ Ίοηρο ΡΙ 8ΥΤΡ ἴχί 

ϱο Ο19155.,.. ΒΥΙ5ΕΒ Ρ6Γ5Ρ Ρ]απο Οπι 

ΧΙ. 1. οτε εγγιζουσιν (νρεᾶ απι Ίπρ α] οι αἀργορύπφιιατεπέ, α τερ 1ο αἴ- 
᾿ργορύπιφιιαξθεπ{) ΟΠΠ ΝΑΒΟΙΧΓΔΙ αποῦ αἱ Ρρ]εν α νο οορΡείὶ 5:33 ο ΥΤΡ 

Άγπι ΟΥ δ)ΤΟΤ οἱ 9181: Ίΐέαπη (:: ο Μ0) ν 69. 194. 946. 48ΕνΥ α] ραιιο οτ. ηΥ- 
γισαν ... Ὦ αἱ ραπο οτε ἡγγιζεν (γε! -σεν) εἰ σιπι αάργορίπημαγεί (νει 

αρρν., Ὦ αἀργορίαγεί) Ὁ ο {3 σἳ- (61 οπι -ϕἹιαξξεί) 1 Ἱς 1 α επι αἱ «ορ 

Βε]ινν οἱ πηῖ ΑΥΙΣΕΝ αθίµ, Ἰίεπι αἀάΙίο ο 16 ενσ]] ππα. [ εροσολυμα (ρτοῦ 
Φοµπι οκ πδιι Μ 61) ο. ΝΒΟΡΤΙΔ1. 19.28.69. 191. 124.218. 940. 495. αἱ ραιιο 

Τὲ νο (:: ἵπ Μο απο, ἵπ Το α]ίοταπα Γοὐππαπα πό ἄγαςαςὶ ία Για βπϊ (πθι- 

ἔπτ) δα Ου «ες ερουσαληµ ο. Αχγπαπζ αἱ Ρ]εχ 6ο (αΗΡ1 αξίαπα αΠ{ογαΠά 

{ογπιαπη ΠαΡα8) «ορ (αθίααα απο Εογπιαϊὴ Πα) αἳ) | και (]ς οπι) εισ βηθα- 

γιαν(αὐ’)ο.ρα Ὦ ο 2: ο”. ΥΙά1 Ἱς να(ηϊςί ᾳαοᾶ οτι Βεύ]απίαε οπι) Οτδντὸῖ 
(καν 0 µαρκοσ δε κατα τον τοπον ουτωσ ανεγραψε' και οτε εγγιζουσιν 

εισ ιεροσολυµα και εισ ῥηθανιαν προσ) εἰ Τ15 (ιδωµεν δε περι τησβη θ- 
Φαγη μεν κατα µατύαιον, βηΘανιασ δεχατα τον µαρκχον, ῥηΘΦαγη δε 
και ῥήθανιασ κατα τον λουκαν)... 5 εισ (Α 2Ρὲ Ρτ8επι και, αἱ κ. ηλθον 
νε] κ. ἠλ8εν, «ορ αρργορύπφπαπς -- οεπίέ) βηΘθφαγη (1 -γειν, αἱ -γην, μἩ 

ῥηὸφ., πδεσπ αἰτο ῥηώσφ.) καν (80 ΑΤΠΙ αθίἩ αάά εισ) ῥηθανιαν (3 

{οτίαβξδο -για, Ιία αἱ. 124.) ουπι ΝΑΒΟΙΧΓΑΠ αποῦ α] οΠ1Η [ετο (ρ- 4 
5ΥΤΙίΓ ϱ0Ρ 5ο αγπι αείῃ (ΟΥ 3151 {εχία5 Μο 11, 1-12 οκδονϊρί ές, Τδί- 

ᾳπθ οβί εισ ιεροσολυµα, εισ ῥηθφαγη και βηΘθανιαν: αἲ ᾳπαπι Οἱ ὃν 
14 ἵρβαπα πγσααί, Ματοπτα (απίατη Ῥοί]αη]αθ ΠΙΟΠΙΙΟΠΘΙΠΙ Γεσίββα, υῖκ 

5ΗΠ3 9856 ροΐο5ί Ιεσίίο 4, 181, εππη να]ρα{15 αχοπιρ]{5 εοπναπῖεης Ί]]α 

απἰάσπι.) .., Υ9Οἳ 88Η πΙ] Π]βΙ εισ ῥησφαγη (ῥηδφακη) | των ελαιων: 

Ἡ το ελαινων, θἱπ]Πίοι Ἰς αἆ πιοπίεπι εἴεοπ | αποστελλει, εἴ. 13 οἱ. 1 κ 
1 α (πιδέεί) νο 9ΥΤΡ ΟΥ 151, ΡΗ 1. αἶδα Ὁ ο Ε ϱἳ. ΚΣ ΒΥΥΣΟΗ σο αντι 

σᾷᾷ (ποπ 1ΜομιΖοἩ ποσα») αθί] («ορ οἱ βαᾗ πτῖατια Ιασ]οπῖ ταδροπ6 επί) 

απεστειλεν, Ἰίοπι 6 επεµψεν 



9254 11, ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

2 καὶ λέγει αὐτοῖσ᾽ ὑπάγετε εἰσ τὴν κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν, 

καὶ εὐθὺσ εἰσπορευόµενοι εἰσ αὐτὴν εὑρήσετε πῶλον δεδεµένον, ἐφ᾽ 
πο 3 Ν . / / ’ . / δ.Α Ν / 

ὃν ουὐδεισ ανθρωπων ουπω κεκαῦθικεν᾽ λυσατὲ αὐτον και φερετε. 

ὃ καὶ ἐάν τισ ὑμῖν εἴπῃ' τί ποιεῖτε τοῦτο; εἴπατε᾽ ὁ κύριοσ αὐτοῦ 

χρείαν ἔχει, καὶ εὐθὺσ αὐτὸν ἀποστέλλει πάλιν ὧδε. 4") καὶ 

9. παν λεγει (1ρ]ετ ἆ νρ αὖί, Κς ἀῑοε; αἳ. ΟΥ39151): ΡΕ και ειπεν, 1. 19. 28. 

09. 909. 946. α βαἩ (ποπ Ιίοπι ϱ0Ρ) λεγων (1. 28. 909. οπι αυτοισ) | 

χατεναντι: Ν αἱ Ρραῖς απεναντι | τήν κατε». υμων (ἷς ἴπ οαβεῖῖ. εζιέ 

εοπέγα, πῖ Τις): κ οσα (5αρΡΙ ἆσπηὴ πἐθ).. Αο Ροδδιπί ον νογθα 84Π6 

οκ Μί (εί Τι) Ἱπ]αία εγθᾶ1. | ευθυσ σπα ΑΡ ΟΥ... ς Ίωπ ευόθεωσ οι 

ΑΟΡΧΓΙ τιπεῦ α΄ οπιηνῖᾶ | εισ αυτην (ο. ΟΣ, { ϱ15" ΚΙ νρ οορ): 

Ρα Ὦ ο Π' Τα (5αΝΙά) οι { ευρησετε: 1. -σητε | ουδεισ ανθρωπων 
ουπω οἵπι κο 19. 69. αἲ Ῥαπο 5δαἩ 6ορΣΕΝΥΥ (6ΥΥ5ΕΒ), 1έοπι ουπω (Α πω- 

ποτε) Ροδέ ουδεισ ροδῖΐο (1: οοἆοπι Ίοσο ο πωποτε εο]]οσα{ϐ) ΑΡΤΙΑ Ὦ 

ϱΗ511ᾳ4νς (1 πεπιο αἀ]ιο Πιοπιύπιγι) Ον 31 181 οἱ 154 015. αίπο Ἱτα Ἰωπ, 
Ἱίοπῃ ουπω απίο ουδεισ ροβῖίο ΚΠ αἱ ο ΥΤΡ... ς Τί πΙ] πὶςὶ ουδεισ 

ανθρωπων οππι ΡΣΧΓ πποῦ αἱ Ρἱ α ο (οπι ανθρ.) ο] 3" Ἱ επι 6ΟΡΥ1 ΑΙ 

ααοἰ]ι (ΟΥ 44 κατα µεντοι το) μαρκον παι το) λουκαν πωλοσ εστι δεδε- 

µενοσ εφ οΥ ουδεισ ανθρωπων εκαθισεν) { κεκαθικεν (9 καικαθηκεν, 

Ρ3 καικαθεικεν, ΕΜ αἱ τη -ηκεν) ευη ΑΡΧΓΗΠ τποῦ α] ρ]οτ... ΝΒΟΙΔ 

αἱ Ρας Ο 52151 6ἱ 1941 (1{ονηῦ)τή4) εκαθισεν (1, αἱ --Ψησεν) :: αἱ Τι Ιοσίῖοπο 

ΠΟΠ Βποααπίο | λυσατε (1, -σαντεσ) αυτον και φερετε (Α” -ραται) οππι 

(αμ) ΝΒΟΤΑ 1 (εί. 4) νς 841 οορ απ ααίἩ (5ΥτΑΙΣ εοζυζίαε, αἀαιμοῖίε 
ει) Ο110181,.. ς λυσαντεσ (19. 69. και λυσ.) αυτον (3 98. πᾷᾷ και) 

αγαγετε (2Ρὲ απαγαγ., 8ἱ αγ. µου) ουσ ΑΡΕΙΧΓΗ τποῦ αἱ ρ]οΥ ρο (:: ο 

Μί λυσαντεσ αγαγετε µοι οἱ Τιο και λυσαντεσ αγαγετε). κ ἨΙΡ Τη 

Ἱηνοπ]{ λυσατε αυτον και αγαγετὲ 

8. εαν: Ὁ αν | υμιν ειπη (οί. Τέ νρ εἰο ΟΥ): Δ ειπη υμιν | τι ποιειτε (ηκα 
αἳ πηὰ -μτε, Ἡ 191. 31, Ἱίθια 907. αἱ ποιειτε') τουτο (351. αἱ τουτω) 

ΟΠΠ ΝΑΒΟΙΙΧΓΑΠ αποῦ α] Ρ]οτ α (φιιζᾷ Ίιος Γαοί) σαΐ βαἩ οοΡ (φμᾶ εδἰ 

Ίιοο ος Γαοίέίς) γτα σο ΟΥ 3181: 1ΐθπη ΟΠΛΊΒΒΟ τούτο 240. ο 1 ϱ1 
νίά νε: 1. 209. αἱ Ραπο η] πΙβῖ τι (1: τί ΜΘ) ... ο 28. 09. 124. 940. 
9Ρ6 αν {3 1 ασπι ΟΥ 9,40 τι λυετε τον πωλον:: 61ο | ειπατε (ο 

ΡΤ8ΕΠΙ καν αἱ να: 3. εἴ ἀἰσειί) 4Ώδατπο οτι 6ππι Βδ 209. 495. οδΟ α 

Ὦ ο Η3: 1 ]ς ααίἩ.... ς αἀᾶ οτι (:: πί Μί οί Το Ιεσίῖοπο {ππίΙΠα ποπ Βιι- 

οίπαπ{ς) οΠΊΏ ΝΑΟΡΙΙΧΓΠ αποῦ αἱ Ρίου {1 α (61.5 14) νρ βγτα!τ σο Β8] 
(εορ οκ πδα Ππραας) ασπι ΟΣΕ 3151 6{δ110 | ευθυσ οσπα ΝΒΟΡΙΑ ΟΥ 11... 
ς ευθεωσ ου ΑΧΓΠ πο (Β οπα και) αἱ οιπην]ᾶ Οδ Σο 0 Γαποστελ- 

λει οἳΠι ΝΑΠΟΡΕΤΕΡΗΚΙΜΕΥΧΤΑ αἱ Ρ]η5100 νο σ1” 1 πι (1{οπιβό ΙΟ 

αρ Ῥεηςϱ) βγτασο...ς (Ξ 9 Β4) αποστελει επι 6ύΠ 1.4. πας ἆ { 

3. αἳ- (ἰς ἀῑπιά -- αεί") α ὃ νρ 881 «ορ ασπη αοίἩ Ος 5,13. 101. 40 ϱ{ 3, 151 
11 ϱξ Μί | παλι οπτη ΝΕΟ" Ρ1/Α αἱ Ρ]β810 ΟΥ9123 οί Τ1ῦ (εί αἱ άετη 8Ρ1, αἱ 
Ονὐῖ5 αυτον αποστ. παλιν, 1{6πα Δ ΟΠΠΙ88Ο αυτον, Ἡ αποστ. παλ. αυτον, 

ο” αὖτ. παλ. αποστ.)...ς Ἰωι Τϊ οπι παλι (Θεμα ,Μεο αβΙαΙΒΙΠΙΗΠΗ 

σανε οε]εγῖας οσα 68 αὐ]οίας!) ου ΑΟ ΧΓΗ αποῦ α] Ρ]6Υ 1 νρ (5εᾶ ο 

γε, ε.α Τεπι{ε() 5.Ἡ «ορ ΦΥΤΗΠΙ σο αὔΠΑ αθἰ]ι ΟΥή)151 
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αι ος μάς Ν - αν / Ν Ν μή ας ος Ν 
απηλῦον και εὗρον τον πωλον δεδεµένον προσ την ὕυραν έξω επι 

-- Ν ’ ’ - - ’ 

τοῦ ἀμφόδου, καὶ λύουσιν αὐτόν. Ὁ καί τιεὲσ τῶν ἐκεῖ ἑστηκύτων 
ει 3 ο / α- / Δ -. ε ε λ στ ] κ 

ἔλεγον αὐτοῖσ' τί ποιεῖτε λύοντεσ τὸν πῶλον;: ϐ οἱ δὲ εἶπαν αυτοῖσ 
σπ [ο ον ον τς Δ -- 3 / Ν 

καθὼσ εἶπεν ὃ ᾿]ησοῦσ' καὶ ἀφῆκαν αὐτούσ. τ καὶ φέρουσι τὸν 
- Δ Δ ϱ] - ον . / ῶ -- πα ο. 9 

πῶλον προσ τον Γησουν, και ἐπιβάλλουσιν αὐτῷ τὰ μάτια αυτῶν, 
αν ΄ ες] .. Δ Ν π .6 / ] -- ”/ 

καὶ ἐκάθισεν επ) αὐτόν. ὃ καὶ πολλοι τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἔστρωσαν 

Δ. και (58. 945. αὖπι ΟΠ1, Ἰέαπι ]ς δεᾷ ν]άο απίθ) απηλθον επ ΝΒ1/Δ 6 (εί 

αὐζεγιωιέ ἐπ ἄιιο) (Ίέοπα αἲΞ Ἱς αππα) Οτ41951: Πέτα Ὦ 269 ὃ Ε (13: ο1:5: αἱ 

νϊάσίαγ) 1] ᾳ (α οπη55ο εέ) ν5 οορ ΕΥΙΣΕΕ Ονδ τά και απελθοντεσ (οππΊββο 

και 54) ... 6 απηλθον δε ο ΑΟΧΤΠ απο αἱ ϱ] δα] 5ΥΤΡ 5ο; Πΐοπι 1. 

10. 28. 69. 91. 194. 999. 946. 499. απηλΏ. ουν (:: Μί πορευθεντ. δε, 
με απελθοντ. δε) | τον πωλ. ΕΠΙ Δ0Δ 19. 28. 9Ρ9 τρὲ 11Ρ6 ϱ56Υ ρδου 

236ν αἱ δαΐ πτηνά βαἩ αὖπι ΟΥ 5 93ῦ (προστιθησι δε ο µαρκοσ οτι ευ- 
ϱοΥ τον πωλον ὃεδεμενον πρ. Ψυραν εξω επι εἰς) ... 68 Βσ Τη ΤΙ οπι 

το» ο. ΑΒΡΗΧΓΠ αποῦ αἱ Ρ] «ορ 5ο Οσὔτ4ή ο{”»151 {την θυραν ο, ΝΑουκ 
ΡΠ πποῦ αἱ οπΙη {ογαο Ον... ΤΙ οσα την οπη ΒΤΙΔ 2Ρ6 ΥΙᾷ βα] 6ορ ϱο 
ΑΥΤΑ ΟΣ4)181 08195 

5. και τινεσ (εξ, ΟΥή151). κ 1. 19. 28. 69. 946. βαἩ τινεσ δε | εστηκοτὺν: 

ΜΗ 2958. 48εν α]50 {οτο Ον εστωτω» 

6. ειπαν επ ΑΠΑΠ" Τ9. Υ5ΟΥ 5επιο]..., ς Τη ειπον οἳΏ} ΝΒΟΡΧΓΗΣ αποῦ αἱ 
Ίοηφ6 ρ]εν Οτ4151 | αυτοισ (εί. ΟΥ; Μ αυὐτω, α εἰ ἀἰπεγιπέ ἐΙέδ, ἔα αἱ 

τί ἰσενιωιέ αἶς, 1 νο «ιά ἀἰπενιπιέ εἰ): Ὁ αἱ ραπο Ὦ ο 13: ἵ Ἱς οσα (ο ΕΞ: 

φιῦ ἀἰπεγιπέ, Ὦ 1 α εἰ ἀἰπεγιπέ). Οείεταπη Ἰς ρο8ί αὐίοιηιέ (και απηλθον 

νογρι 4) βίαΐπι ρετρ]ί εἰ ἀἰωεγιπέ, οπαϊδείς πιαδ]5. | ειπεν (α0”) ο. Νπο 
ΤΔ1. 298.124. 909. αἱ Ραιςο Ον 3151 οἱ ἅίωῖξ Ἱς βα]ι 6ορ αγ ααἲ]ι;: 1ΐ{θτη Ὦ 

ειθηκει, Ὁ ο 3. 1 ᾳ ἀἰωεγαί... ς ενετειλατο (ρταεσερεταί α ἆ {1 νϱ) οτι 

ΑΣΓΠ ππςῦ (Ε ἀοβοῖί αὖ Ἡ, 1.) αἱ ρα Πά νο αγταίὶ σο, Ῥταείθγεα ΡΜ 1. 

19. 69. 194. 909. 206 α119 1 νρ 8α] οορδΟΒΥΥ οἱ ν (56ἆ ποπροῖι 5:) βγν5οἩ 
ἈοίΏ 6ο αἀά αὐτοισ 

7. φερουσιν οππι ΝΕΒΤΑ Οσ9151. 1έεπη κἲο 1. 18. 28. 69. 91. 124. 209. 299. 

946. αγπηΖοΒ ϱ{ 186 αγουσιω (Ν΄)... α ο Η3 1 ἄμοεγε (ᾳαοᾶ 48 αφηκαν 

Ῥεπάςί) ... ς ΤΠ ηγαγον (:: πί Μί οἱ Τι) οππι ΑΡΧΕΠ Ποδ αἱ] Ρρ]ετο {] 

ϱ1Ἅ νιά νο (]ς εἰ ἀὐπιίφεγιπέ εος ιιζζιπι αἆ {]εδιπι, οχο]αϊξ Ισ]ίαν εἰ ἅιι- 

πεπιιπέ αί ναῖτ) θγτας ϱο ΑΓΠΙ155 αθί] (54Ἡ ορ οἱ ἄπιοιπέ αἱ ἄμπε- 

γηυπέ «οπΗγπιαηϐ) | επιβαλλουσιν εππῃ ΝΒΟΡΙΙΔ 1. 98. 91. 909. 999. Όρο 

ϱ 1: ρ]  ν]ά 1 1 να «ορ αγπιΖοἩ ϱέ 5ο ΟΥ4181,,, ς επεβαλον οπἵη ΑΧΤΠ 

ππςἳ αἱ Ῥ]οχ α (δίγανεγπέ 110) ο {σ” Ἱς ᾳ 541 (αἱ α) βγταί αγιησᾶἆ αοἰ]ι 
Ρο | τα (1. 28. οπι) ιµατ. αυτων (οἰ.α ο ΓΡ] ΥΙᾶ ϱἳ- 1νᾳ, Ἡ εαυτων, 
ΡΕ 206. αυτου, 1.328.299. Ὦ 43. 1 ]ς ᾳ ατπι οπι): κ” 9Ρ9 αυτων τα ιµα- 

τια, οβ(Ἱο κ” απίο αυτω Ροή | εκαθισεν (ῆκ αἱ -θησεν): ϱ8ῖ 1. 28.91. 

209. 241. 999. 309 καθιζει (0 -ειζει, Βεὰ ἆ εεζεδα) ... ν 756Υ γδος 

ἐκαθισαν (1113 -θησαν) | επ αυτον ΕΠΠΙ ΝΒΟΡΙΙΔ 208 α119 {ογο (41 Ῥαιιο 

58Ἡ επ αυτων, επ αυτα)...ς επ αυτω ο.ΑΝΧΤΠ πΠςΣ αἱ Ρ]6γ. ΠΗΡΙΕΙ νρ 

514ΡεΥ τη (1ζζχήπι), 5ο ο πἲ] ΠΙΒῖ Ίργα. ΟΥ3151 01Η και εκαθ. πδα οδον ν.δ 

δ. και πολλοι 6ΝΠΙ ΝΒΟΙΑ Ἱς α σορ αείἩ ... ς ]μπ πολλ. δε οππη ΑΡΝΧΓΗ 
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εἰσ τὴν ὁδόν, ἄλλοι δὲ στιβάδασ, κόφαντεσ ἐκ των ἀγρών. Ὁ 3191 
καὶ οἱ προάγοντεσ καὶ οἱ ἀκολουθοῦντεσ ἔκραζον' ὠσανγά, εὐλογη- 

µένοσ ὁ ἐρχόμενοσ ἐν ονόματι κυρίου 10 εὐλογημένῃ ἡ ἐρχομένη 

βασιλεία τοῦ πατρὺσ ἡμῶν «1αυείδ, ὡὠσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοισ. 

πποῦ αἱ οπιησ]ά α Ὁ ο Ε (13 1 Σα να(α) ἵ 1 νο κα] Αγταίξ αὖΠΙ ϱο | τα 

(4110 ἔοτο ΟΠ1) ματ. (αἱ Ρ]α510 τουσ χιτωνασ) αυτων: 1, (Ίἴεπι ἵ αρ 

Ῥ]απσ], εκ αιτοτο αί νά!) οπι αὐτων, Ἡ Ἰαῦοί εαυτω», κ αυτου | εστρω- 

σαν (:: αἱ 4): Ὁ 1. 28. 09. 91. 909. 941. 999. 9Ρ9 εστρωνγυον (:: οἳ 

Τ.)ε Ίἴεπα δἐετπεδαπίέ αι Ὁ ο β' 1 ]ς ΒΥΥΞΟΙ: οοπίτα θέγανενιιπέ (σαΐ ἠπδίγαυ.) 

Ε1 (61:3:3) νς ΒΥΤΡ αὖπι ρο | ειστην οὐον ΕΠΙ ΒΒΟΡΙΗΧΓΔ απο αἱ Ίοηρα 

ΡΙ υ ΕΠ... ΑΚΜΝΠα Ας ΕΚ] ᾳνς ασ εν τη οδω (:: αἲ ΜΙ οἱ Τι) | 
αλλοι δε: απ" 1. 299. α]19 (ετο Ὁ ΦΥΤΡ οπι δε |. στιβαδ. (Ρα στειβ., ϱ3 

εστιῤ.) οΝΠΙ ΝΕΡΕΟΗΚΙΜΤΔΠ α]ζὸ ἴογο ΟΥ11985.,, ς στοιβαὸ. 6 ΑΟΡΥ 

Χ; αἱ ϱΙ Ον153: Πεπι Ν αἱ α]ίᾳ στυβαὸ. (5Υτῥ της Εε στυβ., εκ αἱ οὐ ἆ 

στοιΏ.). Οἱ ΕαδίαίἩ. απῖ στιρασ α στειβθῳω ἀειῖναί, ἆῑσεπα 6556 συ- 

τελη και καταπεπατηµενην στρωµνην, Άοπαχ. γοτο Ἠπθοί: στοιβασ ἡ 

στρωµνη ἡ τρυφησ θρυψισ, παρα το στοιβαζο) | ποψαντεσ (0 β41 εκο- 

πτογ) εκ των αγρων (54 π αφ) ουΠι ΝΒ(0)1Δ βαἩς ασσεᾶσηί (5εἆ 

εκοπτο» πί ϱ) οορδέΙΝ οχ 47 οἱ Ροίι ὅ' ΊΤθπα (γαπιοβ ατθογιήι εα αὐγῖθ) ο0ρ 

να, αἀἁππί νογο εξ είγανεγωπέ «98 ὧν σίαπι. Ον 3) 153 (ροβί τα ιµατια αυ- 

των ν. ἳ Ρετβεμ») αλλοι δε στοιῷ. κοψαντεσ εκτ. αγρ. εστρωσαν ειστ. 

οὐ. Ἐαχδιβ1ῦ αντι των κοπτοµεγων απο των δενδρων κλαδων (αα1 να 

πά ΜΙί τοκρίοϊι) ᾖ (αἆ Μο τεβρῖεΙειβ) στιβαδων εκ των αγρων και 

στρωννυµενων εν τη οδω, απἶθαςδ ορροπῖΐ αὐ Το το]αία. Οοπβτπιαί 1- 

ὀἵοποπα ποδίταπα οἳ. αεί απἱ (αχ οὐ. Ἰκοπι.) {οίππα νατβΙη 5ἷο Παβαί: 

εἰ πιι{ «ή δέ αυογιιέ Γοῖία αὐφοὐπιάσπίες; εἰ Τιιοιιπέ φιῖ δἰγαυεγπιπέ 96- 

δέ68 μας πι σία... 6 Ὦμπ εκοπτον εκτων δενδρων (5Υ1Ρ τι αγρών) και 

εστρωνγυο» εισ (981 οπι) την οδον (ὖπ οἶαπι 4 3; ΚΜΝΗΠ αἱ ἔετοα Ὁ 6ο 

{14 νς εν τη οδω, ὅι σἷα: Ἱς Ρ]απθ οπ1) 6πΠΙ ΑΡΝΧΡΙ Πο αἲ ολΙσΙά 
Τξ νο Αυτα!Γ σο ατπα (:: Ἱεοῆο ς αἆ Μ{ πιαχῖππε οοπ/Γογπηθ{α) 

9. και οι προαγ}. (281 προσαγ.): τ αἲά δε, Ίέεπι οπ1ἱ880 καν 881 | εκραζον 

αἴπο αἀάῑίαπα ()’) οππῃ ΒΒΟΙΙΔ 116. 206ν ο 2: Ἱς βαἩ «ορ Οτή153.,.ς 

πάά λεγοντεσ, Τη [λεγοντ.]. οππι ΑΡΝΧΓΠ αποῦ αἱ ρ]ετα Ὁ Γρ1” (οἱ ϱ” 

ιά) Τ] ᾳ νρ ϱο βγταίς αγ πο] :: παπί Μί |. ὠσαννα (1 ὠσανα):ς 
ὠὡσαννά: ο απ Με... ο Ὁ 3: οιπ. Οοπίσα 19. 69. 906 αἱ Ἱς αἀᾶά τω υψι- 

στω (επιπεπέέεςύπιο), 28. αἱ ατπι εν ψιστω (πι εποεῖδο), 299. ο Ἱ εν υψι- 

στους (ἴπ εποεἰκίβ) | ο εθχοµενοσ: κ οπι 

10. ευλογηµενη οππ ΝΒΟΡΕΔΠΙΝΒΌΥΧΟ αἱ ρ]ετ Τί (Ις ν]ᾷρ ροβί) νρ βα]ι 

60Ρ Ρο ΒΥΤΡ απ ΟΥ 1192, ΑΡΤΚΜΠ αἱ ρ]ιβ15 4” ΒΥΥΣΕΝ αείἩ Ῥγαθιη 
και | εὐχοµενη: δ 1. 209. αἲδ α οπι (]ς Φεπεαἰοέις «έ υρπέ πι Τεβππι 

γαΐγ. ποβίγ, ἀανίᾶ ῥτο ευλογηµενοσ ν.9 πδᾳπο δαυειδν. 10) | βασιλεια 

οππῃ ΝΒΟΡΙΟΔ 1. 19. 69. 115. 124. 209. 988. 946. 2089ν 488ὺ οδός Υδοῦ 
ΦΡοΊΡε Ι{ (εχο «) νς αι (Φεπεοζίσέηπι τε/πηπι υοπίεπις ποβίγὲ, Ῥοδί ποείγέ 

4οβαΙ{ εοᾶοκ) «ορ ΥΙΟΣ αντι ΟΥ 5, 416153... ς(-- αν Β) αάά εν 
ονοµατι κυριου ΟΝΠΙ ΑΝΧΓΗ υποῖ αἱ ρ]6Υ 4 ΒΥΥΡ 5ο ααί]ι Που οπίόΧοἩ 550 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 1119. ΒΡΗΙ 

ο τν ο.ο- 5. / 9 Ν . » 11 0.5 Καὶ εἰσγλθεν εἰσ Γεροσόλυμα εἰσ τὸ ἑερόν' καὶ περι- 
, , 2 2 - - 5 

βλεψάμενοσ πάντα, ὀψὲ ἤδη οὔσῃσ τῇσ ὥρασ, ἐξηλθεν εισ Βηθα- 
- ’ 

γίαν μετὰ τῶν δώδεκα. . 
στι ω / . / ” 5 

12 Καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξελθόντων αὐτῶν ἀπὺ Βηθανίασ ἐπεί- 
Ὀ Ν 2. . 2 ” 

νασεν. 19 καὶ ἰδὼν συκην ἀπὸ µακρό8εν ἔχουσαν φύλλα, ᾖλθεν 
πο κ 3 α. κ. Δ 5 ΜΙΑ 29 α 5) λ 

εἰ ἄρα τι εὐρήσει ἓν αυτῃ, και ἑλθώὼν ἐπ αυτην ουδὲν εὗρεν εἰ μὴ 

το δε και ευλογηµενηή η ερχοµ. ῥασ. εν ογοµ. κυρ. του πατρ. ημ. δαβ. 
αριστα ειρηται' πολλαχου γαφ οι προφήται την κατα τον κυριον ημ. 

ω; 7 βασιλειαν επ ονοµατι δαβιὸ εφασκον ερχεσθαν εἴο, Ἱέαιι ΕΥ 

ἀῑδετίε αὰ ΜΙ21,9 | δαυειὸ: ς δαβιὸδ, 0 Βᾳ δαυιὸδ, ε{αᾶ Μι1, 1 | 
ὠσαννα (ΡΎ οσσαννα, ' ωσσ., οἵ αἲ ν. 9): 1. 91. 118. 209. 299. αἀά 

ειρήνη εν ουραγω και δοξα εν υψιστοισ (1: ο Τμ6), Ἰέεπι οπηΙΒ8Ι8 ὡσανν. 

εν τ. υψ. ΑΥΤ: θαἆεπι 251. ΒΥΤΡ ο.” απἴθ ὠσαννα αἀάῑία Ἠαο ποία: 

»ΠΟΠ 1π οπηπῖρις οχχ. ἄγαθοῖς Ἱπνοπ]ίαν πθαιθ 1Π 11ο Μαν Χεπα]αε; 

Ίπ ΠΟΠΠΠΙΙ18 απίσπαι αοσπγα1ς αἱ ραίατηας πναπΙπηαβ.” 

11, εισηλθεν (σ1. νιᾶ 1 νο ὑπιγοίσά, α ὑπέγαυστέ, Ἱς ὑπιέγοίυετιωιέ): Ὁ εισελθων, Ί] 5 Εξ λα ᾽ 

Ἱίοπι α Ὦ ο {ῇ3: ο: 1 οι ὑπέγοῖδδεί (1 --ἴκθειί) | εισιεροσολ. (ά0’ ρτοῦ 
Φοβιι) ο. ΝΒοΡτιὰ 1. 2Ρ8αἶδα ὓ 5 οἳ. 11 νο (ϱ1 Υ1ᾶ) οορ Ον9153... 
σ αάᾶ ο 18 ΕΙ ΑΝΧΠ ποῦ αἱ Ρ]εΓ ᾳ Ρο 8ΥΤΡ, Ιἴεπι απίθ ενσ νεροσολ. ο 

{ΑΥΙΣΟΝ αγΠΙ αθἰ{ῃ | ευσ το ο ΝΒΟΙΜΑ 19. 28. 60. 69. 1150. 240. 946. 
9209 αδΟΥ 1{ (εχο ) «ορ 5ΥΙΔΕΣ αθῖ ΟΥ2153... ς καν εισ το νερ. οτι ΑΡ 
ΝΧΡΙΗ αποῖ α] Ρ]6Υ ᾳ 50 ΥΥΡ ΑΤΙΑ | ιερονΥ: ΔΙΠΕ ναον | καν 8εο: Ρ8Ι α Ὁ 

ο Ε 83: 1 ο. (α στπο ὑπέγοίδδεί -- οἴοιπδρίοίεης, Ὦ ο {3 1 σιπη ἴπίγοῖδδεί 

να] --δεεπέ, εἴγόιπιερεωί). Οοπίτα ὑπέγοίυιί -- εί σἴγσιπιδρεσίίς οπυπῖθιις 1 

νο, ὑπίγαντέ -- εἰ οἴγοιιδρίσίετ 4, οτι ἠπέγοῖδεεί -- εἰ οἴγσιππδρεσδί οπυιζ- 

ῥις οἩ", εἰ ὑπέγοίσεγιπέ -- εἵ σιπι οὔν οιπιδρεα δεί Ἱς, οἶπι ὑπέγοῖβδεί -- εἰ -- 

αἴγσιπιδρεωίβδεί 4) | οψε εππι ΝοΙΙΔ (αάᾶᾷ ὃε) ΟΥ 183, ς Τωῃ ΤΙ οψιασ 

ευπι ΑΒΡΝΣΓΠ απεξ αἱ Ίοησα Ρ]εΥ (206 οψινησ) | ϱ" ουσασ | τησ(ϱ 

340. 3Ρ8 οπι) ωρασ (19. 28. 69. 1324. 946. ηµερασ): Ἐ οπ..  Αάάπηί ἵπ 

πας 40 οἱ τὸ (δαπί εοάΊσοβ 6ππα 56ΠΟΙ115): αγαξιων οντων των τουδαιων, . 

εν αλλοισ αντιγραφοισ. | εξηλθεν: Ἡ και εξηλ8.. | δωδεκα (ία, 13. ο1 ν]ὰ 

ΚΙνΕ, εί. ΟΥ4153): Ὁ Υ56Υ αἱ Ρ]1β10 α Ὁ ο { ο” 1 ᾳ αᾶά µαθητων (αἱ 

Ραπς Ὦ ο ϱ”' µαῦ. αυτου) 

19. εξελθοντων αυτων (15. 69. 48εν ΡΣΟΙ 209 οπι αυτ.): 951 εξελθοντα 

(επαυριον ον εξελθ.), Ὁ. εξελθοντα αυτον. Ἀϊπαϊ]ίεν Ὦ ο Η α ομπυ 

εωΐεδοί, ο”. της οτπι ετγεξ, 1νοπι ΒΥΙΣΟΝ (εοπίτα α ᾱ στι επἰδδεπέ, { ἵ κ 1 

νο οἵπι εωἰγεπϐ) | απο ῥηθανιασ (Η -νια): 1. 399. οπι | Ἀὖ οπ1 επεινα- 

σεν (5αρβ] να) 

195. συκην ΕΙΠΙ ΑΒΟΡΙΝΣΓΔ ππςοῦ 3] Ίοπρε ΡΙ 1ὲ νο οἷο (0 αἱ απο α Ὁ {3 
ο. 11 ᾳν5 Ον5Τό5 ροδί µακροθ.. Ροή) ... ΝΚΜΠ 4Ο ΒΥΙΣΕΡ αάά (αἱ 
ΡΤΑεΠΙ) µιαν 11 6 Μί | απο (60 -- Ἑπ Ῥτοῦ Ῥε]α) οΠ1 ΝΑΒΟΡΙΜΝΑ αἱ 
ριαβ Ον... ς (-- αυ 5) οπι σπα ΜΠΕΧΡΠ τποῖ αἱ Ίοησθ Ρ] | ει αρα 

τι ευρησει (-ση κ αἱ ραµο; τι ευρ. 6ππι ΝΑΒΟΚΙΝΌΑΠΤ αἱ ρ]αςήὸ, Ἰέθια 
δὲ φωίᾶ }ογίε ὑπυεπίγεί ϱἳ 1 νο: ς ευρ. τυ 6 ΕΑΗΜΒΥΣΧΓΠΣ αἱ Ρ] Ρο 

ΥΠ οίς): Ὁ ϱ ο Η3' ο” 1 ]ς σαΐ ειδειν εαν τι εστιν, 289 α { α ΟΥ5165 015 

ΤΙΒΟΗΕΝΡΟΕΕ, Ν. Ώ. οᾱ. 8. 22 

(121, 1Τ) 

12-- 14 

Μιεοί, 1895 



938 1. 14. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

/ ο Ν ο ΩΣ ’ αν, 5 ἃ ».- 
φύλλα" ὁ γὰρ καιρὸσ οὐκ ἦν σύκων. 14 καὶ ἀποκριθεὶσ εἶπεν αὐτῃ 

µηκέτι εἰσ τὸν αἰώνα ἐκ σοῦ μηδεὶσ καρπὺν φάγοι. καὶ ἤκουον οἱ 

μαθηταὶ αὐτοῦ. 

ο ας 15 Καὶ ἔρχονται εἰσ ἹἹεροσόλυμα. 
.ις 19, 45--48δ « η ν ς 3ο” ᾽ - Ν πι 2 ... 3 

1ο5,14--11 ΣΟΥ Ἰ0ςατο ἐχράλλειν τουσ πωλοῦντασ και τουσ αγοραςογτασ Σ1) 

υ] ὃ . 5 .] .] 

111 και εισελθὼν εἰσ τὸ 

-ε ” Ν Λ /)- -- - Ν υ ο - 

τῷ ἱδρῷ, Καιτᾶσ τραπέζασ τῶν κολλυβιστῶν και τὰσ καθέδρασ τῶν 
/ Δ ᾿ Δ 2 / ον 

πωλούντων τὰσ περιστερὰσ κατέστρεψεν, 10 και οὐκ ἤφιεν να τισ: 
ν , -- ν - ε - Χλ σος Νο 2 δν 

διενέγκ σκεῦοσ διὰ τοῦ ἱερου, 1 τ καὶ ἐεδίδασκεν καὶ ἔλεγεν αυτοῖσ 

ωσ ευρησων τι (3089 ρετρῖί επ) | και ελθων (Εὐν]ὰ επελθ.): 209 α [ου 
ελθ. δε... 9 Ὁ ο Η5 ΤΚ οπι ελθ. επ αυτην, α 61 ΟΠ επ αυτην | ουδεν 

(α, πάὰ ουχ) ευρεν: Ῥ 2ρθα ᾳ ΟΥ µηδεν (2Ρὲ  ᾳ και µηδεν) ευρων 
(ᾳ εἰ οµπι υεπῖςθεί αἲ ειπι εἰ πι] πυεπίδδεί, α΄ οιάπ υεπίθδεί αιέεηι 

εὲ πλ] ὑπυεπίβδεί) ΟΠΗΙΒ8Ο και απίο αποκριθεισ | φυλλα: ον 99. 
61. 609. 124. ορὲ Ὦ ο ᾳ ἁε ΟΥ αάά µονον (Ἐ Ροδί φυλλα εγαδιΠα 

παῦεί µ). ἴεπι 15. 28. µονα, Ἠῖπο Τι [μονα] εκ επτοτε ἆεο::9Μί | 
ο γαρ καιρ. ουκ ην συκ. επι ΑΒΟΣΥΙάΠΑ «ορ ΥΣ. ς Τμ ου (1. αἱ 
Ῥαιο ουπω) γαρ ην καιρ. (0 ΟΣ)Ι5 ο καιρ., αἴαπε δἷο Ἰωπ) συκ. (Οπ5επιε! 
των συκ.) ο.ΑΟΡΝΧΓΗ πςἳ αἱ οπηπν]ά {{ νο ΑΥΤΡ αγπι αθί σο Οτδτόδδα 

14, και: Ὁ 2908 8 ΟΥ οπη, γἷάε απίο | αποκχριθεισ(Ε1 ᾳ νε, ἴΐοπι ϱ1” 3: 
υά- α Ὦ ο 7. 1 ΦΥΕ οι: Ἱς αἱ πιαἰαᾶίωτέ ἀἴσεπθ) πο απ λίπη 61η 
ΝΑΒΟΡΚΙΜΝΔΑΠΖ αδῦ {οτε 1{ νρ 6ορ βγταΐς αγτῃ αθίῃ ρο ΟΥ519..,ς 

(Ξ αὖ 52) αὖά ο :5 ουπι ΕΟΗΡΌνΧΓΙΣ αἱ ΡΙ | ειστ. αιω. εΣ σου (74 
εξου) ππι ΝΒΟΡΙΙΑ 1. 28. 209. 999. 2Ρ8 (1: νο εκ σου Ροβί καρπ. νε] 

Ροβί κήδευσ Ῥοπ) 5ο απ (5ΥΤΣΕΝ αεί) ΟΥ9ΤΟ3ΡΙ5.., ς εκ σου ειστ. 

αιωνα 6πΠΙ ΑΝΧΡΗ πΠςΣ (Μ” µήηκετι εκ σου καυπ. εισ τ. αι. μηδ. φαγ.) 

1 ρ]ος 5ΥΤΡ (σοβ) | µηδεισ(ς 60 ή) ο. ΝΑΒΟΡΙΝΜΝΧΓΠ ππςῦ αἱ Ίοημο ΡΙ 
(1.209.999. νρεὰ ρολίκαρπον Ροή; ΠΡΙΣ απι 1ης Για αἲ φιιΐθγιιαπη [.. πιέπιο] 
γαοίυπι εω {ε) Οτ)Ι5... «8 ουδεισ ο. πΙΙπιιδο νίκτηα... ΟΠ | φαγοι 6. ΝΑ. 
ΒΟΕΝΧΓΔΠ πποῖα] ΡΙ... 0 1. 19.69.91. 999. 946. α130 {το ΟΣΡΙ5 φαγη 

. 15. ερχονται (οί. ΟΥ 39150. 153.193. υοπϊωπέ ϱ1 υἷά Ἱς 1 α νε οορ ΒΥΤΡ ΑΥΠΙ; 

σεπεγιπέ α ο ΕΠ ΥΙΣΕΙ οο): ο ηρχοντο ... Ρ5Η εισελθω», ἆ ὑπίγαυε- 
γπέ: Ὁ Ἱ εορᾶ” επ. Ῥταείετεα Ν 49εν Υ5έΥ αἰενν {ογα1ὸ α (Ρροβί ιερυ- 

σολ.) ο {3 1 πιί νρδίΧ βακ αάά παλιν | και εισελθων (Ὁ και οτε ην) 

αΏδα ο τξ ΟΠΠ ΝΒΟΡΙΑ 1. 98. 91. 1924. 998. 946. ρε α Ὁ ο (Ίνεπι 3’ 

ϱ1:3: αἱ να(α) 1 ΚΙ νο ἐορ ατπι αεί Ονί6... ς (- 9) αάᾶ ο 16 ππῃ 

ΑΝΧΓΗ αποῦ αἱ ρ]εχ ἔα Ρο ντα! ῃ εισ το ιερον (4 ἵπ (επιρίωπι, ΒΥΥ3ΕΝ 

α4ά ἀεῖ): Ες εν τω ιερω | εκβαλλειν (κ εκβάλειν, αἱ α]α εκβαλεῖν): 9. 

να εκειδεν, Ἱέεη Α και | τουσ αγοραζ. επι ΝΑΒΟΚΙΜΝΟΠ αἲ”ὸ [ογο 

εως Ο1Η τουσ ΕΠΙ ΏΕΘΗΒΥΣΧΓΑ αἱ ΡΙ ΟΥή 150 οί 1931: πί Μί Ιουοπο ΠΟΠ 

βιοί | εν τω νερω: Δεν αυτω, 330. ὁ Ρ]απθ οπι | κατεστρεψεν (Ον ανε- 

στρεψ.) : ν” (εροβί περιστ.) ΟΧ Ροβί κολλυβιστ. (4 κολλυβαστω») Ῥοη, ὁ 
(ευενγέ πιεπδας πωπιπιμζαγίογαπι εί οοερίέ ε]ίοεγε υεπάεπίεν οίο) 5γτ»επαπίε 

τασ τραπεζ.: Ν 19. 28. 609. 124. 940. 2Ρ8 αγΠΙ 6ΟΠΡΘΥΥαἴ0 πατεστο. Β10 

Ίοεο αάά εξεχεεν Ροδί κολλυβ. ... 9Εϊ Ἱς Ρ]αηθ Οι 

11. και ελεγεν επΠῃ ΝΒΟΙ/Δ 6. 19. 69. 946. Κ εορ ΑΥΥΕΣ αεί] Ον 9159, ς 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 11, 20. 259 

οὐ γέγραπται ὅτι ὁ οἶκόσ µου οἰκοῦ προσευχῆσ χληθήσεται πᾶσιν 
ο σι τη ες ος « ρ ζ τς 199.1 

τοῖσ ἔθνεσιν; ὑμεῖσ δὲ πεποιήκατε αυτὸν σπήλαιον Μῃστῶν. 15 

καὶ ἤκουσαν οἱ ἀρχιερεῖσ καὶ οἱ γραμματεῖσ, καὶ ἐζήτουν πῶσ 

Ἰαὐτὺν ἀπολέσωσιν ἐφοβοῦντο γὰρ αὐτόν, πᾶσ γὰρ ὁ ὄχλοσ ἐδε- 

πλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχή αυτου. 

19 139:10 Κάὶ ὅταν ὀψὲ ἐγένετο, ἐξεπορεύετο ἔξω τῇσ πύλεωσ. 

20 Καὶ παραπορευόµενοι πρωὶ εἶδον τὴν συκῆν ἐξηραμμένην 

Τμῃ λεγων οΠΤη ΑΡΝΧΥΙ αποῦ αἱ Ρ]6Υ Π8ΡΙεῖ νᾳ ΑΥΥΡ ᾳο αππι | αυτοισ 

οππι Νοιδ 6. 19. 69. 946. Ἱς οοΡ ΥΦΟΣ ααἲ]ι Ον Ἰίαπι οπιπῖρ ἑαβδῦ αι 

λεγων (εκο 98. 185 ανα): ΤΠ [αυτοισ], Τϊ οσα ουπα Ὦ 28. Ὦ ϱ1΄ (εί ἄοος- 

ῥαΐ εο ἀἴοεπθ) (ο εἰ αἲί ἐΠΙίν ἀίσεπο, 17: εἰ ἄοοεῦαί ές ἀἰσεπα, νετ 1324. 

αυτουισ λεγων) αππι | ου (εί. ΟΥ: α Γρ. 1ᾳ4ν6; 65. οτι): Ὁϱ 1. 28. αβε 

νο 1 Ἱς (13: εσνέρέωπι εδέ επιῶπι) ᾳ οορ αγπι οπα::πέ Μέ | οτι ο. ΝΑΒΙΝΧΓΔΗ 

πποῦ α] Ρον Ερ1 1 νο αιπιεᾶ ΟΥ... Ἰπ οπι ς, ΟΡ 69.251. 900. οἳςτ πδ9Ν 
Δ40. α (Ἡ δογἑρέωπι εςε) ο 3. 1] ᾳ ατιηπαδδαείἩ :: πί Μέ ]εοίίοπε ΠΟ 

βαοί | πεποιηκατε επι ΒΤΔ ΟΥ... ς 1μπ΄εποιησατε (:: αἲ Τε, οἳ εἰ. αἆ 

ΜΙ) επΠι ΝΑΟΡΝΣΓΠ απο» α] οΠΗ {6Γ6 (958. ποιειτε) | αυτον (ρ" αυτην) 

ου Ίοσο ο ΝΒΟΡΙΝΧΓΑΠΣ ποῖ αἱ Ρ]οχ ΠΡΙ6ῦ νο Ος... ΑΜα” 1. 90. 
115 ίεχο α απίο εποιησατ. Ρο (:: αἱ Το εἰ Μ{) 

18. ηκουσαν (1081 νο «ιο αιάίο: ἆ Ἱς εἰ αιιάζεγιωιέ, αν εἰ οΊίπι αιιά(θδεπέ): Α 

Ίκουον | οι (Δ οπι) αρχιερ. και οι γραμμ. (9’) οππη ΒΑΒΟΡΚΤΔΗ αἱ 
ΡΙαβ50 16 νο «ορ ΒΥΥΣ6Ἠ αὖπὶ ααἰ] ΟΥ9151,,, ς ον γραμμ. καν οι αρχιερ. 

(1ης 486ν 9097" αἱ φαρισαιοι Ῥτο αθχιερ., 186Υ 199ν 499ν αἱ ραιο 
Ροβί γθαµμµ. αάά και οι φαρισαιοι) ουπι ΕΑΗΜΡΒΌΥΣ5Γ αἱ Ρ] ϱο 5ΥΤΡ | 

και εζητουν: Ὦ ΟΠ και (ἆ εἰ αιαζεγιιέ θιπιί δαοεγᾶοέες εἰ δογίδαε 4 μας- 

γεδαπθ), Ίέθια (1ο αιαίο -- φπαεγεύαπέ, εν επι αιιάἰδδεπί - φπαεγεῦαπέ) Τέ 

(οχο Ἰς, νῖᾶε απίθ) ν5 | απολεσωσιν (9 ρτοῦ Ῥομιι) έπη ΝΑΒΟΡΕΘΗΙ, 
Ν”νυνχτῃ (Ἠ εξ. αυτον πωσ απολ.) αἰδὺ ἔοιο ΟΥ... ς -λεσουσιν ΕΠΙ 

ΚΜ"Β5ΗΔ α] εθτία πια | αυτονβες(ϱ ΕΙ κΙ1νς, Οἱ; α Ῥοριζιπι): ΑΚΗ 
α1”0 {οχο ο Π3:οπι, Ἠἶπςο Ἰωη [αυτ.] | πασ γαρ ο. ΝΒΟΑ 1. 19. 28. 69. 946. 
6ΟΡΡοΟ...ς 1μπ Ότι πασ ο. ΑΡΗΝΧΓΠ πς8 αἱ ρ]εν 1 νς δγταί ατα ΟΥ | 

εξεπλησσοντο 6. ΜΑ 61. 91. 108. 299, 800. ἀδοῖ οδΕ ὁ (ἔωγόα αἁπιῖ- 

γαδαπέιω:) νρεᾶᾶ (αρ ἨγίΑί εί 1η) οορΒ! οἰρείδ:.... ς η ΤΙ εξεπλησ- 

σετο ΕΠΙ ΑΒΟΡΊΙΧΓΠ απςῖ αἱ ρ]ει (ΠΡΙει να) «ορΣΟΝΥΝ οχά” (ΟΥ 5, 191 015 

πασ ο λαοσ εξεπλησσετο) | επι: δδ. εν 
19. οταν ΟΠ ΝΒΟΚΙΙΔΗ” 98. 90, 486Υ 906 α]ὸ... ς Τμ Οτε 6µΠΙ ΑΡΝΧΓΙΗΣ 

ππο" Α] ΡΙΟΥ | εγενετο ο. ΔΒΟΡΕΚΗΜΝΒΟΥ ΓΑΠ α] Ρ]ετ (1 νρ υεδρεγα /αοία 

εβεῖ, δεγιώ͵}ασίιπι εδδεῖ) ... ΑΕ 4ΗΥ:Χ 69. 489Ν αἱ Ραιο εγινετο | εξεπο- 

ϱευετο ο. πορξτεαμνηΕνβύναγ (µ1η8 ροχ ΙΠοΙΥΊΑΠΙ -ετο αᾱ παραπορευο- 

µενοι (πα) αἱ] Ρε (1.α1 ραπο ροδίπολ.) α ὓ {3:61:31 Κ1νΡ «ορ Ρο αεί]ι 

8ΥτΡ ἴκί,,.Τωῃ εξεπορευοντο (1:84 8εᾷ4 αοεοππποά)ς. ΑΕΚΝΤΔΠ 194. 208 

α115ς ἆ ΑΥΙΡΕΝ ΑΥΥΡ η αγπη | εξω: Ὦ εκ (ΗΡΙ6ὲνρ ἄε, 5εᾶ α ἐωίγα οἰυάίαίεπι) 

90, παραπου. (2 αἀᾶ το) πρωι ο. ΝΒΟΡΙΔ (56ᾷ κ” παρεπορευετο Ροβίεα- 

ᾳπ6 και ιδον) 1. 38. 98. 209. γ5οἳ αἱδ Ὦ 1 ᾳ «ορ αείῃ (α ε Ἰ οπι πρωι): 

πρωι (Ν πρωει) παραπορ. επι ΑΝΧΓΠ αηςἳ 41 ρ]ου {83: ϱ1' ει” νά) 1 
, 293 

Ἐ8 56, Ἱ 
16υ τ, 11 

(Μι 51, 11) 

20-- 34 
Μι οἱ, 20-35 
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3” « - ς αλ .. μὸν ς - δίο 

ἐκ ῥιζῶν. 51 καὶ ἀναμνησθεὶσ ὁ ΠΠέτροσ λέγει αὐτῷ' ῥαββεί, ἴδε 
.« - ιά] ’ ’ Ό - 

ᾗ συκή ἦν κατηράσω ἐξήρανται. 22 τὸ καὶ ἀποκριθεὶσ ὁ Ιησοῦσ 
} ; 2 ας 3, / ωά ολ 3 Δ ’ Κας κ ο) Ἂ ” 

ιέγει αὐτοῖσ' ἔχετε πίστιν Όεου. 35 ἁμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὃσ ἂν εἴπῃ 
- ο / . 2/. ο... ’ 3 Ν ς 

τῷ ὄρει τουτῳ' ἄρθητι και βληθητι εἰσ τὴν Φάλασσαν, καὶ μὴ 
”. 5 -- , 2 - β .- 

διακριθῃ ἐν τῇ καρδία αυτου, ἀλλὰ πιστεύῃ ὅτι ὃ λαλεῖ γίνεται, 
. ία 195. 4 Ν τς ο ας οφ ἔσται αὐτῷ. 24 "5" διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πάντα ὅσα προσεύχε- 

να Αγταίῦ σο ΑΥΤΑ | ειδον εππῃ πΡΕαΗΡ(ν )υγπΏς α] ΡΙ ... Ν οίσσΚΙΜΝ 
κι” αἱ Ρπα δοΥ, Δ υὀοντεσ, 1, πρωϊδον Ρτο πρ. τδον) 

31. αυτο: (Ὁ οπι): ΜΠΙΡ 95. αἱ Ῥαπςτω οὗ | ϱαββει οι ΒΒΟΡΕΗΝ...ς 

Τπ ραβῥι ΟΙ ΑΑΚΙΜΝΒΌΥΓΔΠ αἱ ρ]εν. ΟΙ αἆ Μι 25, Τ5ᾳ 26, 25 εἰ 

α191 | τδε (ον ειδε): Ὁ 495. αἱ Ῥαπο Οτῦ Τά νδου { η: Ν 495. οπι | εξη- 
ρανταν(κ α]”ὸ (οτο -ραται): ΡΙΙΝΑ 1. 90. 495. αἰ1ὸ Ον εξηρανθη ττ πι Μι 

29. ο τς οππι απο οπιπΙῦ αἱ Ρ]ον .... ς (-- 60 Ὦσ) οπι ὁ οὐπλ ΠΙΙΠΗΣΟ παέ 

νά(γ ραιι | εχετε 6ΝΠΙ ΑΒΟΓΝΧΓΔΠ πποῦ α] Ρ]οχ ο { 3 (ιαδείε ἵπ υοδὲθ) 

οἱ” ΚΙᾳΥνσςοορβγτααείμ ρο... Ν 19. 98. 9590013 01.09. 124. 4 Ὁ 1 

ΑΥΤΗ ΡΓΒΕΠΙ εν (1: αἆ Μί εάν εχητεὈ) | Θεου (Ό του θε.): 98” α ο ΟΠ1 

995. αμήν 6ΠΠΙ ΔΒΟΝ 1. 28. 51. 106. 124. 151. α2ὔ. 251. 2Ρε οδοΥ 1έ (εχο 

4) νρ ΒΥΙΣΕΝ απ... ς α4ᾷ γαρ εππι ΑΟΤΣΓΔΠ πποῦ αἱ ΡΙ6Υ 4 «ορ 57: 

εοἆ ΦΥ1Ρ ο." 6ο | οτι 6.ΑΒΟΙΝΧΓΔΠ πης8 αἱ Ρ]οσ 1{Ρ]6Σ νο οίο ... ΝΡ 95. 
61. 62. 115. 909 ῥρδοῖ σ”΄ Ἱς 6ἳῃ {αχ {ο] 6ο αὖπΠι ααἰἩ οπι | 0σ αν (Α 1. 41 
Ραπο εαν) ειπη: 98. εαν ευπητε (:: ο Μ{). Ἰμῦετες: απιεπ ἀἱσο υοδῖε 

(ποπίαπι δὲ ]ιαὔιιεγτῖς Πεπι θἶομέ φγαπιιπι εὑιαφίς, ἄἰσειῖς -- οἱ ποπι Πιαεδίία- 

οεγήίε οογᾶε, 5εᾷ ογεαἰζεγτέίς Γήηγήι, Πἱεί «ποσο ἀἰπογιέ. | αρ- 

Φητι εἰο: 1.28. 124. αρθηναι και ῥλη Φηναι | διακριθη: ΕΙ” -κριθησ | 

αυτου: Δ εαυτου | πιστενη (4 αἲ” 561. -ευει) ΕΙ ΝΒΙΑ 256 86 γ56Υ 918 
οδό... ς Τι πιστευση ΟΠΠ ΑΟΡΝΠ απο» αἱ ΡΙ (69. -σητε). 1ἴοπι ΧΡ αἱ 

πηὰ πιστευσεν (1 νο ογεἰζεγίέ, 5εᾶ ΠΡΙ να οἴῖαπα ἀὐπογίέ Ρτο λεγει νε] 

λαλει ααοά 5αΏδοαα1τατ) | ὅ ΟΠΠ ΝΗΤΝΔ ( νἷᾶς Ροβ{) 99. 48εν (σὶ' Κ1 

νρ (115 φιοάσήπφιε, 8αᾶ κ 5ἱ ογε(ώεγῖί «ιοίσηπι( µε [οσιέης Γμεγῖέ, εξ Ττεί 

οίς) «ορ ϱο ΔΥΣ5ΕΝ (Ρ νο 3’ Ί πιστευ. το μελλον ο αν ειπη γενήσεται 

αυτω, Ὁ 83" Ἱ ογεδἰαεγῖά Γωὔήγηπιν Τἱεί φποάσυπιήμε ἀἰπενᾶ; ἃ ογεαἰαεγτέ 

Γιέηγπα, φιιοσμπι πε ἀἰπογιέ εγίέ ἐΠΠί; ο νὶάο 5αρτα) ... ς ]ωπ ἅ οππα 

ΑΟΧΓΙ απο α] Ρρίεχ α 4 5ΥΤΡ αἱ | Λαλει (α, λα οπηίδδα ΒΥ]]4ῦα λει ϱχ- 

εαπίθ νθιδα; 4 οΛα-Λεγειν-εται- οοτταρίαε, Ἰ εοπβα{ο εαπι Ε}) οππα 

ΝΒΙ/ΝΑ 95. 486ν 9Ρ9 α (ζοζέη) Ἱκ (ζοσιές ΓιουἸϐ) ... ς λεγει Επ ΑΟΧ 

ΤΠ πηςῦ 4] ρ]εγ οπι Γοἳ. Ἱ ᾳ νο (α ἀἱσλ, το” ἀἰπενί; 998. αἱ Ῥαις 

ειπη | εαται (4 καν εστ.) αυτω (6)9/) ο. ΝΏονῖιΑ 1328. 209.946. [ο]. 

Ινρ ({ρἳ1 νσ ᾖαὶ, Πε εἰ; 6ἳ οπη εἶ πἲ νὰ(α) «ορ (οορδέἈνν οκὰᾖ εστ. 
αυτω, εορπ{α{ρείσῦ- 16) (αεί)... 5 μη πάά ο εαν ειπη ΕΠΙ ΑΝΧΓΠ 

αποῦ αἱ Ρίετα Κα (α οοπύιφεπὲ {Πί «παεσωπημε ἀἰωονίί, α εί Πέ 

φποάσιππφιιε ἀἰωεγᾶ, Ἱ« ροβί οἱ εί [νῖᾶε βαρτα] Ροτρῖί εί εγε γιοί ἀίπε- 

ίϱ) ΑΥταίΓ ο αγπας Ἰέεπι (ν{άα βαρτα) Ὦ ο 31 ρατίίον ας Ὦ; 286 εσται 

Ρτο γινεται, Ρ6ΥΡΕΠ5 γενήσεται οσα αν ειπη 

94. οσα (0’) εππη ΝΒΟΡΙΑ 61. 10τ. 946.... ς αάά αν εππῃ ΑΧΓ αποῖ αἱ 
Ρ]6ς, έεπι ΚΝΠ 4] Ραπς εαν (:: οἱ Μ{) | πρφοσευχεσθε και (α8’) ο, Νο 
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Δ 
ρ 

ΔΝ ”ω . ’ [έό ΄ γα, [ιά - 

σθε καὶ αἰτεῖσθέ, πιστεύετε ὅτι ελάρετε, καὶ ἔσται ὑμῖν. 20 καὶ 
/ / ’ / . «6 

ὅταν στήκετε προσευχόµενοι, ἀφίετε εἴ τι ἔχετε κατά τινοσ, ὥνα καὶ ὁ 
ελ .., ε ” 2 μάς ὃν 4ο οὐ ε - 

πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖσ οὐρανοῖσ ἄφῃ ὑμῖν τὰ παραπτώματα ὑμῶν. 
9 ” ἃ ” ε] ς- ΔΝ -- - 

οτ '"“'" Και ἔρχονται πάλιν εἰσ Ἱεροσύλυμα. καὶ ἓν τῷ ἱερῷ 
ῳ ο - Δ 

περιπατοῦντοσ αυτοῦ ἔρχονται πρὺσ αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖσ καὶ οἱ 
” Δ ε / ς Χο 32 ”ι 5) / 

Ἰραμματεῖσ καὶ οἱ πρεσβύτεροι, 28. καὶ ἔλεγον αὐτῷ ἐν ποίᾳ 
-- .ν ο] 2 

ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖσ; ἢ τίσ σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἔδωκεν ὕνα 

ΡΙΔ α ο Π2’ Ἱς βΥΥΣΕΝ ΟΥΡ... ς προσευχοµενοι ο. ΑΝΧΓΠ απΠοῦ αἱ ΟΠΙΠ 

νά ϱ ἐρ1:3'. 1 1νρ Ρο ΒΥΤΡ ΑΥΠΙ (οορ εν τη προσευχη :: πὲ ΜΕ) | αυτει- 

σθε: τῃ 1. αἰ55 αιτησδε, αἱ ραιπς αιτησεσθε | ελαβετε (αΡ’) οππι 8Β 

ΟΓΔ 60Ρ ...ς λαμβανετε ΟΠΠ ΑΝΧΓΠ 1ης αἱ {ογθ ΟΠΠ ΦΥΣΗΣ σο ΑΥΠΙ 

εων Ὦ 1. 9Ρ9 1{ νο αείὮ ΟΥΡ ληµψεσθε (ληψ., Ὁ -ἴδαι). ΟΕ 015650: εαν 
στήηκητε προσευχοµενοι, πιστευστε οτι λαµβανετε, και ληψεσθε. 

25. στηκετε (Ω εστηκ.) εππι Αορηιμόνς 1. 194. αἱ ρ]ᾳςδ2ὸ.... ς στηκητε 

(Ώ α] Ῥαπς στήκξιτε, Δ εστηκηται) ο. ΕΕΑΚΝΜ”ΒΌΥΑΠ αἱ ϱ! Οτ1195 6313 
(εαν στηκητε) ... Ἀ στητε | αφιετε (εί. ο): οἳ αφετε | ο (ϱ αἀά ων) εν 

τοισ (κ αἱ Ῥαπς ΟΠΙ) ουρανοισ | αφη: κ αφίη, Ὁ 15Τ. 946. γ56) αφησει | 

υμων 5εςε: ϱ ΟΥΡ 9" (ποή 1{απι” 11 ϱ{ 514) οπη (α] ραας α 3’ 1 Κ. οτι μι) 

96. ς Ἱωπ εἰ δὲ ἡμεῖσ οὖκ ἀφίετε, οὐδὲ ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖσ (ουκνπ” 
1.81 πηα οπ1; 90. Υ39Σ 8] Ρ]ΗΡ10 οπ1 ο ε.τ. ουρ., αἲ” ο οὐθανιοσ) οὐρανοῖσ 

(Ν εν ουρανω) ἀφήσει (0 αἱ ΡΙΙβ10 α Ὦ ο ἔτη ᾳ νρ ϱο βγταίτ ΟΥρ 

αᾶᾶ υμιν) τὰ παραπτώματα ὑμῶν οππι ΑΟΡΕ(Ε Ἱπαῖρῖές τήχδΗς ο 
εν τοισ)ϐΗκννΌνστπ αἱ ρ]ετα ῦ ο ΕΠΙ πι ᾳ ν5 σο αγταί αγπιἍδό 

Δ6ΙΠΡΡΙ (ες οοά α) ΟΥΡ... οπΙβίππΙΒ 6ΠΠΙ ΝΕΙΙ5Δ 2. 233 08, 64. 

1913 15. 908. (ευ ΡδοΥ σἲ κ 1 εορπ{ αξδοΒΥ (οορᾶ” βαρρΙΠΕ πιαηιι 
γθοθη1ῖ: οορβείτ5 1ῃ Ραρίπα νασιπα βαρρ] Μί 6, 15) αΥΠΙΖΟΒ 6{ 1155 αθίῃ 

τοτη (ο{εοᾶ τη 1ρ ῬΡΙ):: ΠΌοτο οκ Μί 6, 15. ΒΙπιϊ]]έεν Πέ Μί 91,44. 9, 86 

οἱ 49. Οοίεταπ Ἠππο Μαϊ Ιοοππῃ απρπιεπ{5 ο Μίο Ἱπρτ]παϊδ οῬποχκίππη 

{π1956, Ῥτοβαπ{ οίαπι αἀάἴαπιεπία οοᾶ]οῖςδ νΜ οί τα]ΙαπογΙπῃ, Ῥο8ί Ιδία 

επῖπι νετρα, Μ 4130 αἀα]ία Παβεπί Ἠαεο: λεγω δε υμιν' αιτειτε, και δο- 

Όησεται υμιν΄ ζητειτε, και ευρησετε' χρουετε, και ανοιγησεται υμ" 
πασ γαρ ο αιτων λαμβανει, και ο ζητων εὗρισκει, και τω κρουοντι 

ανοιγησεται (:: ο Μί τ, Τ 5ᾳ) 

27. ερχονται (ϱ’ Ἠά 1 να; Ἱέεπη ρεπεγηπέ α { 61’): ΡΧ α] Ραπο (Ίπ ενος 

. ερχεται ο 19) ο Η3' 1 κ ᾳ αθίἩ ερχεται (ἲς εωθ) | παλιν: Ἐ οπι | και 
οι πρεσβυτεροι: Ὦ αἀᾷ του λαου (:: ο ΜΙ), 1. 91. 909. Ρ]απο οπι 

98. ελεγον οιΙπι ΝΒΟΣΙΔ 1. 209. Τίεπα (ἄἰωεγιπέ) αι Ὦ ο Γεορ 5ο αθίΠ... ς ΤΠ 

λεγουσιν οἵπι ΑΡΝΣΤΠ πποῦ α] Ρ]εν ἵ Κ 1 ᾳ τα (Ἰίεπι αἱ ναί 5’ σ- 3) 

νρ αντί ΑΥΠΙ | ή τισ οπι ΝΒΤΙΔ (6 Ιαΐ9) 124. 9567 Υ5ΟΣ α15 6ο) ΒΥΤΡ τιξ 
ες ΤΠ και τισ ΟΝΠΙ ΑΝΧΕΠ πποῦ αἱ ρ]6υ 189Ρ]ετ νρ 9ΥΥ5ΟἨ ΑΣΥΡ ἴχί σο 

ΑΙΠΑ αθίἩα.... Ὁ 9958. αἱ5 Ἱ οΠ1 { τισ πβᾳπθ ποιησ | την εξου. ταυτ. 
εδω. (σε α115 ἔοτε δεδωκ.) οππι ΑΝΧΕΠ ης αἱ Ρ]ου ἶ ᾳ 6ο 5Υ1ΤΡ ΑΥΠΙ 
αθ{Ἡ ... Ίωπ εδωκ. την εξου. ταυτ. οἳτῃ ΝΒΟΙΜΖΑ (1. εδ. ταυτ. τ. εξ.) 98. 
194. 9068 α113 οτο α Ὦ ο Ε1 (Ἰ{οπιν]ᾶ 3: ο1:35:) νς (Τια{{ λαπο Ῥοέεδίαέξεπι) 

ΜΙ 6, 14 

οτ---38 
Μο51.98 - π 
Τιοβ0, 1--8 
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ταῦτα ποιῃσ; 39) ὁ δὲ [ησουσ εἶπεν αὐτοῖσ᾽ ἐπερωτίσω ὑμᾶσ ἕνα 
λόγον, καὶ ἀποκρίθητέ µοι, καὶ ερῶ ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα 

ο. τρ ντα μὸ κ. ση; , 
ποιῶ. 90 τὸ βάπτισμα τὸ Ιωάννου εξ οὐρανου ἦν ἡ εξ ἀνθρώ- 

πω»; ἀποκρίθητέ μοι. 9ἱ καὶ διελογίζοντο πρὸσ ἑαυτοὺσ λέγοντεσ᾽ 

εὰν εἴπωμεν ' εξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ διατί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; 

82 ἀλλὰ εἴπωμεν ' εξ ἀνθρώπων; ἐφοβοῦντο τὸν λαύν' ἅπαντεσ 

6ο ΑΥΙΣΕΝ :: αξ Ἱέα Μί ]οσίίοπο {απίππΙ ΠΟΠ Βιοί; οΓαί Τωο | ινα ταυτ. 

ποιησ(ο Γρ]. ϱΆ νΙᾶά 1 ᾳ νϱ): 208 4 Ὁ Π3 ἶ αἲπι ΟΠΠ | ποιησ ΟΠΠ ΝΑΕ 

ΏΕΟΜΒΥΑΠ α] Ρ] ... ΗΚΙΝΌΣΓ αἱ ΡΙΠ ποιεισ 

99. ο δε τξ (485. αἱ Ῥαπο ΟΠ1) 61ΠΙ ΝΒΟΙΔ 95. 61: Ἱς ορ 5ΥΥΣΕΒ ααίμ....ς 

Τμ αἆ αποχριθεισ (1: πί Μί εἰ Τ,0) οππι ΑΡΝΣΓΗ πποῦ αἱ Ρ]ου α Ὁ (ο 

γεδροπᾶιέ εἰς ἀίσεπς) ἔ 3. 1 ο” υἱὰ 1 ᾳ νΕ Ρο ΒΥΤΡ ΠΠ | υμασ επι Βο(ο 
βρα{1Ο)ΤιΔ ΡδΟΙ 45τ κ" σορ....ς υµασ αγω οἄπι ΝΡΑΝΜΝΙΓ αἱ τη 16 
ΕΕΗΒΌΥΣ αἱ ϱπι υμ. και (151. οπι) εγω, Ιίεπῃ 9ο εί ε/οα Ὦ ο ΕΕ Τ1]α 

νρ αγταίΐς αγπος βἰπιϊΠίοι Ἰωῃ καγω μασ οππῃ ΑΚΠ αἱδ [οτε α”' κ" ρο 
αθίἩµ (:: ο Μι οἱ Τιο αρ 4ποβ ποη οπηϊΗίατ) | ενα λογον: 1. 28. 909. 

999. λογ. ενα :: πί Μί | και ρτ:ϱ28.α0Ό ο Γρ] Ἰ Κα (πο Ἰέοπι 3’ 

ϱ 1νΕ) «ορ αὖΠΙ ΟΠ1 | και (κό καγω) ερω υμιν ΕΠΠΙ ΝΑΒΟΝΣΓΗ πςῦ αἱ 
ΡΙετα Ὁ 43: ρΙ 5 Ια 1 ΚΙ νρρο βγΙΡ... ΤΑΔ 95. ο (εί εΦο υοδί ἄἴσαπι) 
«οΡ (εέ εΖο «ποφπε θ6ἴο) (ΒΥΤΣΕΝ Απ αθί1) καγω υμιν ερω, Ὦ και εγω 

Λεγω (ἆ ἀἄΐσο) υμειν 

80. το βαπτισμα: Α ΡΙΒΕΙΠ ει | τοιιωα. (Β νὠαγου) ΟΠΠ ΝΑΒΟΡΙΙΑ 95. 

ς ΟΠ1 το ο ΝΧΓΠ απο αἱ ρ]ετ. Ῥταείετεα κο 55. 299. ττ. 918. Ἱς βα]ι 

ΒΥΙ5ΕΗ αρίἩ αάά (5οἆ Κ Ῥτασπα, Ἠαῦοί οπῖπι Ππᾶο Γι δαρέίοπι, ἴο].) 
ποθεν ην (Ττ. 218. εστιν), Πάεππαπο εί 1, οἱ ήν αποά δοφπϊίαν :: οί 

Μί | εξ ἄὲνρ ἄε εαε[ο): 1. απ | ουρανου: ΡΕΙ -νων (4 οαεῖο) | ἡ: Δ οπι 

81. και: Ν οι δε, Ίέεπι αἱ (αἆ) Πέ (ζὲ ωεγο ο 3.) Τέ (χο Ἰς) νς :: πί Μι οί 

Το | διελογιζοντο (Ρ’ ρτοῦ Ῥεμα ,,ἱππρ]οχ Λογιζ. παδαααπι βἷσ'') οτι 
ΝΟΔΒΟΡΩΚΕΙΜΑΠ αἱ Ρ]1850 (93 διελογιζον) ... ς ελογιζοντο 6µπΠι ΑΕΕΗΝΦ 
ΌΝΥΣΓ αἱ Ρ]... κ" 6ἴεῦ προσελογιζοντο | προσ εαυτουσ: ὃδ. εν εαυτοισ | 
λεγοντεσ (69. οπι): Ὦ 19. 28. 69. 194. 946. 90ε α Ὦ ο Η5' 1 Κ (ποη Ἱέεπα 

Ε{ρῖ 1 ᾳνρπος ϱ- 4) αάά τι ειπωµεν (κ «ια ἰῑί ἀῑσεπιιβ οπα]βδίς κ 
5ἳ ἀἰφεγίπιιβ, ο φιίᾶ εἰ ἀἰσεγεπέ, Ὦ «φιίᾷ εἰ γεβροπᾶεγεπϐ) | ειπωμεν (Ητ αἱ 

]ἱᾳ -πομεν, Ἰίεπι αἱ α]ῑα ν. 52): 69. 946. αάᾶ οτι | ερει (Ρ8ἳ λεγει, Ὦ 1 

αῑοί): ΤΝ 1.19.69.124.909,.9960.999. 4 ὓ ο ἆ {13 1 ]κ α (που Ίΐθπι σ1’ 

ϱ. νιά 1: ΚΚ” οπι αῖαπα ερει) ΥΡΞΙΣ 6πη ραί πηῖ {αχ {οἱ δαχ (ποῦ 1έθιη να 
οἶεπῃ απ {α 18ο οτ]απς) αάά ηµιν (9813946. υμιν) 1: ο ΜΙ | ουν (:: αὔατη 
Ἱπ Μί Βαοί; ἵπ Τιο οπιεπάπα να{σ) οππι ΝΒο” ΡΕΤΕΕαΗΚΝῦνιΠ αἱ ΡΙ { 

ϱ]:. ϱ". ν]ᾶ 1 νρ (εί. απι ἔα ἵπρ απι) Β4Η 8Υ1Ρ.... Ίωμι ΤΙ οπι ΟπΙΠ ΑΟ"ΤΜΒ 
ΧΑ α] Ρ]ηβῦῦα Ὦ ο ἆ Η3' 1 Ἱς ᾳ {ο] «ορ (Ρο αἲ οι, ΒΥΥΣ:Ν αἳ ου) 

39. αλλα «πΠῃ ΝΑΒΟΙΙΔ 58. 4]... ς αλλ οιπι ΧΓΠ πποῦ 4] ΡΙ. ΑΡβαπο α- 
ἀῑίαπα οπΠι ΝΑΒΟΙΙΝΧΓΑΠ αποῦ α] Ρ] ΚΚ (εεᾷ ἀἰοεπιιθ) 58Ἡ εορ Ρο... Ὦ 

αἱ ρ]1β15 3: ρΙ υἷά ᾳ νρ εαν (εἵ) Ῥτο αλλα, 1ΐέ6πι α φιοᾶκέ, 1 (οί. ΑΥΤ563) 
εἰ ὐ ... ς Ρο8ί αλλ αἀά (4909) εαν οἵιπῃ πΙΠΊΗΒΘΟ ΠΟΠ ΐα πα 15 (Ἠ δὲ 
νετο, ο { Η3. αἱ αιίεπε, Ι" 1 θε εἰ) ΒΥΤΡ αππι οί | εφοβουντο (ἲς 1 απι 
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π π πι » ; 3” 9 / π Αννα 
7ὰρ εἶχον τὸν Ιωάννην ὄντωσ ὅτι προφήτης ἦν. 95 καὶ ἀποκρι- 

- -” κο 2”, νε - 9 ὃ ήν 
Φέντεσ τῷ Ιησοῦ λεγουσι οὐκ οἴδαμεν. καὶ ὁ ]ησοῦσ λέγει αὐτοῖσ 

ας λ 3 Ν /. ς .- 3 / 2 / ” - 

οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 

98.9 Σιν . ο 3 - ωὧ ” ” 1-12 
1 Καὶ ἤρξατο αυτοῖσ ἓν παραβολαῖσ λαλεῖν. ἀμπελῶνα Μιοι; 55. «6 

, , π ον « Τιο 20, 9--19 

ἄνθρωποσ ἐφύτευσεν, και περιέθηκεν φραγμὸν καὶ ὤρυξεν ὑπο- 
, λ / / Ν - ἃ 

λήνιον καὶ φκοδύμησεν πύργον, και ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖσ, καὶ 

Ίπσ 6Π1 οτ] {αγ ας 84Ἡ ΒΥΙΣΟΗ ο): ὸν 19. 28. 69. 194. 9Ρ9 οδοῦ ο5οΥ 
α15 ίετοα ο Ε.Τ (61 3 νΙᾷ) νσεᾶ αίπιδ αῑα (π{ {ο1) Βακ «ορ 5ΥΤΡ 

ΑΥΠΙ αθί]ῃ φοβουμµεθα (Ρ” φοβουµεν) 1: ο Μί | λαον οππὶ ΑΡΙΙΣΓΔΠ πης8 

αἱ ΡΙετ... ΝΒον 98. 106. βΥΤΡ τηξ οχλον :: 6 Μί | απαντεσ ο. ΝΟΑΒΙ,ΧΓΔΠ 

πηοῦ α] ΡΙοΥ ... Ίπ παντεσ ο. ΝΤΟΡΝ 1. 98. 98. 999. α] ραιο 1: α{ Μί | 
ειχον (28. --οσαν) (εί. ο” ϱ1’ ν]ᾶ 1 νρ 5αἩ): Ὁ 2Ρέα Ὦο ΕΗ3’ 1 Κα αγΠη 

ηδεισαν (βοεῦαπῇ) | Ώ νωανην | οντωσ οτι προφ. ην ο ΝΕΒΟΙ, 19. 69. 
946. Ἱίεπι Δ Β4Ἠ οΥτωσ ὧσ προφήτη» ... 5 Ἰμπ οτι οτωσ (0 αληΘθωσ) 

προφ. ἦν οπἵη Α(Ρ)ΧΓΠ πποῦ αἱ ΡΙ ΠΡΙέΙ (ν]ᾷε ρο5ϐ) νρ «ορ βυταί! ρο. 

Τια Επ] δα: φιία (Φποπίαπι 3) Ό6γε Ῥγογλεία εγαἰ (5 1 να εδδεί; Εεταί 

ΤοΠαππεφ) α ἆ { ο”. (ΡΕ νΙᾶ) 1 να; Όετε Ῥγορλμείαπο ε8ε (Ώ 1 Γιἱβδε) Ὦ 
αΡ.1... ΝΤΝ (ωσ προφητη» Ῥτο οτι πρ. ην) 1. 28. 194. 909. 999. γδοτ 
9Ρ6 α] ΡΙα515 ο (ρπορλείαπι Γἱςςε) Ἱς ((μοπίαπι ῥγορ]εία 8) αὖπι αεί] 

οπι ο/τωσ (:: πθο Μί Παρα) 

99. τω τὸ Λεγουσιν «ΠΠ ΝΒΟΙΝΔ 28. 98. 69. 124. 946. α (αἄ 165. ἀίπεπιπὲ) 

Π5: (γεβροπᾶεγιπέ αἆ 165. ἀἰσεπίες) ταῖ (αἱ α) οορΣεΒΥ δι... ς Τη λεγ. 

τω τῦ οππι ΑΡΧΓΠ ππςῦ α] Ρίου ΠΡΙ6Ι νο (σ1.Ξ νΙά ᾳ νς ἄἰσιπέ αἄ Τε»., 

Ῥ ο Ε1 1 ἄἰπεγιπιέ αἴ Πε.: Ἱς ἀἰωεγπωιί αἲ [εναδιιπα] 1ο]ιαήπιε πο, 8οὔπιτιδ) 

αγταίγ σο αΡΠΙ: ΟΠΗ (αέ αἱ. Ι) τω τὸ 5αἩ αθί] | χαιδθς: ϱ σ”' 1 απι 6Πη 

οτη (ο αἲξ ἰῆίε εί Τεδις, ϱ1: γεβροπᾶεπε αιέεπι 1ε8. αἲί 118) | ο 16 (98. Ροςί 

αυτοισ, αἱ ραιο ΟΠ1) Βἶπο αἀά]ίαπι ΟΠΠ ΝΒΟΙΝΓΑ ὁδ. {8 Τρεα ςΕΚ 

881 «ορ αγΠι (ΥΥΣ611 η] π]θῖ Τίω εἴ) ... 6 0 1 αποαριθεισ οππι Ἐξα 

Ἠρπνςκ αἱ πια; Ἰίεπι ΑΡΚΜΠ 1. 61. 69. α1:9 {στο Ὦ Π' (εξ τεδροπᾶέ Ιε- 

5µ5 αἲί 119) ϱὶ" (νἷάς απία) ϱ” 11 α ΥΕ Ρο Β7ΤΡ βεἰῃ αποκριδεισ ο τ8, 
πε Ἰωπ [αποκριθ.] ο 5 | αυτοισ: Ρ8ὲ αυτω, ς οπα | εν ποια εξουσια 
(ᾶ πι φιια ροίερίαίε): 9ΕΙΧ εισ ποια» εξουσιαν 

ΧΗΠ. 1. λαλειν (19Ρ]εΙ νο [οφιῇ) οππι ΝΒαΤΙΔ 1. 19. 69. 118. 194. 946.Ώ ο ἆ 
(43: ϱ1 ἙνΙά 1 ᾳ νο (5εᾷ ο αάᾶ ἄῑἶσεπα, Ὦ ἅα ἄίσεπς) 888 ο0Ρ 871598 

είρΏης.,,, ς λεγειν (:: οἱ Το) οππι ΑΟΡΝ(αΠίθ αυτοισ)ακπ ππςδ α] Ρ]6υ ]ς 

(άσεγε) βο ΑΥΤΡ ἴχε, Ἰΐέεπι Ἠ 196. λεγων | αµμπελωνα ανθρ. εφυτ. (1, 

εποιήσεν) οιΠΙ ΝΒΟΙΔ 99. 262. οορ αείἩ ... Ν 19. 69. 946. 455. 2Ρὲο 

βαἩ ΒΥΥΣΟΗ Οσδ)ΤΤά ανΘρωποσ τισ {(Ν 4858. οπι τισ) εφυτ. αμπ.... ς 1 
ΤΙ αμπελωνα (5 ἄμπελον) εφυτ. ανθρωπ. οευπι ΑΡΧΓΠ αποῦ α] ΡΙ6Υ α Ὦ 

{3:63 ϱ1 νά 11 α (εοὰ ογάϊπα ἵμπα 1Π Τ/9) ΥΕ ϱο ΒΥΤΡ αἲπι | πε- 
ριεθηκεν: οκ 28. 2Ρ9 4] βαἴϊ αΥΠΗ ΒΥΥΡ ο. οΡ. Οµ5ΤΤ4 α”ἆ αυτω | τ νι 69. 

οικοδοµησεν | εξεδετο ο. ΝΑΒΊΟΚΙ, (346. --Φετο)... ς Τωπ (Ίμῃ -δετο εκ 
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ἀπεδήμησεν. Ὁ καὶ ἀπέστειλεν πρὺσ τοὺσ γεωργοὺσ τῷ καιρῷ 

δοῦλον, ἵνα παρὰ τῶν γεωργῶν λάρι ἀπὺ τῶν καρπῶν τοῦ ἆμπε- 

λῶνοσ᾽ ὃ καὶ λαβόντεσ αὐτὺν ἔδειραν καὶ ἀπέστειλαν κεγόν. 4 καὶ 
πάλιν ἀπέστειλεν πρὺσ αὐτοὺσ ἄλλον δοῦλον κἀκεῖνον ἐκεφαλίω- 

σαν καὶ ἠτίμασαν. Ὁ καὶ ἄλλον ἀπέστειλὸν' κἀκεῖνον ἀπέχτειναν, 
Δ Δ ο « Δ ’ ιό] Ν 2 ’ ” 

και πολλοὺσ ἄλλουσ, οὖσ μὲν δέροντεσ, οὖσ δὲ ἀπομτέννοντεσ. ϐ ἔτι 

Α ἰαπίπτη πονογα{) εξεδοτο (ΕΞΗ αἱ] -δωτο) οπι ΕΡΡΝΧΓΔΠ 1ιποῖ (α ΟΠΙ 

κ. εξεδ. αυτ. γεωργ.) αἱ ἔετο ΟΤΠΏ | γεωργοισ: Ὦ ΡΥΒΕΠΙ τοισ 

2. τω καιρω (ἱ να ὑπ {επρογε) δουλον: κνΠ αἲδ ΑΥΥΣΕΝ δουλ. τω καιρω | 

ύ'α παρα (4 (ναπω) τ. γεωργ. (955. 3509 παρ αυτων) λάβη (ζα κό; κ” 

λαβοι) απο τ. καρπ. του αμπ. (των καρπων ΟΠΠ ΒΒΟΙΝΑ 99.455. 49.ν 
11Ρε ἆ ΕΚ ΑΣΕΝ: οοπίτα ς Ίμπ του χαρπου επτη ΑΡΕΙΧ απςῦ [Γ Ρ]απο 

οπη] αἱ Ρ]εχ Ὁ ο 7’ ϱ1 {1 ᾳ νς βαἩ «ορ ΒΥΤΡ 6ο αὖπι αθί]) ... Ὦ ΠΡΙ 
(πο Ίέετη ϱ1:3: 1 νβ) ινα απο του καπου του αμπε). δωσουσιν αυτω 

(τς ο Τ19). Ὦ 1 (τα αὖ1ᾶ) μέ Γγιοέμπι επ υὗιεα ἀαγεπί εἷ, ο 5 αἱ ἄαγεπίέ 

τί εω υἴπεα Ἰγισίηπα, Ε η επ γιοίῖδιις υίπεαε ἄαγεπέ ἐπί, α. τιὲ οζωηι 

(519) επ οἴπεα ἄαγείιγ οἵ, Ἱς αἱ ἄαγεπέ Πέ ]οέις. Ῥταείενεα ΑΥΙΡΕΏ μέ ἄε 

πο δηβ οἴπεαε αοοἰρετεί, ααἲ]ι μέ α[[εγγεπέ εἰ ἄε ιοί υἴπεαε εἴιβ 

8. και λαῤοντεσ ουπι ΝΒΡΙΑ 99. 486ν 49εν Υ»δοΥ α16νν α Ὦ ΕΠΣ 1 Κα «ορ 

ες Τί οι δε λαῤ. εππη ΑοΝΧΓ(οι δε ελαβον)Π αποῦ αἱ ρ]6υ βα] βγταίχ 

Ρο ΑΥΤ αθίµ; {6] ΥΙά] νρ φιή αρργε]εηδιπι; ο ϱπεπι ἠΠί αρργε]ιεπᾶει- 

{εξ | εδειραν: Ὁ αἱ Ρ]1800 εδηραν | κενον (ΝΛΟΡΚΝΜΧΗ” αἱ καινον): Β ἃ Ὁ 
Π5: αάά προσ αυτον 

4. παλι: Χ 58Ἡ οτη | 1. οπ1 πρ. αὐτ. αλλον | δουλον: κ” οπι | πακεινον (ο 
οπῃ): ὮΔ 4] Ῥαιιο και εχεινον ] εκεφαλιωσαν ΕΠΑ ΝΗ1, (1: κεφαλιοῦν α 

»εφάλιον ρατῖ Ίαγο αίᾳπα χεφαλαιοῦν ιά νιὰσίαν. Οσθίόγαπῃ ηθς χεφα- 

λαιοῦν Ῥταείετ Ἠππο Ίος 6ο 4πο Ἠΐο Ἱαρῖίιχ 5οηδα Ἰπγοπίππη 688 

νΙάείιτ) ... ς Ἰμῃ (Πθβ8οῖΘηΏ5 Β -λιωσαν) ΤΠ εκεφαλαιωσαν ΕΠΙ ΑΟΡΝ 
απο Τ6]] ] οπιπΥῖά (αἱ νῖκ βα115 αἰζεπάεγαπ{ οη]α{οΥΘΒ). Ἀ]πο λιθοβο- 

λησαντεσ (:: ο Μί) οππη ΝΒΡΙΙΑ 1. 298. 938. 91. 118. 299. 208 (56ᾷ Ἠϊ 

ΠΠΙΠΊ56 Ῥταείου 98. κεφαλαιώσαντεσ ΟΠΙΙ88Ο και 59) Πέ νς 581 60Ρ ΑΤΠΙ 

«ες ς (ξεοᾶ ἀΡ0Ο Ἱπρτοῦρ Βομι) Τί Ρτασπι λιθοβολησαντεσ ο. ΔΟΝΧΓΠ 
πηςῦ 3] Ρ]ον ϱγτα!ῖ δο ααἰἩ | ἠτιμασαν (αι ΝΕΙ, 95, Δ ἠτωµασαν, Ὁ 

Πτιμησαν, Ἀίᾳπο Ἱέα Ίωῃ (πΙΡάΕΠΒ δίίαπι εοξ]οῖ Β) οππῃ ΝΒΏ1, 98. Τὲ (βεά 

Κ οτη και ἡτιμ.) νΡ 5αἩ 6οΡρ...ς ΤΙ απεστειλαν ἠτιμωμενουν (1. 28.91. 

118. 2Ρ9 ἠτιμασμενον) οππῃ ΑΟΝΣΓΠ αποῦ αἱ ρ]ετ βγταῦ ο Άγπη αεί] 

δ. και αλλον (αί. 9 5εᾶ Ἱπιρτοῦ Βεμα 16ο. (αδίαγ Μο εοπδιθίά ο”) ομπι 
ΒΒΟΡΙΙΑ 95. α Ὁ ο 432 1 Ἱς βαἩ οοΡ ααίἩ ... ς παν παλιν αλλο» ΟΤΙ ΑΝΣ 

(οπα αλλον)ΓΠ πποῦ αἱ ρ]ες [1 α (61:33) νε Αγταῖ ΑΥΠΙ ρο | απεστει- 

ο λεν Ὁ 495. (οπι αλλον) α Ὁ ΕΣ 1 ᾳ αάά (13 ῥρταεπι) δουλον (ποἨ 1έθπι 
αΚ ΙΝΕ, πες ϱ1. ΣΥ) | πολλ. αλλουσ: αλλ. πολλ. | ουσ μεν επι 
ΝΒΡΙΑ 1. 98. 9Ρ96 α]δὺ ίεχο... ς τουσ µεν ΟΙΤΏ ΛΟΝΧΓΠ μηςῦ (Χ τον μεν 
8Ρρ Ττερ) 4] Ίοηρο ΡΙ | ουσ δε ο. ΒΙΑ 1. 99. 208 α1δὺ {ετε; Ὦ αλλουσ 
δε (αἴίοβ αιίεπι) Ἰίοπα νρ αἴον νεγο ... ς τουσ δε ΟΠΠ ΑΟΝΧΓΠ απςἳ αἱ 
Ίοηρε Ρ] | δεροντεσ: 68. 10Τ. 150 ἔοτο δαιροντεσ | αποκτεννοντεσ ουπι 
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2 -Ξ 2 ο... ο . ολ ᾽ Δ ώ Δ 
ἕνα εἶχεν υἱὸν ἀγαπητόν᾽ ἀπέστειλεν αὐτὸν ἔσχατον πρὸσ αυτουσ 

’ κά 2 ε ’ υ «/ [ή ε] - ος « Δ 

λέγων ὅτι ἐντραπήσονται τὸν υἱόν µου.  εκεῖνοι δὲ οἱ γεωργοι 
ς κ κα « / . . 3 ; 

πρὺσ ἑαυτοὺσ εἶπαν ὅτι οὗτόσ ἐστι ο κληρονόμοσ᾽ δεῦτε ἀπομτεί- 
αἰκα Ἠ]. χο ής - ” « , ς Δ ; , εκαξ 

γωµεν αὐτόν, καὶ ἡμῶν ἔσται ἡ κληρονοµία. ὃ καὶ λαβύντεσ απέ- 

ΝΓΑΟΡΕΤΝΥΓ αἱ τηα, Ι{επΙ ἘΘΗΚΝΧΠ αἱ Ρε αποκτεγοντεασ, ΜΒ απο- 

κταιγοντεσ.... Β 15086Υ αποκτεννυντεσ, δὸ αἱ α]ϊᾳ αποκτιγγυντεσ, 1, αἲ” 

απομτιγνουντεσ, Υ56Ι απομτειγνυντεσ ... ς αποχτει/οντεσ οτι πΙῖπαδς 

νὶκ πἹἩ, δ αποκτιναντεσ . 

«ἔτι «ΠΠ ΝΒ1ΙΔ 1. 98. 209. Ὁ Ἰ «οΡ αΤπΙ αθίὮ ... ς ετι ουν, Τη ετι [ουν] 

οἳπι ΑΟΡΝΧΓΠ απού αἱ ΡΙ 1 α (εί σ1:35: 9) νο 5Υτρ; ΠΤ' αἄ]μιο αιέεηι (8, 
στι Ἱιαθεγεπέ αιέεπι α.]πις εἰς, ο πουέφθίπιε αιιέετι Πίο Βίι πεϊςεέ, Φτιετι 

λαθεζαί τωπίσιιπι αιζεοξιςςίηπιιπι ἀἴσοεπςδ; Ἱς π]] πὶβῖ πουτθδύπητπι πιεί Πζζιπι 

ἄἴσεπβ), 6Ο ἔμπο αμίεπι... 19. 28. 69. 194. 946. ο 9Ρε υστερον δε ετι : 

(Όρε οπη ετι) (ΒγτδεΒ{απᾶεπι απιέεπι 1π1ι5 Πῑάις ἀῑ]εσίις εγαί εἴ) | ειχεν υνου 

ΟΠ ΝΒΟ”ΠΔ 98. 496Υ 890Γ ΑΥΤΥΡ (ΒΥΥΣΕΏ ααί]) ... ς υιον εχων ο. ΝΣΓΗ 
πποῦ α] ῬΙεγ ϱο αΤΠΙ, Ιΐθπι Τη εχων υιον εππι ΑΟ’ Ρ Ὦ 3 1 (6137) να 

. «ορ ααλπιο Πζζωππι ἀλεοιπο, «ιὲ εγαέ οἰθί, πιϊςίέ αἆ ροδίγεπιιπι αἆ εος | 

αγαπητον (09’) εππῃ ΝΒΟΡΙΙΔ α Ὁ Πο. 11 ᾳνρ (ο ν]ᾶς απίθ, ἴἴθπι 

Κ) 5αἩ «ΟΡ ΑΥΥΣΟΒ ΥΠ ... ς αγαπητ. (1. 19. 28. 69. 194. 999. ΡτἉοπι 

τον) αυτου (351. αυτο) ο. ΑΝΧΤΠ απςῦ αἱ οθτίθ Ρ]ΕΥ ΒΥΤΡ Ρο | απεστ. 

αυτον ΟΠΠ ΝΒΙΧΖΔ 19.  (πουἰβδίπιε ἐπζιπι πιῖκτέ ἄτοεπβ) ΒΥΥΣΕΕ αθί]Ἡ ... Ὁ 

Χακεινον απεστ., 1 1 (01.32) νρ εἰ ἐἴζιηπι ποκέ (α εἰ ΠΙζιπι ποἰείέ) (Ώ 

πηΞ]6 9ΠΙ απεστ. αὐτ. εσχ. πρ. αυτουσ) ... 6 απεστ. και αυτον, Τη 

απεστ. [και] αυτον εππι ΑονΣ΄ ΤΠ απςῦ αἱ Ρ]ε; ΑΥΙΡ Ρο ... 1. 28. 91. 

241. 299. 3Ρ9 60Ρ ΟΠ αυτο» | εσχατ. πρ. αὐτ. 6ΝΠΙ ΒΒΟΙΔ 19. 5. 69. 

αἱ Ρ]Ι1815 οοΡρ ... ς πρ. αυτ. εσχατ. οππι ΑΝΧΓΠ απού αἱ Ίοηρο Ρ! 1 

(επι ϱ1:5. 9) να β8Ἡ θγταίς σο αὖπΠὶ αθίΠ... ϱ α ΗΣ. ἵ ]ς ᾳ οπι πρ. αι- 
τον (ἆε ο Ἱ ν]άο απίε, Ίΐεπι ἀ9θ Ὦ) | οτι: ΝΑ 1. 98. α155 {οτο ο Κ (ΠΟΠ 

επι 5 αγία 11 να) βαἩ οπι; αἱ Ραπς α Ὦ α ΒΥΙΣΕΝ ΑΥΤ ἵσωσ (/ου- 
βίέαπι, α εέζφε) Ῥτο οτι, 7’ νονο «ία ογρίέαπ, Ίεπῃ ΑΥΤΑ | εντραπ. (ηος 

Ίοσο ο 7 54041 νς, Ἱτεπισίᾶ οἱ. 5): ϱ α Ὦ (413: ΡΙαπομ) 1 ᾳ ροβί τον 
υι. µου 

ἐκευν. δε ον Υεωργ. (ο ᾳ οοἴοπὶ αμέξεπι ΠΠ: Ὁ α Ὁ Εἲ. ϱ1 3 ΤΙ νε ρα] 

ΑΥΠΙ αθίἩ ον δε Υεωργ.): Ν αἱ Ῥαπο ο ΡΕΥΒΡ αάά ιὀοντεσ (νε θεασαμε- 

νοι) αυτον (ο οτι υἱάίβδεπέ ει), Ίτεπα 18. 98. 69. 194. α155 ἔετε ΦΥΤΡ 
ο.” ναεμΏξ αγτη Φεασαμενοι αυτον (3Ρ9 τον) ερχοµενο» (αἱ ραπο αάά 

προσ αυτουσ):: Ίβετο εκ Μί αἱ Τιε | πρ. εαυτ. (4 69. αἱ αυτουσ) ειπ. 

οππ1 ΝΒΟΙΔ 1. 11. 19. 28. 985. 69. 909. 999. ΥΣΟΣ α] πια .. ς Τμ ειπ. 

πο. εαυτ. 6ΗΠΙ ΑΡΝΧΡΠ τποῦ αἱ ΡΙ 1 νο Β4Ἡ «ορ Αγταί οο {:: Μί ειπ. 

εν εαυτοισ, Το διελογ. πρ. αλληλ. λεγοντ.) | ειπαν οππι ΝΒΟΡ1ΙΔ 909... 
ς ειπον 6ΙΠῃ ΑΝΧΓΠ αποῦ αἱ Ῥ]εγ | οτι: Ὁ 1. 98. 906 1 νο βα] αθί] ΟΠΗ 

επί Μί εἰ Το | ουτοσ:Δ ο υιοσ (οοπ{αδῖς τ είν, ὃ ο Πἴήις) | απο- 
ατεινωμεν: ΜΓ αἱ -νομεν (Τ οὔ, γεοργοι) ἳ 

:«απεμτ. αυτον ΕΠΊη ΝΒΟΙΙΑ ΥΣΟΥ αἱ ραις 1 Ἱς (οπι λαῤ.) ᾳ 84Ἡ ... ς Τμ 

αυτ. απεµτ. (κ -ατεναν) οππι ΑΡΝΧΓΠ τποῦ αἱ ρ]οι 43: (0139) 1νς6 
9 
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346 19, 9. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

2 / 3 ’ 2 Δ ο να ὁ ” 0 ’ ’ 

πτειναν αὐτόν, καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τοῦ ἀμπελῶνοσ. 9) τίποιῄσει 
{ ’ - ” / ν , 

ὁ κύριοσ τοῦ ἀἄμπελωνοσς έλευσεται καὶ ἄπολεσει τοὺσ γεωργούσ, 
Ν / Ν ν ” 3 σλοἱ Ν Ν / 3 ’ 

και δώσει τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοισ. 10 οὐδὲ τὴν γραφὴν ταύτην ἀνε- 
. /{ α .) / « ” ος τ 3 / 

πωτε΄ λίψον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰποδομοῦντεσ, οὗτοσ ἐγενήθη 
ο] . ιο) Ν 

εἰσ κεφαλὴν γωνίασ᾽ 11 παρὰ κυρίου ἐγένετο αὗτι καὶ ἔστιν 
Π - δν ῶ Ν η 

Ψαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖσ ἡμῶν; 12) καὶ ἐζήτουν αὐτὸν κρα- 
- . 3 ’ ἃ ” . » - , δ ιά 3 , . 

τήσαι, και ἐφοβ/θησαν τὸν ὄχλον ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸσ αὐτοὺσ 
π λ ο κος - 

τὴν παραβολὴν εἶπεν. καὶ ἀφέντεσ αὐτὸν ἀπῃλθον. 
ς ο νι” Σον - 

19 "59. Ναὶ ἀποστέλλουσι πρὺὸσ αὐτὸν τιὰσ τῶν «Φαρι- 
’ Δ . « - τά 2 κ 2 / / . 

σαίων καὶ τῶν Ηρωδιανῶν, ὦα αὐτὸν ἀγρεύσωσιν λόγῳ. 14 καὶ 
3 η -, π α΄ 3 η Ἄ 
ελθόντεσ λέγουσιν αυτ) διδάσκαλε, οἶδαμεν ὅτι αληθὴσ εἶ καὶ οὐ 

/ χ 2 ως 2 Ν / 3 / 2 / 

µελει σοι περί οὐδενοσ' οὐ γὰρ βλέπεισ εισ πρὀσωπον ἀνθρώπων, 

6οΡ Ρο ΤΠ... αἲ ραπς Ὦ ο (1 εἰ αρργε]ιεπρµπι οοσἰζεΥἹιπέ) οι αυτον 

(α «μεπι αἄρτε]επσιπι οεσἰἀεγιπέ; ἵ 4 «επι αἀργε]επδιπι οοοζᾶ. επι) | 

ΤΙ εξεβαλα» οππα Β | εξεβαλ. αυτον 6ΝΠΙ ΝΑΒΟΡΜΝΓΠ αἱ ρ]ας30 α ο Η2: 

ᾳ «ορ βΥτΙίΓ Ρο αείᾗ... ς ΟΠΙ αὐτον ο. 1ΧΔ πποξα] ΡΙ Ὁ ΚΙ (61.5) να 

ΑΤΠῃ (19.69. 194. 946. εξεβαλ. εξω του απ. και απεµτ.) :: ο{ ΜΙ οἱ Τιο 

9. τι ποιησει επι Β1, ϱ”' «ορ (Κ Ῥτο τι οἷς 11θαγε: ἔππο ἀοπιύπις ὑπαίφπα- 
8 οεπίεί εἰ ρεγᾶεί είο) ... ς Ἰμῃ τι ουν που. ΟΙΙΠΙ ΝΑΟΡΝΧΤΔΠ απςῦ αἱ 

οπιηῦΙᾶ αὉ ο Η2 σἳ Τ1 ᾳ νε αντι εἰς (:: αἱ Ἱία Τμο Ιεσίίοπε ποπ Βαοί 

ΒΙπη]Ἠίεταπο Μ{) |. τ. γεωργουσ: ο 98. ΥΣ0Υ αἱ Ρ]αβ10 Αγτα!! πάά του- 
τουσ (1: αἱ Το), Ἰεπι αν 1. 209. 999. αἱ πια ο αθίῃ εκεινουσ (:: οἱ 

Μι) 
10. εγενηθη: τμ οδοῦ 756ἵ 498. -ννηθη | π"κὶχ αἱ γονιασ 
11. παρ. κυρ. εγεν. αυτη: Ὦ 01 

12. την παραβολήν (Α απίο πρ. αυτ. Ρο): 108. 121. 191. 269. α1.5οτ 

ΑΙ10 Γεγο Ὦ (61:33) 1 Κεν (ραγαδοῖαπι Ίιαπο, κ αὐπιιέιάύπεπι ἐδέαπι) αἀά 
ταυτην (ποη Ἱέεπῃ α 7: 1 ᾳ) | απηλθον: Ὁ -λδαν 

19. αποστελλουσι: ΝΧ -ελουσιν | προσ αυτον (13: ϱ1 Ἐν ν]ά 1 νρ αἴ επι, 
Ῥή):ταοῖ Καοπ::ο Το | των (69. 946. ϱ»οἵ α]νίᾶ ργαθτη εκ) 
φαθισαιων: ΑΥΙΣΕΝ των 7ραμματεων | αγρευσωση’: Ῥ 3Ρ9 παγιδευσω- 

σιν:: ο Μί 

14. και ΡΙῖ ΟΠΠ ΝΒΟΡΙΙΑ 8. οδόν ο 7. Ἱκα Ὦ 1 α (Μ14 εἰ Πδί) βα] «ορ αθίἩ 
ες ΤΙ οι δε ο, ΑΝΧΓΠ πηςῦ αἱ Ρ]ογ Αγχαίἵ ϱο ασπι (1: νΙᾶ1 νε σφι) | 

ελ θοντ. λεγουσ. αυτω (Γ αυτον) 6ΝΠΙ ΝΑΒΟΙΙΝΧΤΙΠ απο αἱ Ρρ]εν σ1 5 νι 
1 νΕ 5αἩ «ορ ΑΥΤΡ πο αθἰἩ (Ρο αείἩ ἀἰπεγιπέ το λεγ.): α ΒΥΥΣΕΙ φεπζε- 

{εβ πίεγγοφαδαπέ ἔζωπι, ἵ ᾳ οεπἰεπέεν ὑιίεγγοφαδαπί (ᾳ --(αυεγιπέ) ση 

δηβάοΐε, Ὦ ασπη μεπτεπίεν ὑπέεγγοφαδαπέ ει κιθάοῖε αἰσεπίεβ, α 1. 19. 28. 
69. α10 {οτο ελθοῦτ. ἠρξαντο ερωτα» αυτον εν ὃδολω λεγοντεσ... 
ἐπηήρωτων αυτον οι φαρισαιοι (ἆ Ρ]ιαγίς. μπι), Ἱ. ὑπίεγγο/αδαπέ εωπι Γαγί- 

βαεί ἀἰσεπίεα, ο υεπ{επίε Ρ]ιαγίδαεί ὑπέεγγοφαῦ. επι ἀἰσεπίες, Π3' υεπίεπίες 

λαγἰεαεί ἐπίεγγοφαῦ. επι πιφάοῖε | µελει: Ἡ Εαάκ 5 Ρετπτὰ µελλει, αποᾶ 

ᾖπθαεης υπ θβί | κ βλεπησ | ανθρωπων: ακ 1. 28. 4119 ἴογα Ὦ Αι 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 19, 11. 24 

ὦ « - ” , ος ” 
αλλ ἐπ ἀληθείασ τὴν ὁδὸν τοῦ Φεοῦ διδάσχεισ᾽ ἔξεστιν κήνσον 

” - ο) /”. - λ] - { Ν Ν . νά 

Καίσαρι δοῦναι ἡ οὐ: δώμεν ἡ μὴ δώμεν; 19 ὁ δὲ ἰδὼν αὐτῶν 
, ος Ἰ ; [ [ 

τὴν ὑπόκρισι εἶπεν αυτοῖσ᾽ τί μὲ πειράζετε; φέρετέ µοι δηναριον 
το ει ὰ « λ Δ ο 2 τι 1 ς ο δν σ 

ὕνα ἴδω. 16 οἱ δὲ ἤνεγκαν. και λέγει αυτοῖσ' τίοσ } εΙκῶ» αυτη 
Μα ». « ο. - 

καὶ ἡ ἐπιγραφή: οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Καίσαρος. 1τ ὁ δὲ [ησουσ 
π λες Ν -- ο, , π π ο - 

εἶπεν αυτοῖσ᾽ τὰ Ναίσαροσ ἀπόδοτε Καίσαρι και τα του ὅεου 
- - Ν 2 ) - 

τῷ 8εῷ. καὶ ἐξεθαύμαζον ἐπ αυτ. 

β]Ἡ αοίἩ -που ... 196. οἵη. | αλλ οεΠΊΏ ΝΑΒΟΝΣΧΓΠ πηοῦ αἱ Ρρίον ... Τ 

αλλα οπτη ΡΙ/Δ αἱ Ῥαιςο | Δ τον οδον | εξεστιν ο. ΝΑΒΙΙΧΓΠ ηςῦ αἱ Ρ]6υ 

ϱ1Ι 1 νς 5αἩ 60Ρ ΒΥΥ56Η ΑΥΤΡ Της (ν]ᾷο Ρο5) 6ο ααίἩ ... Ίμη ενπε (5εά 
οὔνΙᾶμ αἱ αἰῖα ειπον) ουν ημιν (05 αἱ α Ὁ ο 3 1 ᾳ αάα ει, Ἰΐθπι 8Ρ6 τι 
σοι δοκει) εξεστ. ουπι ο" οί ρμν α]13 {το α Ὁ ο 13 σἩ 1 ᾳ (5Ιπ {ευ κ 
ἄἷο ποδίς φῦί εἰδὲ υἰάείω" ζἱεεί) ἴοὶ σαΐ ΒΥΤΡ ο.” (86ᾶπΙΒ ποπ ὑποεπιύπιβ ἔτι 

(γαεοίθ) ΥΠΑ ΑΥΤ 1:16 Μί | κηνσ. καισ. δουν. 61η ΑΝΣΓΠ ππςῦ αἱ Ρ]οΥ 

(ο α 65 ἐγῤιξι ἀαγί Οαεεαγὶ; ΕΣ ϱο αππι ἐδιίιπι ἄαγε (αεβατί) 
εων Ἱπ δουναι (Ὁ 1 νο ἄαγὶ) κηνσ. καισ. (1: αἱ Μί Ιεοίῖοπθ πον Βι- 

οπαπ{θ) 61ΠΙ ΝΒΟΙΙΔΑ α110 ετο α Ὦ ϱ1’ ] 5α]ι οορ ΒΥΤΗΙΓ αεί, ἵξεπῃ Ὁ 124. 

2Ρ8 Κ ηµασ (ἆ ποδίβ, 194. 9Ρ9 Ἱ οπι) δουναι επικεφαλαιο» (Κ οαρίέιῖα- 

γή, πε ἆ ἐγτδιξη) καισαρι | η (1, οπι) ου; δωµ. η µη δωμεν: Ρ 8 Ῥ ο 
«43. 1 1 πὶ] πὶθί η ου (αιέ ποπ, ἆ 1 απι ποπ), Ίέοπι 295. ϱἩ' νο σο αγπιζᾶἁ 
η ου δωμεν (απ ποπ ἄαδύπιι), Κ. ζαδίπιιις αηά ποπ,  ἄεπιιβ αιέ ποπ ἄεπιιι5 

(ντ οἳ Μί εἰ Τ,9) 

15. ο δε: ρα 1. 19. 28. 69. 118. 946. 95Ρε αἱ” α Ὦ ο Η2' 1 ᾳ 6ο αἴπι αθίῃ 

αάά {6 (Α 5οἴεπβ αιίεπι Πεδιβ, ΕΞ υἶάεπδ Όεγο Πεδιιβ; βΙπιϊ]1τ6υ εἰ) :: ος 

ΜΙ | ιδων (0 ειδ.) οππα (40) Ντ 18. 29. 69. 946, 2ΡεΏ ο ΕΣ Ίᾳσο(ϱ 
σιὔπι υἰῶΐβδεί, τα]] υίζεπς) ... ς Ίωμπ Τἱ ειδωσ (Ν ἴδωσ) (:: Μί γνουσ, Τιο 

κατανοησασ) ΕΙΠΏ ΝΟΑΒΟΙΝΧΓΔΗ ΙΠοῦ αἱ Ρ]ει α ο 5 ιά 1 νς 5αἩ 
ορ βγταίτ α]. Ο{ εἰ. αᾱ ν.28. | πειραζετε: Νεα 1. 18. 28. 98. 69. 9Ρε 
415 ᾳ ΑΥΤΡ ο. ΑΤΠΙ ῬετβΡ αὖά υποαχριται:: ο Μἱ | ὃηναριον (Εκ, αἱ 
δι’.)1 κ” αἀά ωδε | τδω (ΔΒΙΝΧΓΠ ππςῦ αἱ Ρ]6Υ): ΝΟΡΔ αἱ ειδω 

16. και λεγει αυτοισ: 1. ο | και η: Α ΟΠ η ] οι δε δες Ίοεο (ο 5: Κ): 
ΑΡΑ Ρ 11 α (51 3 νι) νο οπι (:: αἱ ΜΙ), Ἠϊπο ΤΠ [οι δε] | ειπαν ουπι 
ΝΒΟΡΒΙΤΙΔ αἱ ραιο; Ἰίεπη ς ευπον οππῃ ΝΧΓΠ πποῦ αἱ ρ]αγ. Τίεπι ἄἰπεγιπί 

α ο 2’ Κ β8] «ορ βγγΙίτ ϱο αγπι αείμ.... Α Ὦ 4 11 α (61:3:Υ14) νρ λε- 

γουσιν :: πὲ Μι | αυτω (αἱ. ϱ1 1 ᾳ ϱ1:3.σιά νᾳ): 1. 18. 28. 69. 209. 
Υ56Ι α] Ῥαιιο α ο Η7" κ ΦΥΙΣΟἨ οπι :: πί Τις εἰ Μί 

1Τ. ο δε τ6 οΆΠΙ ΝΒΟΤΙΔ 99. βα] (οΟΡ {5 ΦΕΥΟ ΟΠΙΙΒΒΟ τ6, Ἱς π]] πὶβῖ Πέστε ές, 

ο 4 δί εἰ Πεδις, ΑΥΥΣΕΝ Ρίωτέ ας Πεθιθ) ... 5 και αποκριθεισ (0 

ὀΡ6ᾳ ὮὉ ΕΥ ρ1 νά 1] ᾳνς [5εἆ 6ἵη οπι δε] αποκριό. δε) ο τς 
(9568. αἱ6 {ετο οπι) οιπι Α(ϱ)ναΓΠ πΠςῦ αἱ ρ]αν (18Ρ1εΓ να) ΒΥΤΡ Ρο αὖπι | 
αυτοισ Οπι ΝΑΟΗΝΧΓΔΙ πποῦ 4] οπιΏΥΊᾶ 16οπηΠ να 88Η 6οΡ 9γταίτ οἰο 
(: ΜΙ τοτε λεγει αὐτοισ, Το ο δε ειπεν προσ αυτουσ) ... Τί οπι ουπι 
ΒΡ | τα καισαροσ (259 αἆά ουν) αποδοτ. (3Ρὲ αάᾶ τω) καισαρι εαπι 

ΝΒΟΙΙΔ 28. 9Ρ6 ϱ0Ρ ΒΥΙΣΟΝ.,. ς Ιμῃ αποδοτε (Μ 18. 69. αἱ20 έογο ΠἱΡΙετ 



18--5Τ 
λπι 99, 35--.38 
ιο 20, ο --58 

9348 19, 18. ΚΑΤΑ ΜΛΑΡΝΟΝ 

- ἃ - ή 0 

15 Καὶ ἔρχονται «Σαδδουκαῖοι πρὺσ αὐτόν, οἴτινεσ λέγουσιν 
’ . υ Π ον ς ῃ 

Ῥευίοσ,ο ἀγάστασιν μὴ εἶναι, καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν λέγυντεσ' 19 διδάσκαλε, 
». ” ” αντ, το / Ὦ Δ ευ ’ Λ 

Ἠωῦσησ ἔγραψεν ἡμῖν ὅτι ἑάν τινοσ ἀδελφὸσ ἀποθάνῃ καὶ κατα- 
.” - Ν Ν » ” / Α ΄ « ο) Ν .] -- Ν 

λίπῃ γυναῖκα και µη αφῃ τέκνον, να λαρῃ ὁ αδελφὸσ αυτου την 
-- Ν κα .ι / τας » ας 2 πό 2) ε Ν 

γυναῖκα και ἐξαναστησῃ σπέρμα τῷ ἄδελφῳ αυτου. 30 ἑπτα 
ώ . Ν. ς -” , -ᾱ Ν υ , 

αδελφοι ἠσαν᾽ και ο πρὠτοσ ἔλαβεν γυναῖκα, και αποθνησκων 

νΕ ΒΥΤΡ αάάἁ ουχ) τα καισαροσ (9 του καισαροσ το) καισαρι ΕΠ Α(9) 

()νσγπ πηςῦ αἱ ῬΡ]εν 1 Ἱ (1 εἶπο ουν) (1611 νρ αἀάῑίο ουν) 84Ἡ (5ΥΤΡ) 
6ο ΑΥΠΙ αεἰἩ :: οῇ Μέ οί Το | εξεθαυμαζον ο. 8, Ιΐθιη ϱ”1Δ 9Ρ9 εθαυ- 

µαζον (ϱ3 -ζοντο), Ίίοπι αζπιϊπαδαπέγ, πιγαδαπιέιη: (Ὁ εἀά οε]ιεπιεπέεν) 

α Ὁ ο 5 (613: ΥΙ4) 1 1 ᾳ νρ «ορ ΦΥΕ... ς εὔαυμασαν ΟΙΠΙ ΑΟΝΧΓΠ 

απο) αἱ Ρ]ογ ς 88 ϱο ΒΥΤΡ:: ο Μί | επ αυτω: Ὦ 98. 8Ρ8 επ αυτον (κ 

επ αυτων» 5εᾶ ν εαπι κ 5ᾳ ἵπ ΠΠΙΠη οοπ]αποίο, ο{ αἆ 9, 28) 

18. ερχονται (4 Κ υεπζπέ): α Ὦ ο 3:61:35: 11 4 εορρείἩ» φεπεγιπί | σαδδουν. 
(Άρεα] Ρας οι σαδὸ.) προσ αυτον (α Ἰκ, Ἰέθτη ο εἰ έσοε δαζᾶμοαεἰ ηεπεγιπεέ 

αἆ ζω): Ὦ 98. 106. ο 3. ϱ1 1 14 νς πρ. αυτ. σαδδουμ. | αναστα- 

σιν µη ειναι: 1. 19. 98. 69. 124. 948. αναστασισ ουκ εστιν | επηρωτων 

(6 --τουν) οπι ΝΒΟΡΙΑ 98. 9Ρ9 4] Ρας 1ΐ{ (οχο ϱ) νΡ οοΡ ΒΥΙΣΟΝ...ς 

επήηρωτησαν ΟΠΠ ΑΝΧΓΠ τιποῦ αἱ Ρ]αΥ ο 5ΛΗ ΦΥΙΡ ΡΟ ::1 πί Μί οἱ Τιο 

19. µωυσήησ ϱΙΠΙ ΔΒΡΚΜΝΒΑΠ αἱ πι α. Ὦ (πιοεβεθ) ο ΤΠ 1 α (013 Ν14) νε 

(56ἆ πο Π1)... ς πωσησ 6ππι ΑΟΕΕΩΠΗΙΌΥΣΓ αἱ ΡΙ Καπ | εγραψ. 

ἡμιν (αἱ. 4ο Κα): Ὁ 81 ραις Ὁ 13 (613 14) 11 νρ ηµιν εγραψ. | οτι 
ἱ νρ αἱ εἰ είς): Ὁ 69. 108. δα οπι | καταλιπη ουΠΙ ΒΑΚΙΤΥΔΠ αἱ Ρ] 
(1 νρ ἀἰπιίβεντέ, Ἰΐοπα 51: 39). θα ΑΕΜΕΣΧ αἱ] ΡΠῃ καταλειπη, ΕΗΓ αἱ 

Ρας καταλειπει (5 -λιπει)... Ἀκαταλειψη, ο 458. καταλείψει ... Ὦ 
28.4 Ὁ ο 5 Ἱ κα εχη (αῤμενῖ) | γυναικα Ρτ: 656 -καν | µη αφη (Ε" 
εχων) Πίο τεκν. ο Ἀ("δἰΔΕίΕΒ)ΗΒΟΤΙΔ 98. 5αἩ αεί]... ς Ίμα ροδί τεκν. 

οπή ΑΡΧΓΠ πποῦ αἱ Ίοηρο Ρ]6Υ Τί νς 6ορ ΒΥτΗΙΣ ο ασπι | τεκνον οαπι 

ΝΟΔΗ1ΙΔ 1. 118. 241. 299. (4132) α ο Π5’ Κ ϱοΡ απ... ς Τ1 τεκνα (:: πα 

Μί Ιασβοπο ποη Βαοί) ουπη κοίλο χΓΠ ποῦ αἱ ρ]ον Ὦ 1 1 α (61:31) 
να βα1 βγταί σο ααίἩ | την γυναικα (Ν΄) οπα ΝΗΟΙΙΔ 1. 61. 909. 9Ρο 
8Ρε Ἱ «ορ... ς ΤΠ αἆά αυτου ϱΙΙΙ ΑΡΧΓΠ ππςῦ αἱ Ρίο α Ὦ ο 5 ρ1:3" 
1] ᾳ νς δα] Αγτα ρο ασπῃ ααί]ι :: πί Μί ]οοίίοπο ποπ Βασ | εξανα- 

στήηβη εππι ΝΒΡΙΙΧΔΗ ποῖ (εί Ε ἐξαναστη) αἱ ΡΙοΥ ... ΑΟΗΓ α120 [χο . 
εξαναστησει (5 αναστ.) | σπερµα: 1, Ροεί τω αδελφ. αυτ. ΡΟΠ 

90. επτα αδελφ. ήσαν (ς 9 Βσ) οππῃ ΝΑΒΟ”ΤΧΓΔΠ αποῦ α] Ίοηρθ ΡΙ κ 
(ᾳ νιὰο Ροβί) ΑΥΙΣΕΩ σο ... ςθ επτ. ουν (αἱ Ραις 881 «ορ 5ΥΤΡ δε, ἃ 

ν]ᾷο Ροβέ) αδελφ. ησαν ουπι Ο:ΝΜ αἱ πα ο (Π3: νῖᾶς ροβ/) 1 (51:35: να) 
νρ ΑΡΤΑ αθίἩ. Ῥγαείοτεα κ (τΊτδις ἀο]είς) 19. 28. 61. 69. αἰδ ο ραΐ «ορ 

ΑΥΤΡ ΤΗΕ ΑΥΠΙ α4ᾷ παρ ηµιν (11ο Μ) ... ϱ α Ὁ 3: ΡΙΠΟΝ 1 ᾳησαν ουν 
(α αμίεπι, 4 οπι) παρ υμειν ζ αδελφοι (135403 δερίεπι Γγαΐγευ |Γιεγιί 

«ηᾳο) | πρωτοσ: Α’ εισ, 58ᾷ ΝΑ πρωτοσ | αποθνησκων: Ὁ 1. 28. 2909 αἱ” 

α 12’ 1 Ἱς ΑΥΤΡ ἴΧί (8εὖ ΠΕ αποθνησχ.) απεθανεν καὶ (α εἰ Ργίοη αοσερία 

πφοτε ἄεσερείί εἰ οἵς, Ἱς εί ϱΥΙπιι αεσερίί πσοτεπι εί ϱΥἱ1δηιαπι Φεπεγατεί 
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2 ο δα ἃ ας 3 / Ακ 2 / 
οὐκ ἀφῆκεν σπέρµα. 21 καὶ ὃ δεύτεροσ ἔλαβεν αὐτήν, καὶ ἀπέθα- 

. ος ε 2 . Ἆ « 

γεν μὴ καταλιπὼν σπέρµα᾿ καὶ ὁ τρίτοσ ὡσαύτωσ᾽ 32 καὶ οἱ 
ο . ” , , ο ας δν ο, 
ἑπτὰ οὐκ ἀφῆκαν σπέρµα. ἔσχατον πάντων καὶ ἡ γυνὴ ἀπέθανεν. 

ἴζωπι ἀεσεβεῖέ εξ ποπι γεπιϊθῖέ δεππεπ), Ἱίεα ο] α ϱ13 ιά να πιογίαμς 
εδέ ρετσθηίας ποπ. γεἰσίο δεπεῦιέ : 

91. ελαβ. αυτην: ο αἀά αἆ κιιδοαπιάιήι 8επιεπ Γγαέγίς δὲ, Ίέαπα Ἱς γεδιιδεῖ- 

ἰίαγο 8επιεπ Γγαέγέ 5ο | και απεθανεν: 84Ἡ οπι | µη καταλιπων (55. 
-λειπων) σπερµα οππι ΝΒΟΤΔ 95. ο (εἰ ἔρδε οὐδέ ποπ γεζἰσίο εεπιύπε) 5.1 

«ορ αοί] (ποπ Ίιαῦεπ» [φεγοβ) ... ς Ἡπ ΤΙ και ουδε αυτοσ (4ε Πΐ5 ν]ᾷε 

Ρο86) αφηκεν (0 αἰδ ουκ αφ.) σπερµα ΠΠ ΑΡΧΡΔΑΠ αποῦ αἱ Ρεν ΠΡ! 
(πΊᾷε ρο»ϐ) νο βγταίῦ σο αγπι. θά οκ Ἠ5 Ῥτο και ουδε αυτοσ κ 28. 

500. 455. κ. ουδ. ουτοσ, α ἆ 6ο εἰ πεο Ἰισα, ᾳ εξ πεο δε, 1 νς εξ πεο ἐρίε 

(παί 6ρες), ο”: πεο ἴρδε, αἱ” Ὦ ΗΞ' και ου, εἰ ποπ. Ἰμϊροτε Ἱς εί ἔρεε πιο- 
ἔις εδί ρτο και απείθ. ΟΠΙ188Ι5 η καταλ. σπέρμ., 1 να6γο {οί ΥοΓΒΙΠΙ 

οπ1, ΡΘΙΡ6ΗΡ Ρορί ν. 20: εὔπιιίευ ασσερενιωιέ εαπι δερίεπι εἰ τοπ γε. 

δι. |. και ο τρυτ. ωσαυτωσ (ία οἰ. βαΗ” Ἱπερίο δ” ὧσ αυτοσ, ὃ δίοιέ 
ἴρδε): 1. και ο τριτ. ελαβεν αυτήν, ΡΕΙΡΕΠ5 ὠσαυτωσ οι επτα και ουκ. 

ΑΙπηϊ]ίοι Χ 28. ωσαυτωσ αᾱ 844 ἑταλμαπί... ο ΠΡ 1οπι, δδἆ ϱ ν. 22 

Ρετρ]{ και ὠσαυτωσ ελαβον αυτην οι ἑπτα, Ἱίαπα 1 αὐπιζίεγ ασοερεγιώιέ 

εαπι δερίεπι, ΕΠΣ (αἱ οὐ. νϱ) εί αοσερεγιιέ εαπι φἰπιδίετ δερίετο. 

39. και (38. οπη) οι επτα ουκ αφή». (Ν" --ηκεν) σπερµι. 6ΙΠΙ ΝΒΟΤΙΔ (18 αάᾶ 

ελαβον αυτην) 38. 5. οορ ατπη, Ἱτετι μἘ 19. 69. 946. 581 καν (Β4Ἡ δέ- 
πππίεγ) οι ἑπτα και ουκ αφ. σπ., ὁ ἀείπᾶε οπύιε δερίεπι εἰ ποπ γεἴίᾳ. 

56Πι6, Ἱς π]] πΠ]βΙ εἰ οπΙπέε δερίεηι ... 6 και (κ οπι) ελαβον αυτην οι 

ἑπτα και οὐκ αφηἁ. σπερµ. ο. ΜΠΕΧΓΑΠ αποῦ αἱ Ῥ]εν ΒΥΥ5ΟΝ (οέ ερέειι 

τ1ὔΐ ασοερε}. εαπι αἴς) ααἲμ., επι α ΟΠΙΙΒΡΟ και ΡΤΊοΥ6, 6η Α 12 και 

ελ. αὐτ. ὠσαυτωσ και οι επτα εἰς, Ίνεπι Ὦ Ἱ 5οᾱ ν]άᾳ αά ν. 91 Ἱέιη 1 

νρ (5. νιά σ1- ν]ᾷ) ΑΥΥΡ Ρο εί αοσερετιιπέ εαπι θἰπιδήίεη δερίεπι οίο (1έα οἳ. 
ϱ”.. 5εᾷ Ροβί εερίεπι ρειρῖί οἳ πιογέέ διωοέ ποπ. επι μεπίες 5επιεπ): α εἰ 

αοοερετιπέ εαπι δερίεπι οπι]βεί5 το]ῖᾳπ]δ. Ἠίπο ΤΠ και [ελαβ. αυτην] οι 

επτα και ουκ αφηκ. σπ. | εσχατον (α0’’) ο. ΝΒΟΚΗΚΙΔΗΠ 1. 19.98. 58, 

69. α195 ίονε α 7" 1 (μ15ροδίεα) α (πουἰβεύπιε) 88] 60Ρ ΒΥΤΞΕΒ αθίµ...ς Τί 

έσχατη ουσ ΑΕΕΝΡΌΥΣΧΓ αἱ Ρ] ϱ1.. 1 νο (14 πουἰδεύπια) ΑΥΤΡ 60 ΕΤΗ 
« Ὁ ΟΠΠ ππα οππι παντων (παντ. οπι εἰ. α 3 1, αἱ. Ὀνάίῦ οκ ραγίο 

ἨΙαΠβ), Ποπ ο Ἐ (ρτο εσχατον πδᾳ απεὀθ.. Πθαναθ ο: {έ πιι[ίογ γεσοία εδί 

αὖπο ΠΠέΐς, Ἱκ οὐπιίέεν [1ΐα οοντ]ροπ πι να] ππονέια οδὲ οἱ πιιι]ίογ θἶπε 
18). Ῥταείθτεα ροβί εσχατ. ανῦ 1.19. 95. 69. αἱ πι Ὦ ϱἳ” ᾳ δα] ϱοΡ 

ΑΥΤΡ αάά δε, Ιίεπῃ Δ΄ γαρ | καιη γυν. απεθαν. (9) οππι ΝΒΟΡΤΙΑ 1. 12. 

28. ὃδ. 69. 909. ῥ99. 946. γλου 9Ρ6 Ὦ Η3. 1 (6 ν]ᾷο απΠίθ) βαἩ...ς 
απεθαν. και η γυν. 6πΊη ΑΧΓΠ τποῦ αἱ Ρρ]αεν σἱ.Ἡ 1 ᾳ νο (86εᾷ ατη 0Π1 

και) «ορ ΑΥΤΙΙ ο0 ΑΤΠΙ αε{Ἡ :: ος Μὲ 

35. εν τη αναστ. (403) οππῃ ΝΕΟ ΕΕΗΤΒΌΥΣΓΛ αἱ] ΡΙΚ ᾳ σο (54Ἠ «ορ αάά 
δε, 1ζαπα ὁ Ἠππα ἵηπ ποτ: μᾗ επι πιαπεδεέ πΦοΥ παιπᾶα  Βορίέεπι επιῖηι 
Πίαπι Παδιιεγιωιέ εἰ ἔρεα πιογίια ἐδἰ. πι γεδιεσίοπε αιιέετι οιζις οιτέ ἓ 

ἈηπηϊΠ {ον κ: μή γεπιαπιεί ππζίογ Ππωιάα ξ Όπιπας επούπι δερέεπι εἶῖαπι ]ια- 

Φωενιωιί. ἴπ απακἰαθύπι σηζης εἰ Ὦ) ... 6 Τμ ἐν τη ουν αναστ. οτι ΑΟ 
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ϱ) .] ” .) / ς 2 ” / 2 ” ”! / [4 

-Ὁ εν τι αγ)αστασει, οτα» αγαστωσι, τί0σ αυτω») ἑσται γυνή οἱ 

Ν νο” ο . / 21 . ς ο οφ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυγαῖκα. 234. ἔφη αὐτοῖσ ὁ Ιησοῦσ' οὐ διὰ 
- - Ν ο / Ν Ν Ν Ν / πά 

τουτο πλανᾶσῦε μὴ ειδὀτεσ τὰς γραφᾶσ μηδὲ τὴν δύναμιν του 
- ΩΕΓ [ο] η -- ο -- ” - ”/ 

Όεου; 20 ὅταν γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀναστῶσιν, οὔτε γαμοῦσιν οὔτε 
2 3 ΝΑ « ” 3 - . - ζ ] ο] 

Ἰαμίζονται, αλλ εἰσιν ὧσ ἄγγελοι ἓν τοῖσ οὐρανοῖσ. 360 περὶ δὲ 
” ” πό ε) ’ } 7 ’ .] ο. Ω/, ) .. 4 

τῶν νεκρῶν, ὅτι ἐγείρονται, ουκ ἀγέγγωτε εν τῇ βῷῤλῳ Ἠωῦσέωσ 

ἐπὶ τοῦ βάτου πῶσ εἶπεν αὐτῳ ὁ Φεὺσ λέγων ἐγὼ ὁ θεὸσ ᾿4βραὰμ 

ΚΜΠ α] πια ΦΥΥΣΟΣ ΑΥΤΡ ο," ΥΠ αθἲ], ἱίεπη ρα 1. 28. 9Ρ9 αἱ] α (υΥ14) Α3: 
ο. Ἐγίά 1 1 νρ εν τη αναστ. ουν :: ο{ Μί εἰ Το | οταν αναστωσι» Ο1ΙΠΙ 
ΑΧΓΠ ππςῦ αἱ ρ]οτ α 3’ σἲ' (αἱ σ1 νά) Τ] ᾳ νε 5ο ΑΥΤΡ αὖπι (19. 69. 
946. οταν ουν αναστωσιν εν τη αναστασει, ΊἸξοπι αθί]Ἡ οπαδοί εν τη 

αναστ.)... ΝΒΟΡΙΙΔ 28. 98. 19εν 189ν ο Ἰς δαἩ 6ορ ΥΙΟΣ οπα, Ηῖπο 000 

εί Τη [οταν αναστ.] :: αἲ που Μί πες Το Ἰαβεί, ἀε]οθαίπταιο ρτορίεν 

ΡΙΘΟΠΑΦΙΛΙΤΑ, 416Π1 ΡαβΒΙΠΙ Μαγσοο Ρ]ασπΐδδο βοΐπιας | αυτων: 1. 9Ι. 

209. 999. τω» επτα...Δ ΟΚ οπι | ἐσται: Ἑ εστω | γυνη: ΑΡ" 18.η 
γυνη | οι γαρ επτα: 1. 91. 299. παντεσ γαρ 

24, εφη αυτοισ ο ἴξ 6ΙΠΑ ΝΗΟΙΔ 9δ. 6ΟΡ ΥΥΣΕΙ (841 Πεδις αιέεπι ἀἰωῖ εἶν, 

Κ πΙ] πὶςί Πεδμοπᾶςέ ή)... 5 Ἰωπ και αποκριθεισ (ο 1. 19. 28. 69. 

124. 999. 946, 9Ρε 4 αποκριῦθ.. δε) ο τξ ειπεν αυτοισ οππῃ Α(Ρ)ΧΡΠ ἀποῦ 
α1Ρ]ες Ρ11 ᾳ να (115 εἰ γεδροπᾶειι5 {εδις αἲί [1 ἄν] Ιί) ο 3" (ο αἆ 

41108 Πε5. τεεροπᾶεπς ἀἰωί, 5’ αἄ «ιιος γεδροπιᾶέ Πέδις, αἰπῖε) ϱο ΒΥΤΡ ΑΤΠΙ 

ααἲ]ι (ΐαπι ΟΥ5, 535 κατ αυτον Ἱ. ο. ΜΑΤΕΙΠΙ γαρ αποκριθεισ ο τς ειπε 

τοισ σαδδουκαιοισ" ου δια τουτο πλαγασθε µη γωωσκοντεσ οἵς) :: 
εΕΜΙείΤιο| ου:δα ος ἶ ]κβα] οἱ | ή ειδοτεσ: Ὁ ΟΥ µη γεινωσκον- 
τεσ. Τα πὶ: ποπ βοίεπίος α Ἱς 1 ϱ1. 5 ιά να, α ἐφπογαπέεε, πιο ὑπέείζεφειι- 

ἐε Ὁ ο ἆ Η3' 1 | τ. Θεου: Ὦ αἀὰ οιδατε (4 εοέ{9) 

20. αναστωσιν (1. 328. 209. 999. ϱ”' 88Ἡ ΥΥΣΕἨ απίε εκ νεκρ.): 9813 ανα- 
στησουσι» (564 ἆ γεβιγεπεγύπϐ) | ουτε γαμουσιν (Ἠαες κ” οπι, 54ρΡ! μ8) 

ουτε (εί. ΟπΣ): Ὦ ου γαμµ. ουδε | γαμιζονται (9 2Ρε -ζουσιν, 299. 4855. 

ἀδος εκγαμιζοντ.) επι ΝΒΟ(Ρ)αΙὈΔ 1. 124. 209. α115 ίρτα... ς γαµι- 

σκονται (5 19. αἱ -ωνται) 6πΠΙ ΈΚΜΒΥΣΓΠ αἱ Ρ] ΟΥ, Ίέεπι ΑΕΗ α11” [ογο 

εκγαµισκ. (1: εξ πᾶ Με) | αλλ οππα ΝΑΒΟ εἰς: ΡΑ αλλα | ωσ (Δ8ἳ εισ, 
οοηβιΒί8 ει οί ο): Β 05.835 ωσ οι | αγγελοι: ὃδ. 61. 69. οδΟῖ 8Ρ9 10Ρε 
α] α]ίᾳ 1 νρδίκ ϱαχ ααίἩ πἀᾶ Θεου (95. του θε.) | εν επι ΝΟΡΕΚΙΜΌΔΗ 

α150 /6γ6 (απεξἰ ὑπ οαε[ίε 1 νς) «ορ 8Υ1Ρ αείµ.... ς ( αὖ μα) ΤΙ οι εν 

οπΤη ΑΒΕΘΗΒΥΣΧΓ αἱ δαΐ τη 84] ΒΥΥΣΕΛ ο απ ΟΥ 
26. των νεκρων: 19. 99. 69. 124. 946. ΡΥΑΕΠΙ τησ αναστασεωσ | βιῤλω: 

ϱ ῥυβλω | µωυσεωσ οππὶ ΝΗΡΚΝΔΗ 81 1ΠΝ ..ν 5 µώσεωσ 6ππΙ ΑΟΡΕΟΗΙ, 
ΒΌΥΧΓ αἱ Ρ]. Ῥταείετεα ος πἆ Μί 8, 4. Μο 1, 44, 9, 4 οἱ αρ | του 

βατου ΟΙΤΗ ΝΑΒΟΙΧΓΔΙΠ πποῦ αἱ Ρ]ες... ς ον αρ 92) τησ βατου ΕΙ 

ΡΝ αἱ νὶκ πηὰ ΟΥ 4 41ο (ραι]]ο Πρ ογίαβ) 5 66 οἱ 10 :: οί Το |) πωσ (Βεμα: 
1θο. 4 1μο”) οππη ΝΕΟΙ Ὀδ 108.191. αν [χα ... ς Ἰμπ ωσ ΕΠΙ ΑΡΧΓΠ 

πποῦ α] Ίοηρο ΡΙ ΟΥ4541 (5οᾷ ωσ ειπεν ἐπι τησ βατ. αυτω ος) | ο Όεοσ 

Ρε: Μίχί ο τς | εγω: ΜΌΔ αἱ αἰ]ᾳ 1έ (5εά Ὦ οπι 6ᾷ0 8πι) νΕ 84Ἠ «ορ 5ΥΤ 

56ὰ σο αστη αθί ΟΥ 3,541 α 4 ειµν, ποῦ Ίέθπι ΑΥΣΡ Οτήθδ οί 105 |. ο Όεοσ 
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ο τς Ε) Δ 

καὶ ὁ Φεὺσ Ισαὰκ καὶ ὁ 9εὺσ Ιακώβ; 2τ οὐκ ἔστιν ὁ θεὸσ νὲ- 

κοῶν ἀλλὰ ζώντων. πολὺ πλανᾶσθε. 
”- .) δ, - - 

25 "5 ὃ Καὶ προσελθὼν εἶσ τῶν γραμµατέων, ἀκούσασ αὐτῶν 
.. / ος φ - ὸ ,ς νο . , 2 

συνζητούντων, ιδὼν ὅτι καλῶσ ἀπεκρίθη αὐτοῖσ, ἐπηρώτησεν αὖ- 
ὃς / 3 λ 3 Ν / ) 3 ; ο - 

τόν ποία ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη πάντων; 29) ἀπεκρίθη ὁ ᾿Ιησοῦσ 

βες: 5 18εύΥ ΟΥ 9 696 105 (πο Πΐίαπι ο, 531) οπι ὁ | ο θεοσ απίθ ισαακ 

οἱ απίθ ναχωβ οππΠΙ ΝΑΟΙΧΓΔΠ ππιοῦ αἱ οπιπνῖά ΟΥ 4841... Ίωα ΤΙ οπι ὁ 
Ρ18 επη ΒΡ ΟΥ955 εί 105 /νσαακ (εί. κθ): νὖν α ὓ 1 Κισακ 

21. ο Όεοσ εππι ΝΑοΕΕαΗΜίσίρΌυντ αἱ ϱΙ Οτ2531 (ρτααροβ1ί{ο {ρβία5 Ματοὶ 
ποπηΙης) ... Ἰμη ΤΙ οι ὁ «ΠΠ ΒΡΚΙΜΠΙΕΧΦΊΑΠ αἱ ρίαβ5ὀ ΟΥ 465.10 0109, 

Ῥναείετεα (:: αἱ ΜΙ) 19. 9δ. 69. 108. 124. 946. αἱ” (το αάά Θεοσ 

(015335 ο δε λουκασ προσεθηκε τω ουκ εστιν ο Θεοσ Όεοσ νεκρ. αλλα 
ζωντ., χειμενω και παρα µατῦ. και µαρκω, το" παντεσ εἰς) | αλλα 

ζωντων 6ΝΠΠ ΝΑΒΟΡΕΚΜΙΕΙΙΧΔΠ αἱδὸ {ετα Τ{ (εχο 4) ν6 5αἩ «ορ ΦΥΙΣΕΝ 
ϱο αγπι Οσ531 1έαπι 969 εἰ Το ϱ{105.., ς (-- αὖ 87) αλλ. Φεοσ ζωντ. οἳ1α 
ΕΕΗΜΙΣίΡΥΓ αἱ Ρειπι  ΒΥΤΡ αεί | πολυ πλα. 6ΙΙΙ ΝΒΟΙΑ Κ σορ...ς 
Τμ υμεισ ουν (α 1. 229. 299. 8Ρ9 6 6ο δε) πολυ (ΕΗΒ αἱ Ραπο πολλοι, α 

οδό οι) πλα. εππι ΑΡΧΓΠ ππςῦ αἱ οπηπσἷὰ 18ΡΙ6Ι γρ δα! Αυτα ΑΡΤΙ 
8είῃ 

98. των γραμματεων: Ε αἱ» ας Ρ]ὰχ γραµµατευσ | ακουσασ (1. 28. 999. 

ακουων, 3Ρ9 απουοντω»): κ ακούσαι | αυτων: 981” αυτω | συζητ. ο. 
ΝΑΒΟΡαΤΙΔ είς... ς συζητ. ΕΠΙ ΕΕΗΚΜΒΌΥΧΓΠ αἱ Ρ]6χ | τδων ο. ΑΤΟΡΙ, 
1. 19. 98. 69. α1 δα Ὁ ο ΗΞ οἱ γιά 11 ᾳ να (Ις οἶπι αιῶϊίδεί [9ῖς] φιῖα 

ὀεπε ίί γεδροπᾶᾶ οπι]ββῖβ αυτ. συνζητ. τδων. Εἰίαπι οαῖ οπι ιδων) 

δο βΥτΕΣ ΑτΠΙ αείη. Ῥχαείθγεα Ρ 28. 41 Ρας Ὁ 3 οἱ νά 1]ᾳνς βγι 
868 ῬγαθπΠι και (ΠΟΠΗ Ίξεπηα ϱ)...ς Τἱ ειδωσ ο, ΔΕΑΒΧΓΝ αποῦ αἱ Ίοηρο ΡΙ 

ΑΔΗ «ορ | απεκριθ. αυτοισ (ρτοῦ Ῥομπι) ειπα ΝΒΟΙΌΑ {. 19. 28. 98. 69. 

Α119 ἔετε 58] οοΡ 5γταί αθείἩ.... ς ΤΠ αὖτ. απεακριΘ. Επ ΑΡΧΓΠ αποῦ 

] Ρἱ6Υ 1{ νρ Ρο ΑΓΙ | επήηρωτ. αυτον (εἰ.α 1 α νβ): 5 ϱ ο ΗΣ ϱ” 1 ]κ 

ραΐ αἀά λεγων (σαΐ οπι) ὀιδασκαλε:: ο Μί | εντολη πρωτ. παντ. 611Πι 

ΔΒΟΠΡΌΔ 99. 108. 12Τ. 191, «ορ βγταΙΣ αε{µ, Ίΐεπι 86 οπΙίβ5Ο παντων 
Ῥ 208 4 Ὁ ο 5’ ο” ἶ Ἱς α αππι (ο 3 1 α ρταεσερίέιι Ῥγ πι, ας πιαπιάα- 
έωπι ργύππι, ϱ ργῦπ. ῥταεοεγίιπι, ο” ογύπι, πιαπάαίπ) ... 9 δα Τμ 

πρωτ. παντ. εντολή ΕΠΙ ΑΕΕΘΗΚΜΖΒΥΣΓΙ αἱ Ρ]ιβ109 ϱἳ 1 νο (µ15 γνί- 

ππιπι οπιπίιηι πιαπάαίωπι)... ς (-- αὺ Β) πρωτ. πασων εντολή ο. ” αἱ 
πια... 1. 2δ. 69. αἱ Ῥαιο (επι Ὁ ϱ3., ν]άθ απίθ) πρωτη εντολη.’΄ δα] 
«πιοάπαπι οδὲ πιαςπι πιαπάαίιπι φιιοᾷ ἐδέ πιαίις είς οπιέθιις. 

39. απεκριθη/ ο τξ οππῃ ΝΒΙΙΔ δὺ. οοΡ (ο Πεβροπάίέ ί ἴεεις ἄίσεπα, 9ΥΥΣΕΝ 

ΛΡίωίέ ἐίέ Πεβις) ... 6 ΤΠ ο δετ απεκριθη αυτω εππι ΑΟΣΓΠ ποῦ αἱ 

ριετ 1 (61:39) να Ας 6ο ΒΥΤΡ/; 1. 28. 69. 999. 946, 906 Ἱς αγπῃ ο δες 

(1. οπι) ειπεν αυτο, ἃ εξ Πεβιβ αἲί ὶ... Ὦ Ὁ 5 ἵ ᾳ (8αἳ ααί]) απο- 

χριθεισ δε ο {ξ ειπεν αυτω (114 αἆ επ) | οτι (1Η υά 1 νρ): Ὁ 1. 98. 
91. 209.299. 209 4 ο ΕΞ 1 ᾳ Αιρ ΒΥΤΡΕΣ Αγπ Μεε]]ες 191 ο: 229, Κ 
οπι ἐοίαπα οτι πρωτη εστιν | πρωτη εστιν 9.ΝΒΙΙΔ 6ΟΡ; ο ῥΥζπιωπο πιαπάαἰ. 
εί... Χ 309, 2999. ΤΠ πρωτη παντων (209. πασων), ϱ 91. 9Ρ86α Ρ 1 

28----4 
ΜΕ, 35-40 

(ἴωας 20, 99) 

29 8 
Ῥειίθ, 45 
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ὅτι πρώτι; εστίν ἄκουε Ισραήλ, κύριοσ ὃ Θεὺσ ἡμῶν κύριοσ εἶσ 

Ἱολοιντ. ἐστίν, 0 καὶ ἀγαπήσεισ κύριον τὺν Θεόν σου εξ ὄλησ τῇσ καρδίασ 

σου καὶ ἐξ ὅλησ τησ Ψυχῆσ σου καὶ ἐξ ὅλησ τῆσ διανοίασ σου καὶ 

μεν 1915 ἐξ ὅλησ τησ ισχύοσ σου. 91 δευτέρα αὐτι ἀγαπήσεισ τὸν πλησίον 

παντων πρωτη (οπιπζωπι ῥγύπιμπα), 1. πρωτον παντων, 38. Μεει]8Η5 παν- 

των πρωτον ... 8 πρωτη παντων (Μ” Άασων) εντολη οπτα ΑΔΟΚΜΤ οί” 

Ὅπ 989. 191. α195 ἔογο (ᾳ οπυπζηπι ΑΥΙΠΙΗΙ πιαπάαζι) ΒΥΧΡ Ρο, Ἰΐεπι αἱ 

ραπς 1 νς Αας αἀά]ίο εστι, ο Π' ααἰῃ πάάῑΠβ εστιν αυτη, Ίος εδ, Ἠἶπιο 

Ἰωμ πρωτ. παντων [εντολη εστι] ... ς (6)/) πρωτη πασων (οτι πηῖ- 

Ἠπβς Ῥραϊποῖς, ή παντων επι ΕΕΑΗΒΥΓ αἱἰδὸ (ογθ) των (ν αἱ α)ῑα 11) 

εντολών οππη ΕΕΘΗΡΒΥΓ αἱ ρ]αβδόῦ ϱΥΥΣΟΣ (δα. ργὔηπι πιαπάαξιπι ππαζι 

οπωιῖδις ἐρεῖς ἐδέ) | νσραηλ: Ὁ ιστραηλ(α{ αΠΡΙ 9), α Ὁ ἆ ἐδέγαλιεί, Ἱς ἐδάγα- 

εί |. ημων (εί. α Ὁ 1” ΚΙ α απ {α ης ου Υ] τος ἴδιιγ ἷας τας 8αχ): 

αἱ ρ11510 1 υΌμων, αἰδο νοεᾶ {οἱ «ορ (ποη Ἰξειη 5.) αοε ΑΟ 10 Ογρίεν 

ΗΠΙου (Ξεά 5οιπε] οεὰ4 νατ]απί οἱ ΠΡΙ ποδίεγ) σου | κυθιοσ 88ο: Ε ΥΕ 

π] ραπο α Ὁ Ἱς (Π11 πιοᾶο ἸαῦὈοαί πιοάο οπι) οπι; νρ (αἱ, αιπ 1ης πηῖ αἱ, 

ΠΟΠ Ίέοπι τας αἱ) Π3:5αῦαί (ποπθ]απομ) Ογρίες ἄειε ῥχο ἀοπιύπις (ἆ5 Ρτο 
ἀπις) Ηἳ 

90. καν Ρε: 258. χο οι | τησ: ΒΡ"Χ ΟΠ1 απίο καρδιασ, Ἡ Ο11 
οῖαπι απίε Ψυχησ εἰ απίο Φιανοιασ | ΜοεΙ]ει5 151 {οέαπα Ίσσυσπι ρῖςο 

Ἰαῦεί:. ατα µαρκο) - ενοσ γαφ τισ γραµµατεωσ προσελθον- 

τοσ αὐτω χαι πυνθανοµενου, τισ ει πρωτη των εντολων, απεκρι- 

νατο προσ αυτον, ουτωσ ειπων’ παντων πρωτον ακουεισρ., κυριοσ 

ο Όεοσ ημων κυριοσ εισ εστι. αι αγαπήησεισ κυρ. τον Όεον σου εξ 
ολησ τησ ψυχησ (εοᾶ. Νεπ. καρδιασ) σου και εξ ολησ τησ ισχ. σου. 

αυτή πρωτη. και δευτερα οµοια ταυτη! αγαπησεισ οἵο. | και εξ ο). 

ο τησ ψυχ. σου: καὶ 151. α1δ Ἱς ο. | και εξ οληστ. διανοι. σου (α Ὁ 1 
εἰ επ {ους υἴγίδις {ς, 1 νρ εἰ ἐω ἰοία πιεπίε ἔμα, ᾳ εί ἐπ {οίο 8ΕΠΒΟ πιο 

ΗΙΙ εἰ επ {ο υἱδοεγίό. Μη) οι Νλ(ροδί καρδ. σου Ρο)ΒΙΧΓΔΗ απο 
3] Ἰοηραρ]ετα βία νρ(ρ” ιά αἱ νς) δα] 6ορ βγτα σο αγπι αθἰ]ι ΗΤΙ 
ων ΒΗ 101. 499ν ο 3 μ1’ Ἱς αγτΏν Μεε]]εα» ΟΥΡίΕΙ οπι | και εξ οληστ. 
ισχυ. σου: 5. σ1’ Ἱκ εί επ (Ίς ἆε) οί υὔ δις ζμΐς, αν εί εω {οία Γογμιάύιε 

ίμα, Ὀεάῖ]ανς ΟΥΡ ΠΠ εἰ εἩ ἰοία οἱγίμίε {μα. Ἠαες 8ἶπο αἀαἹίαπα σπα 

ΝΒΕΙ/Δ 4Η 60Ρ (Πΐίετη ας αμ] δία (τα ροτρ]ῖί εί μτορύπιπι ἔπιπι ἑαπι( ματι 

είς)... ς Ἰμῃ αἀᾶ αὕτη πρωτη (κΌπ 35. α150 (οτε αάά παντων, κἨθΥ αἀά 

χαι μεγαλη) εντολη (10ο εδὲ ῥγήπιπι πιαπάαΒήπ Ὦ ο] νο ΟΥΡ ΗΙ ΠέοπιΥ1ᾶ 
Η3: ρ1-Σ., Ίιου εδ ργί, Ργαεοερίιπι ἃ α; ]ιου ργύπαι. πιαπιάαίηπι 1 Ίιαεο ῥγήππα 

εί κ) οΙΙΑ ΑΡΧΓΠ ΠΒ α] οπΙΠΥ14 (8ο 28. 206 Ἱς Μεσ]]έΙ5 οπη εντολή, 

999, παντων εντολών Ρτο εντολη) Τϊῖ (εκε α) νρ ϱο Αγγ αὖπά αθἰ]ι ΟΥΡ 

ΗΠ (:τ αἱ ρτοχῖπια βδααθη ία, Ἱία δες 4ποςπθ ο Μί οονταρί{α) 

91. δευτεθα (4 η δευτ., Ἱς ἀειάε βεουπάα) εππη ΝΕΑ ΑΝΕΣΗ Ὦ 1] εορ ΗΙ... 

ς και δευτ., Ἰωπ [και] δευτ. επτΏ ΑΧΠ πηςῦ αἱ Ρ]ογ ο 4 Ρο ΒΥΥΗΤΝ αγπά 

αεί Μεε]]εις Ογρίε,.. ϱ 90. 9Ρθ κδος 4] ραιο 1 νρ 51 εορρεῖἉὅ., 

Ἱίθιῃ Γ [56Γ και δευτ. δε |. αὐτη (8 πἀὰ εστι) οΙΤΗ ΒΒΙΔ 54Ἠ 6ορ...ς 
ΤΠ οµοια αὕτη (ς αὕτη αἱ ΕΕάΗΚΝΡΌΥΓΗ αἲ Ρ]: δε 124. αἲ πια ενα 
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: .. 2 3 Δ [ ν 5 195. 1 σου ὧσ σεαυτόν. μείζων τούτων ἄλλη ἐντολὴ οὐκ ἔστιν. ὃρ 
δι ται ο” Ὁ μ.ο - ο, οἱ ) 

καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰραμματεύσ᾽ καλῶσ, διδάσκαλε, ἐπ αληθείας 
στ σ τν, . ΔΝ Ν ϱ) 2! ο” Ν 3 -- ω] Δ Δ 

εἶπεσ ὅτι εἶσ ἐστὶν καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος πλὴν αὐτοῦ. 9ὸ καὶ τὸ 
3 -- ο .»» ϱ - ν/ ας ο - / Ν 

ἀγαπᾶν αὐτὸν εξ ὅλησ τησ καρδίασ καὶ εξ ὅλησ τησ συνέσεωσ καὶ 
ο - Ε Δ - - ο Δ 

εξ ὅλησ τῇσ ισχύυσ, καὶ τὸ ἀγαπᾶν τὺν πλησίον ὧσ ἑαυτὸν πε- 
- « ; Δ ” -- 

ρισσότερόν ἐστι πάντων τῶν ὁλοκαυτωμάτων και τῶν Ὀυσιῶν. 

σο Αγγαί αγ αθΗ] αὐτῇῆ, αἴφιιο δἷς ἴωπ, ΑΟνίά αἲ ραπο αυτησ) ο. ΑΧΓΗ 
αποῦ οἱς, 1ζειη Ὦ 69. Μσο]]εἳΣ οµοια ταυτη | σεαυτον: ΗχΠ" αἱ ρ]αβδό 

εαυτον | µειζων (81, Ὁ 1 ΗΙΙ αὖά 9ε) τουτον αλλη (ϱ ἵ ΗΙ] οὖις οοπίγὰ 

λαροπί ο ΕΜ ΚΙ α νβ) εντολη (ὐ 19. οσα: Ὦ απζο αλλη ΡΟ) ουκ εστιν 

(κ 1 ᾳ νο πιαῖις ᾖιογπι []κ κ] αἰιά πιαπάαί. [ᾳ γαεσερό.] τοπ εδ; ἵξειη 

Ῥ Ἱ ΗΙ] πια αιέεπι Ἰιογπι Πιαπάαίιπη ποπ εδ; ο πιαῖις 5 ϱγαεοερίίν 

αἴζιπι Ίιοπι οδὲ. ἃ ΕΞ: πιαζιβ ΠιοΊίπι ϱγαεσερίογπι αἰδιά πιο εδ): α (νιὰα 

απ{ς) οσο εδέ ππαςπιπο πιαπάαίττη 

39. και Ρὲ: Β 841 «ορ ΥΙΟΣ ΟΙ | δ ΟΠ ὁ | ειπεσ επ Ν ΡΕΕΗΙΧΥΔΠ” αἱ 

Ῥεπηα ... ς Τη ΤΙ ειπασ οιιΠΙ ΝΕΑΒάΚΝΡΟΓΠΤ αἱ ϱ] ΜεεΙ1Μ5 191. Ῥγας- 

ἴοτεα ρα Ὦ ο ἵ ᾳ ΗΙΙ (πο Ίέεπι 15 ο1-Σ Υἱά Ἱς 1 νο) Ροδί καλωσ Ρον | 
εισ εστιν 6µ1η ΝΑΗΚΙΜΒΌΥΣΓΔΗ αἱ ρΙάβ100 1 (61: 5 νι) απι ϐα ἵπος οπι εγ] 
16 ΡΥαΡ τορ ἴαιχγ σο ΥΙΟΣ αθίμ.... ς(- αὐ Βσ) αἀᾶ Φεοσ (ρα αἰΣ 

ΜοεΙΙ615 ο Φεοσ) ο. ΒΕΕΕΗ αἱ δα σπα α Ὁ ο ΠΣ 1 ᾳ νρεᾶ (ἀἴεπι {οἱ αἱ) 

βαχ ΒΗ1 60Ρ ΑΤΙΑ 5ΥΤΡ 6, ΜΕε]]έΙΣ ΗΠ | αλλοσ (Ρ3 αἀά ἄειβ): Ὁ αἃ 

Μοε]]εἈβ 5οππο] οπη 

8ὺ. τησ ρτῖπα: ΒΌΣ α] απο οι | καρδιασ (Ρ3’ οι εξ ολ. τ. καρὸ. κ.) 1 ΝΕ, 

8] ραπςο «ορ αἀά σου | συνεσεωσ: Ὦ 908 αἶ ᾳ δυναµεωσ, ἴτεπι Ὁ Η11 

(νιὰο ροβ{);: 1. δὺ. 118. 209. 999. οορ αγΙη Ἡ. ]. ισχυοσ ταΥβαδαᾳαε 1π- 

{γα συνεσεωσ Ῥτο ισχυοσ... ο 5: (νιάε 1π/γα) οπή. Ῥναείενθα ς ΤΙ ρορί 

συνεσεωσ ρειβιπῖ και εξ ολησ τησ ψυχησ, 1η [και εξ ολ. τ. ψυ.] οστα 

ΑΡΧΓΠ απο» (5εὰ Ρ8ΥΓ αάά αυτου, αἱ ραιό ἆ ᾳσου) αἱ ρ]εν ο ΕΤ ]α 

(5δεά Ροβίισχυοσ ΡΟΠ)ΥΡ Ρα] ΒΥταΡ ρο αθί] (5εὰ απίθ καν εξ ολησ τησ 

συεσεωσ) ΠΠ]: οΙΙΒΙΠΩΙΒ ΠΠ ΝΕΤ 1. 1189. 209. 299. α 60Ρ αΤΠΗ | και 

εξ ολ. τησ (αἲ οσα; 5αρρ] κξ) ισχυοσ (τς αἱ --υώσ, Ιΐεπι αἱ ραις ν. 90): 

ν]ιάο αἆ συνεσεωσ απ ἴΤΑΠΒΡΟΠ.... Ὁ 9δ. Ὁ ΗΠ1] (νιάο ρο5ί) οτι. Τα] 

Ίαθς δἱό: α εἩ ἑοίο οογᾶε εί ἐω οπιιᾶ υἱγέιίε εἰ εω οπυπἰὈ. υὔγδις: Ὁ 1 Η11 

επ ἰοίο εογᾶε εί εω ἰοίῖς υὔἶθιι οἱ εω ἐοία απῖπια (ἱ αἀᾶ 5ια), ο 5: εα 

{οίο εογᾶε εἰ εω ἰοία απἴπια εἰ ετ ἰοία υἱγέμίε, 4 επ ἐοέο οογᾶε εξ εἰ οπιπή 

υἰγέμέε εἰ επ οπιπΊύιε υὔδωβ οί εω ἰοία απίπια δα, Ἰ νβ ε ἰοίο εοτᾶε εἰ 
επ ἐοίο ὑπίεζεσίι εἰ επ ἑοία απίπια εἰ εω ἰοία Γογέὑιάύιε; Ἱς οοτταρίε εἰ ποτ 

εδ ργαεδογτρέμπι Ῥτο εξ ποπ εδἰ ῥγαείεν ἐἴζιπαι, ἐναπβ]]]ίααε Ἱπᾶς βίαξϊπι 

αἱ απιφιαπι {ε, Ρταθ{θΥπαϊβδΙς πιοζ1]5 [τον πλησιον: κ Α αἀά σου | εαυ- 
τον οιπι ΒΧΔΤΠ αποῦ αἱ Ρ] α Ὁ ο 3: (613 νιά) 1 ᾳ νρ οἱο... ΝΑΡΙΡΓΔΣ 

3] Ρ]β19 1. σεαυτον | περισσοτερον ΟΠΠ ΝΒΙ/Δ 98. (δαμνίά)... ς Ίωη 
ΤΙ πλειον επι ΑΡΧΓΠ αποῦ αἱ {ογο ΟΠΙΠ (10ΡΙΕΥ νο πιαῖως, α ρίμβ, Ἱς πιέ- 

Πίογα) | και των Ψυσιων ΟΠΗ ΝΤΜΔ 19. 98. 95. 69. 209 αἱ πιπνία.... 9 

Βή Τπ ΤΙ οπι των οππΙ ΑΒΡΣΓΠ απςδ αἱ ΡΙ 

ΤΙΡΟΗΒΝΡΟΓΣΕ, Ν. Τ. εᾱ. 8. 90 
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ο ν “. Ἅ κ - Ἂςι λ .) ο) - , 2 -”-. 

πετ 4 καὶ ὁ Ἰησουσ, ἰδὼν αὐτὸν ὅτι νουνεχῶσ ἀπεκρίθη, εἶπεν αυτῳ 
1,ς 20,340 
όν ” Ν τί ὁ} Ν ” ) ’ η .. 133. 32 Δ 2 Ν 2 ’ 

οὗ μακρὰν εἰ ἀπὺ τησ ῥασιλείασ του ὅεου. και οὐδεισ ουκετι 
/ λ - 

ετύλμα αὐτὸν ἐπερωτησαι. 
95-- 5τ ας 194.2 

Με 29, 41- 45 29 
1,ο90, 41-44 ς -. ” / ε - ο ς Δ «λ ρ. 2 

ἱερῳ' πῶσ λέγουσιν οἱ γθαμματεῖσ ὅτι ὁ Χριστόσ υἱοσ «Ίαυειὸ εστι; 

- 3 ὀ 9 ς ὸ » 1], οι 3 - 
Ναι αποχκριθεισ ο /ησουσ ἔλεγεν διδάσκω» εν τῳ 

υς 110, κ. απ) λ .] - ’ -”. τς . « , 

ἡπε νο, 0 αὐτὺσ «1αυεὶδ εἶπεν ἐν τῷ πνεύµατι τῷ ἁγίῳ' εἶπεν ὁ κυριοσ 
- ’ . , ” ς - σα“ Ἂ ” Δ ε] / 

τῷ κυρίῳ µου" κάθου ἐκ δεξιῶν µου ἕωσ ἄν ὃω τουσ εχῦρουσ 

54 τδων (Η7 4] ειδων): Η” αἲ1ὸ ΟΗΥ1/Τ54 ειδωσ | αυτον ο. ΑΗΧΡΠ αποῦ (Ἡ Πἱ{) 
| Ρ]εΥ α (εί οἵηι υἰάΐψδεί ει Πέδιις φιιζα 8επδαίε γεδροπάϐ) Βα]ι «ΟΡ ΒΥΥ5ΟΝ 

σο.... ΝΡΙΑ α)1ὔ ΟΙ οσα (ηθς οχρχῖπη ΡΙΟΥ νρ ΦΥΣΡ αγπι αθίῖι Η11) [ ει: 

ΝεἈΔ ροδί ῥασιλειασ ροή; Ἀἲ εί 5Ὁ 1, οπα { ουχετι (61. οὔοῦ ουκ, 19. 69. 
194. 946. α Ροδί ετολµα, κδὂν Ροβί επερ. αὐτ.): Ὁ 495. 2309 α]5 {οἱ αἱ 

καὶ 60Ρ ΟΠ1 (5ο 405. πάά ετι Ροβί αὖτ. επερ.) | αυτού επερωτησαι (εἰ. 

κο; 19. 28. 69. 946. -ωταν): Νἲ χδοῖ ςϱ επερ. αυτ. 

8δ. ελεγεν (α 1νρ ἀἰσεδαί): Ὁ Ὁ 6 ᾱ ειπεν (Ὁ α αἰωῖ, ο αἴθ) Ἱάααπε Ρο5ί 

διὸ. εν τ. ἱερω ρονς ἴέοπι 1 κ αἰωὰ, Η3: αἲξ | δαυ. εστ. ΟΠΗ ΝΗΡΙΜΣΤΑΓΑ 
.. 35. 69. 509 αἱ] ρ]11519 Ἰς (φιία ΟΥ. 1. Όαυ. εδ) «ορ (οἱ Βανπ]” επει 

ουν μελλουσιν λέγειν οτι χε υιοσ ὅαυ. εστιν: Ἱία εκ; εὰᾷ νετο -οτε 

ο 75 υἱ. εστ. δαν.) ... ς Τωι ΤΙ εστι δαυ. εππὰ ΑΧΡΠ απο αἲ Ρ] α ο ϱ ΗΞ' 
Γ] ανα (α ο φαία Ο)ιν. Π1. εἰ Παυίά; Ὁ Ο δέ εδεε Πϊζωι Ώαυ., 3. 

Τα νο Οιρέδέωπι Π1ὔμπι ε9ε Ααυ.) ΒΥτΗΙΓ ϱο | δαυειὸ: εἲ πἲ ΜΙ 1, 1 

8θ. αυτοσ οἳπι ΝΒΙ/14Α 19. 28. 69. 609. 9Ρὲ α Ἱς εορ .... ς αἀά γαρ, 1.Ἡ 
[γαρ] επιη ΑΧΓΠ υμοῦ αἱ Ρρ]εν Ὁ {1 ᾳ (013 ν1ά) να βο βγταῖ) αεί] ΗΙ], 

Ὦ ΑΥΠΙ και ουτοσ (5εὰ ἆ εἰ ἐφεε), ο Π2' βα]ι ἔρθε αμίεπα:: οἱ Ἱμο | δαυειὸ: 

οἳ αἲ Μι 1, 1 | ειπεν (ᾳ ἀῑωιέ, ΠΕΙ νρ ἀἰσα, ἆ ππα]ε οπ1): κ 282. υ90π 
ἀδον α]δ {ετοα Ὦ ο 5 1 ]ς 1 νο αἲΠ λέγει, Ἱάᾳπο Χ Ώ36Υ δΡὲ α Ὦ Ἰ (ποἩ 

Ἱίοπι ο 3’ Κ 1 νϱ) ΑΙΠ Ροβί αγιω Ρον | εν: Β οι /τωπνευµ. τω αγιω 

οπΠΙ ΝΗΡΙΤΑ (τὰ εν πνευµ. τω αγι.) 9ὺ. 299 αἱ νὶκ πα ΩΙ ... αὐ 8 

πνευµατι ἁγιω ΕΠΙ ΑΧΓΙΠ πηοῦ αἱ ΡΙ {ειπεν 5εό 61Η ΝΒΗΜΖΤάΡΧΓΑ 1. 

19. 98. 95. 69. αἱ πιινίάα νο ΠΣ 11 νο δα] ορ βυταἩ ΑγΙΩ αθί]ι 

ΠΠ... αὖ απ ΤΙ λεγει εππι ΑΡΕΤΕΑΗΚΝΤΡΥΠ αἰδὺ ἔεγε Ἰ ᾳ Ρο (:: ειπεν 

ει. Μι Το Αοΐ ραποῖς ἀἱβοεάεπάνας; 8εᾷ αριᾶ 111ο5 ργασσθά1ί λεγει εἰ 

λεγων, πριαά βο]απι Μοό ειπεν, αποά πηπα1ομ]5 έ8δδα {41886 νιάσίι. 

Ἠαπα ἵπ Ίχχ θά Πατη πα ῦ6ΙΠΊΙΒ ειπεν, 8εὰ Πιςδ0ἱ5 ἁῑα] 89 οχ Ίιχνκ λεγει 
[απποςί 101 ειπεν] α οτί, Ἱέεπα Τα ήπαβ ναίαβ. ἨΗῖπο ΠΟ σα{άπα ν]ά6- 

υαΐαχ Λεγεν Ῥτο ειπεν ΠοΒίΤΟ Ἰο60 ΤΕΡΟΠΟΤΥΟ.) | ο κυριοσ ομπα ΝΑΙ Τάχ 
ΓΔΗ πποἳ (µαί Ἐ) αἱ ἔογο ΟΠΗΣ ... ΤΠ ΟΠ1 ὁ απ ΒΡ οδό (ς: οἳ  ρρ. 
κκ Ἠαῦοπί ὁ, 5οἆ ἀοβοῖί  αἆ Ίππο ρααΙππαπα, ργαδίσγοπ( ο Βαγη1” οχ 

καί Γας0ἱ5 ἀἷα] 85 ρδα]ταί νοτνα αὔβᾳιθ ὁ οκβογρβεγαη{) | καθου ΟΠΗ 
ΝΑΡΙ/ΥΊΧΓΔΙ αποῦ αἲ οπημσῖᾶ,., Τϊ καθισον οἳΙη Ἡ (:: καθισαι [16- 

απο ἁβκίππαπα 1 Ν. Ἑ, πος Βποίπατο βο]εί, αἱ καὔισατε Μι 20, 90 Μο 

14, 59 Τιο 24, 49: 1] ρ καθου πον βποί) | αν: Ὦ οι | θω:ϱ" θωσω, 
ϱ2 Φησω | Ὁ ε γΘουσ (816) | υποποδιον ο. ΝΑΙ ΧΓΔΙ αηςῦ αἱ Γεγο ΟΠ1Η 
Ποπιπ (ος, 4) νρ βγταῦ σο αγπι πα ... Τί υποκατω ΟΙΤΗ ΗΡΕΙΠά 98, 

βα]ι «ορ (1: Μί υποκατω, Ἱ,ο Αοί Όκκ υποπούιον) 
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ε ς » ς ς : Λ 2 
σου ὑποπόδιον τῶν πυδῶν σου. Ὁί{ αὐτὺσ «αυεὶδ λέγει αὐτὸν. 

, ΔΝ / 2 - 3 Ν {/ Δ ς Δ ” 2 

χυριο», χαι πούεν αυτου εστιν νιοσ; και 0 πολυσ ὀχλοσ η{πουξὴ’ 

αὐτοῦ ἠδέωσ. 
9δ 55 Καὶ ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ ἔλεγεν' βλέπετε ἀπὺ τῶν 

ραμματέων των θΘελόντων ἐν στολαῖσ περιπατεῖ καὶ ἀσπασμοὺσ 

ἐν ταῖσ ἀγοραῖσ 9 καὶ πρωτοκαδεδρίασ ἐν ταῖσ συναγωγαῖσ καὶ 

πρωτυκλισίασ ἓν τοῖς δείπνοισ’ 46) "5 οἱ κατεσθίοντεσ τὰσ ο 

κίασ των χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι, οὗτοι λήμ- 
/ / 

φορται πἑὲρισσοτερογ χοιμα. 

8τ. αυτοσ ουπι ΝΕΡΙ ΤΑ 98. 106. 9601. 9Ρε α ἵ κ ᾳ (15: οἳ ἵρςε Βαυίᾶ, ο εἱ 

Ραυτα) Βαΐ «ορ ΠΠ... ς αάὰ ουν, Ἱωπ [ουν] σαι ΑΧΓΠ απο (εἰ Ὁ πωσ 

ουν δα.) αἱ ΡΊον Ῥ (ἱ ευφο Βαυία) 1 νο (1 Συ) ΑΥΙΣΟΝ ΑΥΥΡ ο.” αὖπα 

αθἰἩ (6ο επῖπι) | λεγει: ν"Ὀ 98. 9µε 48ὲν ο πηῖ οορᾶᾷ ΒΥΙΡΕΝ καλεν (1: ϱ 
Μί αἱ Τ/6)| ποθεν: κ.” 1. 19. 298. 98.69. 9µ6 α110 [εγα Ὦ (φιιοπιοᾷο) 88]ι 

ΑΥΙΗ βεἰ] πωσ(:τπ{ ΜΙ οἱ 1,6) | αυτου εστ. υιοσ ο. Β1/Τᾶ (ΒΙπηΠ{ευ Ακ εστ. 
αυτου υι., ΤΡε αυτ. υι. εστ., Ρο εἰ Πζίμς εδ)... ς Ἱμπ υιοσ αυτου εστι 

61Η ΝΑΧΓΠ πηςῦ αἱ ρ]ει Ὁ Β8Ἡ «ορ Αγταίν αθίῃ... ρα ος ΗΣΤ 1 α (01:13: 

4) νο ατπη ΗΠΙ εστιν υι. αυτου | ο πολυσ: αυ 306 οπι ὁ | ηκουεν (ΜΗ) 
αἱ ραις 1 νς [εχο {α] /κουσεν, αἱ αἲα Ὁ ο ο: ἠι ἠκουον, ϱο αμα ζυεγιπέ) 

αυτου ἠδεωσ: ΡΡΗΣΤ 1 νο (ϱ1 3 νά) η/δεωσ(ϱ ἆἲ ργαθίη και) αυτ. ήκου. 

8. και εν τη διδ. αυτου ελεγ. (ε εἰ ἵπ ἀοοίγύια ἀοσεδαί, Ἱκ εἰ ὧι ἀοσεπᾶο 

αἰσεδαί, 9δ. ΔΥΙΣΕΝ αἀά αυτοισ) 6ΠΙΠ ΝΗΒΓΔ 98. ο Ἱς 60ρ ΒΥΙΡΕΝ.... ς Τμ 

καν ελεγ. αὐτοισ (Ρ αἱ αυτουσ, 1. 28. 194. 999. οπι: Ρο αἆ εοθ) εν τη 

διδαχ. αυτ. οππη ΑΣΓΠ πποῦ αἱ Ρίου 1 αν β4Ἡ ΑΥΤΡ ϱο αεί... Ρ8ὲ 9Ρε 

α Ὁ 4 1ο ὃε (4 εἰ 116) διδασκων (98ἳ α αἀά αμα) ελεγεν αὐτοισ (ο {ρδε 

αμίεπι ἀοοεῦαί ἠίος ἀἴσεπβ, Π. ἴρδε αίεπι ἀοοεῦαί εδ, ἄῑσειι ΕΙί9) | των 

Θελοντων (ἆ εἰ «φιζ οί): Ἠ8Η και των τελωνων | ασπασµουσ: 11. 

958. 946. α155 {ενα ο ΥΙΟΣ ΑΥΠΙ ΡΟΥΒΡ ΡΥΒΕΠΙ φιλουντων (ο φιὲ απινιι- 

τα ὕι σἰοίε εἰ υοζωέ φαζμαγί:: ο Ἰμο | ε. τ. ἆγοραισ: 9 3Ρ9 πάὰ ποι- 

εισθαι (ἆ δεγιδέ εἰ φιῦ υοἴιιί -- απιύιζαγε εἰ δαζιαξίοπες πι Γογο Γαοιζίθ) 

99, πρωτοχαθεδριασ: 28. 69. ἆδεν (α12) -δριαισ, Ἰίεπι (πι 28. (119) 

πρωτοκλισιαισ | πρωτοκλισιασ Πα ΝΒΡΕΑΜΔΗ αἱ ΡΙ ... ΑεΠκτῦχς αἱ 

Ρετπιὰ --πλήσιασ 

40. ον κατεσύθιοντεσ (4 κατασθ.) 6ππΙ ΝΑΙΣΓΔΠ πποῦ αἱ Ίοπσς ΡΙ6Υ, 1{6ια 

ΤΈ1 οι πατεσθοντεσ οµπα Β (οί αἆ Τιο Π, 9ὸ δα)... ο 1. 91. 299. ο κα- 

τεσθιουσιν (ἱ νρ φωΐ ἄευογαπέ, φιήζ οοπιεάωιέ) 1: 6 Το (αραιά 4πθι Ὦ 

ο, κατεσθοντεσ) | τασ εἴ των: Ὁ 339. οπη | χηρων (ΚΙ 1 χειρ.): Ὁ 19. 
28. 609. 194. 946. θΡ6α νο 5 σσ 1 ᾳ (ποῦ ἴίεπι οκ] νρ πθο ϱἳ: 
Υ1ᾷ) ΒΥΤΗΕ α”ά και ορφανων | και: Ὁ Τί (οχο ϐ) νµ (πες οχρείτη 5Υ15Ε3) 
ου | προφασει µαχκρα (ΚΜΤ αἱ πχ μακρᾶ, 5Ιπα]Η {εν μπας Ἐδ αἱ Ρας 

κπακραν) προσευχοµενοι (19. ΟἵἩ και προφ. µα. προσευχ.): Ὁ 1 νε ιό 

οδίεπέι μγοὔσαο ογαζοπίδ, ε ο ΕΞ α οσσοαδίοπε (α ο οὐσαπβίοπ.) ἴοπφα 

ογαπίεδ, Ἰ ογαἰζοπιε ἴοπιφα ιἱεμίεδ, ἆ διύ οδἰεπίι ογαπίος, ο ογαξίοιε Ὢτο- 

ἷμα ογαπίεΒ εί Ίιαεο πι ογαίίοιιε |Γαοὐιιέ, Ἱς ἐδία }ασίωιέ πω ἐεωοσιβδαὐίοτιόο 

δν Χ 

8 .--40 

ἵιο 20. 4608 
Μο329,6 8 
{ιο 11, 49 

Μι 38. 14 
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4] Λαὶ καθίσασ κατέναντι τοῦ γαζοφυλακιου ἐδεώρει πῶσ ὁ 

ὄχλοσ βάλλει χαλκὸν εἰσ τὸ γαζοφυλάκιον᾽ καὶ πολλοὶ πλούσιοι 

ἔβαλλον πολλά, 439 καὶ ἐλθοῦσα µία χήρα πτωχὴ ἔβαλεν λεπτὰ 

δύο, ὅ εστιν κοδράντησ. 40 καὶ προσκαλἐσάµενοσ τοὺσ μαθιτὰσ 

αυτου εἶπεν αὐτοῖσ' ἁμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἡ χήρα αὖτι ἡ πτωχὴ 
πλεῖον πάντων βέβληκεν τῶν βαλλόντων εἰσ τὸ γαζοφυλάκιον᾿ 

ἴοπφα | ουτοι: 19. 28. 69. οιτωεσ | λημψοντ. ΕΠΙ ΝΑΒΡΙΧΔ... ς λη- 
ψοντ. οα ΓΠ ππςῦ α] οπιπσ]ά {Αα περισσον (ὃ ργοζζαἴις) 

ΔΙ. καθισασ (Ἠ καθεξζοµενοσ, νῖᾶο Ρο»): 1. 15. 28. 69. 91.909. 999. 

946. 3Ρ6 ΑΥΣΡ 1ηξ αγ ΟΥ 33 (ατα µαρκον και εστωσ ο 1 κατεναντι 

του γαζοφ. εΦεωρει, και πασ εβαλλε χαλκον [εὰ. Ἐαπο. -κοσ] εισ το 

είς) εἰ 5ὸ (κατα δε τον µαρκον εστωσ κατεναντι τοῦ γαζοφ. ὤεωρει 

τινα τροπον πασ ο λαοσ ῥαλλει οἴο) εστωσ. ΑἨΏδᾳπο ο τ5 οάάἴπαιιβ 

ΟΠ ΝΗΤΔ α Κοορ... ς αἆᾷ ο 5, Ἰωπ [ο 1] οππῃ ΑΧΓΠ αποῦ αἱ οπηπνἷά 

(8εὰ 11. οπι ὁ) Ὁ ο 3: ϱἩ 11 ᾳ νς βγταῦ αγπη αθίἩ Οτ358: 1ΐοπι Ὦ και 
κατεν. του γαζοφυλ. καδθεζομενοσ ο εξ | κατεναντι ΟΙΠΙ ΝΑΡΧΓΔΗ αης» 

αἱ Ρρ]εν ΟΥΡ15.,, πο 98, αἲὸ Ώαπιρατ 659 απεναντι, 19. 946. κατενωπιον | 

γαζοφυλακιου οἵΏ ΝΑΒΡΚΙ Ον ΓΔ” αἱ ΡΙ: εανβν χα” (Ε πῖαί) αἱ] πια 
-λακειου. Τίοπι Ρἱ5 γαζοφυλακειον ΕΕΑΝΝ (ἴδια χ ν.41, πο 49) αἲ τη | 

εθεωρει: κ Φεωρει, Ἱέοπη Ο 14390 (νἷάςο βαρχα). Τάῦθ6γο 1: ὲ οι βεαίδ- 

δεέ Πεμ οοπέγα Φαπορμ. εἰ πιεί αἰντέες ἰασίαβαπί πιιίία; εἰπηϊ]]ίεν 3. 

εἰ 5εῖεπς Πεδις οοπίγ. (απορή. εἰ πιιδέέ ἁἴυ. ἰασίαδαπέ πεδία, 1ΐοπι τηῖ α- 

άἳ[ο αερίοίεδαί ροδί ϱαμογι. Οἱ βαρτα ΟΥ | βαλλει (α Ἱς φποπιοᾶο -- πι{έ) : 

19. 69. 194. εβαλλε (693 εβαλε). ΟΜ ΤμαΙΙΠΟΡ: «φποπιοᾶο ἔωγζα ππίεγαί 

1 νΕ, φμοπι. ἔμγζαε πιεῦαπέ (πι Μίεγοπί ἆ, {αοίαγεπί 4) Ξ' ἆ α, φπαπίαςε 

ἔωγζαε ἰαείαδαπέ Ὁ, φπαπία {πηγα πι έεδαπέ. Ὦ 3Ώ εβαλλεν (ρτο βαλλει) 

απβ]]αΐςςδα νἰἀείαν;: εατίε οπῖπῃ οπΙ ῥαλλει πδᾳπε πλουσιοι | εβαλλον 

(9 εξεβαλλ.) ου (ΝΤ)ΕΙΝΕΑΗΡΕΟΗΚΙΙΡΣΓΑΠ” αἱ ΡΙ Πέ νο αἱ Ον Ώαπι 

Ρατόῦθ,, ΕΜΌΥΠ3 αδ [εγο εβαλον 

4». και ελθουσα (Α προσε}θ.) ο. ΝΑΒΙΙΧΓΔΠ απο αἱ [ο ΟΠΗ «ΟΡ Υ1 εἰδέΏνν 

ΒΥΙΣΕΝ ΑΥΥΡ (και ς. οὗ.) ΥΠΑ αοίἩ ΏαΠΙΡ3Υ 609; Ὦ 26 1ΐ γρ βα] εορρθίι ὅ: 

Ον355 ελθ. δε] χηρα: Ν γυνή χηρα | πτωχη οπτη ΝΑΒΙΗΧΓΑΠ αηςῦ αἱ 
ΟΠΩΝ ἔεχαο ορ”. (α{1: νά) 1 νο βαἩ οορ αυτί) ααία ΟΥ Ώαπιραῦ,.. Ὁ 206 

αΌ ο 2 1 κα απ οἱα, πο 409 | εβαλεν: κ Ι9. 09. 124. αἱ ραιο 

εβαλλεν 

48. ειπεν ΕΝΤΙ ΝΑΒΡΚΙΌΔΠ 149 {εγο α Ἱ 5αἩ ορ βγτα ααί] Οτή355 Ώαπι 

ραθ5.., ς (-- 9) Τά λεγει εππι ΕΕΑΗΝΕΥΣΙΗ 1. 69. υ ο (3 1.3. τί 
νὰ) 11 νς αγπασ]ά (ΟΥ4391) | αυτη η πτωχη (εἰ. β3 ρΎ1 νε; κ 
οπι πτωχη, οἳ ΟΥΡ Απι): ϱ 3909 ΥΣ6Γ αἱ Ραπο α Ὁ { ᾳ ΟΥ 9399 εί 291 η 

πτωχ. αυτη | πλειον: Ν ΏαΠΙΡΑΙΤ ὁ4 πλεον ... Ὁ 2. 98. Τὸ. 240. 490. αἱ 
Ραπο ΏΑΠΙΡΙ 600 οοὰ πλειω | βεβρληκεν ο. ΕΕΘΗΕΝΜΠΙΕΒΌΥΧΓΠ (μ” οπη) αἱ 
Ίοηρο ΡΙ ... Ἰω εβαλεν ο Νε(ν” εβαλλεν)ΑβΡΙΙΑ 99. α115 ἔοτο ΟΥ 015 
ΏαπιραΕ :: αἲ 1 Ίμο Ἱεσίῖοπθ ποπ Βαοί [των ῥαλλοντ. ΕΝΤΙ ΝΑΒΡΙΧΓΔΠ 

αποῖ αἱ ρ]ης5ῦ ΟχΡΙδ.,, στ. ῥαλοντων επι ΕΗ αἱ δαΐ ππὰ Ώληρας... 
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’ Δ ] ω. ’ 2 υ ” σ ρα 

44 πάντεσ γὰρ ἐκ τοῦ περισσεύοντοσ αὐτοῖσ ἔβαλον, αὖτι δὲ ἐκ 
” ε ’ »ι / ς αγ Ἡῤ 4 Ν / 

τησ ὑστερήσεωσ αυτῆσ παντα ὅσα εἶχεν ἐβαλεν, ὅλον τον βίον 

αὐτῆς. 

ΧΗΠΠ. 
191.9 να. [ ο σος ο Ὃ σι. 

1 Και εκπορευοµένου αυτου ἐκ του ἱερου, λέγει αυτῳ εἰσ 
Δ - - » Ὅ ), π Λ 

των µαθητῶν αὐτου διδάσκαλε, ἴδε ποταποὶ λίθοι καὶ ποταπα! 
3 ’ κ ορ) ν στ ο λος ( /. ’ Δ 

οἰκοδοµαί. 2 καὶ ὁ Πησοῦσ εἶπεν αὐτῷ βλέπεισ ταύτασ τὰσ µε- 
’ .] ’ Ρ) - | .] Δ 

7άλασ οἰκοδοµάσ; οὐ μὴ ἀφεθῃ λίθοσ ἐπὶ λίδον, ὃσ οὐ µὴ κατα- 

1. 19. 9468. α Ὦ ο ΠΣ' σ’ 1 α (οοπίτα φιή πείθει Ἱ 1 νϱ) ΑΤΠΠΣΟ (Ἠ0Ἠ 

Π{6πιΖΟΠ) ΟΠ1 

Δ4. παντεσ γαρ (εί. ΟΥ 3339): ϱ 1. 88. αἱ αἲῖα βα] αάά ουτοι:: ο Τμο | 
περισσεύοντοσ αυτοισ (εί. ΟΥ Ώαπηβατ οοἆ): ΌΓΑ αἱ πια Ώαπηρᾶῦ 6 πε- 
ϱισσευµατοσ αυτων (1 αἱ Ραπο αυτοισ). Επ Ηίεν αῑα 1η Το. ΟΕ Ο1επι 

5τ9 ο µεν γαρ (πλουσιοσ εκ ριαερτεβεῖθ) απο του περισσευµατοσ, η δε 

εκ τησ ὑστερησεωσ συγεισηνεγκεν. Τεπι Οοπαί 5,6 οτι οι παντεσ εκ 

του περισσευµατοσ αυτων εβαλον, αυτη δε εκ τοῦ ὑστερήματοσ ολον 
τον βιον ον ειχε | εβαλον: Ε 351. 989. αἱ Ῥαις εβαλλον | εβαλεν: 251. 
989. ο5οἳ 956. αἱ εβαλλεν 

ΧΠΙ. 1. εισ των (ία οἱ. Τμ, 56ᾷ {165 οβέ ἆο Ὦ) οἳΠῃ ΝΕΒΕΑΗΚΤΝΜΡΌΥΓΠ αἱ 

ΡΙ... ΤΙ εισ εκ των ΟΠΠ ΑΡΕΣΔ 1. 19. 28. α129 ίοτο (Ίέοπη 1{ νς 58ἩΏ ορ 
Ἴπς επ νε] ἆε) 1: εισ εκ ραδδῖπι Πποίααί; ραδβδίη τί Το] 6, ὃ ποιή- 

απαπῃ Πποίπαῦ; ραδβῖπη εκ πό Μο 19, 10. 14, 45 Βίπο ἀπρῖο α11θΠ ΠΊ8Η1Ι 

Ἱπ]αίππα | ϱ" ποδαποι οἱ ποδαπαι | οικοδοµαι (εἰ. αἵ νσεᾶ απη {α ρτας 
οι Ίης 41): 9 Ὦ ο 3 ϱἲ. ΚΙ α ραί πιῖ {οἱ αᾶά του νερου 1: οἳ ΜΙ 

9. και ο τς (ο ΒΥΙΞΕἨ Πεβις αμίεπι) ειπ. αυτ. «πΠι ΝΗ1, 98. 115. 251. 255. ο 
Β4Ἡ 60Ρ ΑΥΙΒΟἨ Ρ6ΥΒΡ (Βαχ κ. ειπ. αυτ. ο 18) ... ς και 0 15 αποχριθεισ 
ειπ. αὖτ. (41 αὖτ. ειπ.) οππι ἘξαΗΜβῦνχς αἱ Ρἱ ᾳ ατπῃ αθί]; Πίοπη Τη 

και αποκριθεισ ο τς (α Ὦ 1 ΟΠ) ειπ. αυτ. οππι ΑΚΑΠ 1. 28. 69. αἱ ρ1αβ30 

β5: Ίς ο" νά 1 νο (1ἴεπι α Ὦ 1: ο νοτο αἆ «πιεπι γεδροπᾶσπδ Πεδις αἲ) 
6ΥΤΡ: Ι{επῃ Ὁ και αποκριθ. ειπ. αυτοισ ο ἵςξ | αυτω (1 να, ίοπι οί ϱ): 

Ῥ αἱ ραπς α Ὦ ο 3" ϱ”. ἵ Ἱς α (νασᾶάᾶὃ βοᾷ ποπ απι επι 1Πς ΡΥΑΡ {ο] α1) 
αυτοισ (:: ο Μ{) ... 1. 118. (νὶᾶο απίο ο απ) οπι | βλεπεισ(] νβ): 

ΡΜΠΕ α]α Ὁο ο 5’ σ”' 1 Κ 5ακ βλεπετε (:: ο ΜΙ), Ργαείογοαη!ιο 2Ρ9 

Ὦ ο 7: 1] βακ Ῥτασπι ου (ποππε, Ι« ποπ) 1: ο Μί | ταυτ. τασ µεγαλ. 

(απ αδότ 1 οπ1) οικοὺ. (15. 69.124.958. 9846. α τασ οι. τασ µεγ.): ἃ Ἰαδ 

βἰγιιο/α8 πια/παδ, α”' Ίιαδ πια/πας αεάἰ[οαξίοπεδ; ο 3 ἶ ᾳ Ίαεο οπιπία 

(0 1 οπυπ. παεο) ππαρπα αεαἑᾗοία, ] οΊΊΤιεΒ Ίιας αεα([σαξίοπσΒ, ΥΕ Ἰαβ ΟΠΙΠΕΣ 

πιαθπα» αεά([ο., Ἱ οπιπία ζα πιαφπα, ϱ ἐδία πιαρηα εί αεᾶ(ῄοία υεδίγα | 

ου µη: Ῥα 1. 19. 28. 69. 9Ρ6 α110 ῄετο α Ὦ ο ο 2’ ϱ2' 1 ]κ 1 ᾳ ΑΥΠΙ ΡΓΑΘΠΗ 
αμήν (1. 118. 299. οΠ1, ο απιεπ απιεπ) λεγω υμιν (α 9Ρ913.98. 69. 115. 

1 σοι) οτι (α 1. 19. 69. 115. 29Ρ9 αἱ Ῥαπο αᾳ οπι):: 6 Μί | αφεθη βἶπο 

ὧδε οππη ΑΕΕΗΚΝΡΥΣΥΠ αἱ ΡΙ 3 11νρ.... ωπ αἀά ὧδε (:: ο Μί πβί 

1--9 
Μια, 1--5 
1ο 21, 5---11 
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λυθῃ. ὃ ο καὶ καθημένου αὐτοῦ εἰσ τὸ ὄροσ τῶν ἑλαιῶν κατέ- 
-ε - Ε] ’ αλ οι οκ « η 4 οτε / 

}αντι του ἱερου, ἐπηρωτα αὐτὸν κατ ιδίαν 0 Π1έτροσ καὶ Ιάκωβοσ 
Νο ’ Νο ’ ο ο κι ς - ’ ” ” Ν 

καὶ Ἰωάννησ καὶ 4νδρέασ᾽ 4 εἰπὺν ἡμῖν, πύτε ταῦτα ἔσται; καὶ 
’ Δ -- ιά /. ” - ’ ς Ἅ να 

τί τὸ σιμεῖον ὅταν µέλλῃ ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα; Ὁ ὁ δὲ Πῃ- 
- ” ο , 2 ο ο , ς πω / 

σοῦὺσ ἤρξατο λέγει αὐτοῖσ᾽ βλέπετε µή τισ ὑμᾶσ πλανήσῃ. ϐ πολ- 
΄ 

ποπ Πποί, οἳ αἵ. 16) ΟΠ ΝΗΡΑΕΙΜΌΔ α160 [ογο α Ὁ ο ᾳ γι» αίΡ ο.” 

ΑΥΠΙ (54Ἡ «ορ αθίἩ ἴταμδρ), Ἰίοπι ο Ἱς ὑπ ἑεπιρίο, ο ὕι ἐδίο ἐεπιρῖο (αἱ αἳ. 

Ογρίεςί 1, 15 ἵπ ευφίίο ἀοπιύπιις σα: Ἀοπ γεἰἰπφιιοίιγ ἐπ ἰεπιρίο ζαρῖς 8ιρεν 

ζαρίᾶεπι φ ή ποπ ἀιβεοϊυαίων, εἰ: Γοδί ἐγίζιππι αἰῑια εωοϊαθί(ι" θύπε πια- 

πῖδια.) | επι λιΦον οππη ΝΒΑΙΜΌΣΓΑΠ 1. 19, 28. 58. 69. αἰ 49 ἔοτο ... ς 
Ίω ΤΙ επι λιδω οππι ΑΡΕΕΗΚΑΥ αἱ ΡΙ (:: αἰίεγαπι αρ Μί α]ίοταπι Αρ 

9) | οσ ου µη καταλυθη «ΝΠΙ ΒΕΑΏΡΧΓΑΠ απςῦ αἱ ρ]ου: ν”Ἱ, 106, 19. 
69. αἱ ραπςοσου (15. 69. αἱ 2 αἆᾷ η) καταλυθησεται :: πί Μί οί Τις, 

Ῥταρίθτεα Ὁ α Ὁ ο ο 3: 5. 1 Ἱς Ἡ (ΠΟΠ {επι 1 ᾳ νο) Ογρίεςί1, 15 (νιάς 

ἈΠ{Θ) αάά και δια τριων Ίμερων αλλοσ αναστησεται ανευ χειρων, 

εἰ Ρο5έ ἐγίζιιπι (ο ρο8έ ἐ1άιο) αἴζις (κ αἴιπιιέ 510) εποαδίζιη Φύπε πια- 

πῖδας ο Ἱς (οἱ ΟΥ}), οί ϱο5δί (1 σι) ἐγκζπι αν (1 αἴζια) γεδιγφεί αἶπε 

πιαπίό. α ἵ η ({π Ἱπαῖρῖί αἩ ας εδ.) εἰ πι ἐγίᾶιο αι (13: 3" ἐἶζιᾶ) 

γεβιιβοἰἑείι’ πε πιαπί. Ὁ ΕΞ: σἲ., αἱ Ῥορέ ἑετζιπι ἀῑεπι εἰ αἰὔιέ γεβιδοίέε- 

{η θὗπε πια. ᾱ, αἱ πι ὑἹάμο γεδιδοίαδο ἠζια δὗπε πιαπίδιιδ ο :: οἱ 14, 58 

εί Το]ι 2, 19 

ὃ. και καθηµενου: 1 ΟΠ και (αἱ ραπς Ἰαρεπί καθ. δε νοι καθ. ουν) | 
ιερου: κ ὀροῦ Βἱ6 | επήρωτα επι 81, 19. 28. δ8ὺ. 69. 939. αἱ Ῥαιις 60Ρ 

π1βίρει 5 ΑΥτΡ 8... ς ΤΠ επήρωτων (ΑΕΕΦΘΗ ἐπερωτ., Δ επιρωτ.) οπτη 

ΑΡΧΓΔΠ ππςῦ αἱ ρου 1 να εορΣΟΝΝΥ βα] 9ΥΥΣΟ ΙΡ ἴΧί ΑΠ αθ{Ἡ (564 ο 
Π3: οοΡΣΕΝΥΥ αἱ ὑπίεγγοφαυενιπέ) | κατ (ηἩ καθ) ιδιαν: Μ κατ'ιδια, 251. 

β4) οπῃ | ο πετρ. εππι ΝΡ 2906, Ἱίεπη 115. τρο (α]νΙά) οτεπε.... 6 Τη 

ΤΙ οπι ὁ ΕΙ ΑΒΙΙΧΓΔΙΠ πποῦ 4] Ρ]ον | τακο. και ιωανν.: Ὁ 298. 69. 194. 

946. 455. τωανγ. κ. τακω. | νωαννησ (ία κ” οί Νέ): ΝΔΒ νώαγησ 

4. ειπον ΟΝΠΙ ΝΒΡΙ, 1. 18. 28. 989. 69. 946, (α1ρε ΥΙά)},,, ς ειπε οἶπι ΑΧΓΔΠ 

ππςῦ α] Ρ]6ι | ταυ. εσται: Τ ταῦτα ἐστι | οταν: ΜΑ οτε (194. οτι) | 

µελλη οὐ ΝΑΒΕΑΗΚΙΗΒύΥΠ αἱ ϱΙ ... ΤΙ µελλει ου ΕΗΜΧΓΑ 98. 69. 
124. ΥΣ5Ι αἱ ρ]ας”ὸ. ῇ. μελλ. ταυτ. (1, τα. µε.) συντελ. παντ. 61 ΝΒΙ, 

(πείἩ) ... ς μελλ. παντ. (ο πα. µε.) ταυτ. συντελ. εΙπ ΡΕΕΒΌΥΣ αἱ ΡΙ 

α ο η (5β6ἆ ἆ οπιπία Ίαεο οὐπβιπιπιαδιέιη!) : 1ίθπα Ἰωηπ μελλ. ταυτ. παντ. 

συντ. ο. ΑΑΗΚΝΓΙΠ α155 ᾳ (οοερεγῖπέ Ίαεο οπιπία οοπθπιπιαγἵ) σορ 5ΥτΗΙΝ, 

ΑἰπαϊΠ {ου 1 (61:33) νρ 5α]ι παεο οπιπία ὑπορίεπέ εοπδιπιπιαγ{; 1ΐοπι Ὁ 3: 
1 Ίαεο οπιπία οὐπδηπηπαδιπέιη ... Α 19. 929” 495. ΥΣ0Υ 2Ρ9 Ἐ (Ίαεο ἴπ- 

αἴρύηπί ρεγ]ιοί) οπι παντα 

δ. ο δε {5 ΕΙ ΝΗ1, 99. 54] 60Ρ ΒΥΥΣΕΒ ΑΥΠΙ Ρ6ΓΑΡ..,. ς ]μπ 0 δε 1 αποχρι- 
Φεισ ΟΝΠΙ ΑΧΓΔΠ ΠΕΟΣ αἱ] ρ]αχ (Βοᾷ 997. 958. οπι τ9) 5: (πεβροπάεηα 

αι επι Πεθιιβ) ΒΥΥΡ, Ἱίεπα ρα 19. 28. 69: 91. 194. 209. 299ΝΙ4 2Ρ9 8 11 
ᾳ ν6 και αποκριθεισ ο 19 (8εᾷ α 1. αἱ ραιπο Ιπίευ αποκρι. αἵ ο 15 Ροπ 

αυτοισ, ν]ᾶο Ροβ{): ο γεβροπάεπθ Ίεδιβ, α Ἱ Ἡ εἰ γεδροπάεπε | ηρξατ. 

λεγ. αυτοισ (ο αἲ ος) οππα ΝΕωὈ 11. 19. 55. 909, αἰδ ας ρ]ατ ο Π5.1 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 19,9. 9569 

π υπ πα ορ , ᾽ π 
λοὶ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μού, λέγοντεσ ὅτι ἐγώ εἰμι, καὶ 

4 ’ σα Ἀ .] // ) ΑΗ 2 Δ 

πολλοὺσ πλανήσουσω. { ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμουσ καὶ ἀκοὰσ 

πολέμων, μὴ Ὀροεῖσθε δεῖ γενέσθαι, αλλ οὕπω τὸ τέλοσ. Ὁ ἐγερ- 
αι, ή. Ν ΔΝ ᾿ 

Θήσεται γὰρ ἔθνοσ ἐπ᾽ ἔθνοσ καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, ἔσοντοι 
ΔΝ Ν / ” , 2 Δ νο -- 139. 1 

σεισμοὶ κατὰ τύπουσ, ἔσονται λιμοί. 9) ἀρχὴ ὠδύίων ταῦτα. 

1 4 νρ 88Ἡ «0Ρ ΒΥΙΣΕἨ αείἩ.... ς αυτ. ηρξ. λεγ. οἳπι ΑΕΡΗΚΝΜΤΡΥΧΤΗ αἱ 

ΡΙ ΑΥΤΡ: Ἱέοπα ΩΣ. λεγειν 5εὰ αυτοισ Ιπίεγ αποαφι. εί ο τς Ροβῖ{ο α 1. αἱ 

Ραιο; 1ΐεπι Μ:Α 69. 194. 15Η. 946. 8Ρ9 ἠρξ. αυτ. λεγειν ... Ὁ 951. 909 

α15 α Ἱς η ΥΠΑ έεπεν αυτοισ (ἷς ἀλωίε ἐῆΙίς, α τι αἲξ ή) 1: ο Μέ | πλα- 

γηση: ΡΗΓ α119 [ετε -νήσευ 

ϐ, πολλοι εσπι ΝΗ1, (ἵ αρ Β]αποἨ, ποπ αρ ΑΙίογ) αεί Ρ6ΥβΒΡ... ς Ἰωῃ αάά 

γαρ οἳπι ΑΡΣΧΓΔΠ ο) αἲ οπηησίά 1{ νρὶ βα]ι ορ αγτα αστη :1 αἲ Ἱέα οἱ 

Μί εί Τιο; Μο Υογο αβῖαοξΙς οοπϊαποΙοπῖθας 5ετῖροαχο αἀαπιαί, {εδρα 

ῬΙ6Υ18ᾳ 8α6ρο δρ (ποπ ρα5 αποά αρίατα νιάεραίαγ ππαχίπηθ εκ 1] ϱΡ, 

ο{ αά 9, 95. 4,28. 9,24. 10.21.28. 99. 11.259. 196.24. 99.91. 96. 9τ.) | 
επι (ένς ἴπ): αἆ εν | ονοµ. µου: Κ αἀά ρεειζύργογείαο | οτι (ἴα α 1] 

νβ): 5 9δ. αἱ Ρραιπς ϱ ο 42: 6” Κα ραϊ οπι:: πέ Μί | ειµυ: 18. 38. 61. 

69. 124.946. α1δ Ὁ ορ” 1 ραΐ Ρας 54Ἡ «ΟΡ ΑΙΠΙ αᾶὰ ο χε:: αἱ Μί 

7. αχουσήτε ΟΠΠ ΝΑΡΙΧΓΑΠ αποῦ αἱ {εγο οἵΠἩ (69. -σετε) ... Β ακουητε 

(516), 1294. (αρ ΒΙΤΕΠ, ποπ αρ ΑΙ{ετ) ακουετε: ΤΙ αχουετε εκ 6ΥΤΟΤΘ ἆε 

Β | µη: Ἀἲ εἰ 6οιτ(οῦ νά) 8Ρ9 ῥταεπι ο0ατε (Ναγε|{ Ἱπρτοβανί() 1: ο 

Μί | θφοεισθε (δεὈ, οθτίο 1άθπι απὶ ορατε τοβδβ(π]έ, -εισθαι): Ὁ 12. 

στ. 122.955. θορυβεισθε (Ὁ -σθαι), 5ο4 ἆ το ἐὐπιπιεπίς ρατ]ίου ας Ὦ 3 

.]ᾳ να, ἵεπι ο 7: Ἱς ποἰίε ἐἴπιεγε; οοΠΕΥΑ. ἃ Ἡ ποϊσε ἐζανί | δει οππα 

Ν”Ἡ δα] «ορ... ς ΙμΠ αἀά γαρ ΟΙΠΙ ΔΕΑΡΙΧΓΑΠ Πποῦ 4] οπιηὔΊά Ίε νο 

Αγταίχ οἱο :: αἲ ία οἱ Το οἱ Μί Ιεοίῖοπα ποη Βαοί | αλλ επι ΝΑΒ οίς: 

Ρ αλλα 

8. επ οπΠι ΝΕΚΙΙΔΠΣ 1. 69. αἱά56"... ς Ίωμῃ Τϊ επι οΙπι ΑΡΣΧΓΙΠΣ ας» αἱ 

Ίοηρα ϱΡ] (4 αντι εὔνον, Ἰΐθπι 9093). Τιαθηϊ δέρεν α 5 ϱ” 1] ὅν, 
δαργα 1, οοπίγα Ὦ ο ἆ ϱ1’ νρ, αἄνεγδιβ ᾳ | εσονται σεισµ. 61 ΝΗΡΙ, 28. 

194. 299. 84Ἡ 60Ρ... ς ΤΠ και εσοντ. σεισµ. ΟΠΠ ΑΧΓΑΠ ο (5εὰ μ” 

1923" αὐ εσοντ. Ρτίοτθ α εσοντ. α]ἴεταπι ἰχαΠΡΙ116Υ6) αἱ ρ]ετ 1{ νρ 5Υτ 

αγ αγπι αείἩ ττ πί Μί ]οσίίοπε ποπ Βποί | εσονται λιµοι (Α” οἵη κατ. το. 

Σαοντ. λιµοι, Ιἴεπι απίεα α ῥασι Ῥτὶ αᾱ ῥασι αἰίεταπι ἰχαπβί]πεγαί: 

πίγοαιθ Ίοσο νὲ δαρρ]εν1{) οππι ΝΕΒΙ, 98. 60Ρ ... ς Ἰμῃπ και εσοντ. λιµ. 

απ ΑΧΓΔΠ αποῦ α] Ρ]ετ ᾳ ϱυτα β8Ἡ ααίἩ: (αγπι οπι και εσοντ.) ... Ὦ 

ὀρεαΡοβ” ΡΕΞ 1 ΚΙπνβ και λιμου (οΠΙΙ88Ο εσοντ.) | λιμοι 5ῖπεα 

α44Πίαπιοη ΟΠ Ν(7ΘΙΘ)ΗΡΙ  Ὁ ο 3: ο1 Σ1 ΚΙ π να «ορ αείῃ ατδ... 
ς (5δεά αὐ9) αάά και ταραχαι ουπι ΑΧΓΠ τιποῦ αἱ οπηπσΊά ᾳ δα γνα 
(ΑγΠ1 αάά και λοιµοι και ταραχ.) ΟµΙπί 5/905 (αγοι» αζάἡ: οἱ {ατρο]αβ) 

9. αρχη (α0’ 5) εππη ΝΕΡΚΙΙΡ"ΌΔΗ (ἴθιη Εὐνἰά) α149 [το α Ὦ Η’ αἲ. ϱ” 
1κ]τπανβ(δεὰ α Ἡ ὑππέύμι ἄο[ογιπι οπυπία Ἰιαεο, ϱ-' οπιπία Ίιαεο ἴποίδιπι 

ἀοίογιώπ. ΒΙπα Πίου 19. 2958. 69. 124. 999. 846. 909 ταυτα δε παντα 

αρχη [69. αρχαι] ωδινων :: οἳ ΜΙ;: ο Ρ]απο ΟΠ αρχ. ωὸ. τα.) β81 «ορ 

5ΥτΙΙΣ Αγπι αοίἩ ,., ς (5 52) Τί αρχαι ο, Αεεαημβζνχγ μὲ αἳ ϱ! (1: »ὶο 

ϱ)---15 
1ο 21. 12---19 
Μι 10. 11-22 



200 19, 10. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

Μεριο Ῥλέπετε δὲ ὑμεῖσ ἑαυτούσ' παραδώσουσι ὑμᾶσ εἰσ συνέδρια καὶ 
εἰσ συναγωγὰσ δαρήσεσθε καὶ ἐπὶ ἠγεμόνων καὶ βασιλέων σταθή- 

σεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ, εἰσ μαρτύριο» αὐτοῖσ. 10 1395 καὶ εἰσ πάντα 

τὰ ἔδνηῃ πρώτον δεῖ κχρυχθ ναι τὸ εὐαγγέλιον. 1 1 Ὁ καὶ ὅταν 

Πο1α, 1» ἄγωσιν ὑμᾶσ παραδιδόντεσ, μὴ προμεριμνᾶτε τί λαλήσητε, ἀλλ ὃ 

1 νρ αριᾶ Μ{) | ῥλεπ. δε υμ. εαυτουσ (4 αυτουσ, κἲ οσα: ΒΙπη]1{ου Ἱς 

Ίιαεο υἰαείε, Ἱπίου ἐπιέύιπι ραγἑηγτ(ζοπίς οἱ Ίιαεο Ῥιποίο Ροβ1ΐο): Ὁ 1. 28. 

91. 194. 906 α ΗΣ' ΤΠ αὖγπι οπα:: πί Μί | παραδωσ. υμ. οππι ΕΙ, 6ΟΡ 
ΑΥΤΑ αείἩ.... ς Ἰη παραὸ, γαρ υμ. (:: αἱ Μί 10, 1Τ Ἰεοείοπο ποπ Βαοί; 

Ρταθίθγθα οΓ6πρτα αἆ ν.θ) 6 ΠΙΏ ΝΑΧΓΑΠ αποῦ αἱ ρ]οΥ ο 3: 5αραί σ1: :νιὰ 
14 νρ βαἩ δυταίς... 1. 28. 124, 299. και παραδ. υµασ... Ὁ 206 13 

Ρ]απο] 1] η ειτα (289 αὖά δε) υµασ αυτουσ παραὸ. (4εἰπᾶε 905 ἔρδον 
{αάεπ{) | και εισ συναγωγασ ὃδαρ.: πιῖπαδο Ίηα και εν ταισ συναγωγαισ 

αυτων δαρ., επι ο”. ΒΥΥΣΟΝ εἰ πι θγπαφοφί δη σαμιζαδιν. Ἐαπάσπη 

νεγβοσαπα οοπΙπποΙοπθΠα {οβίαπίπιγ Ἱς Ἡ ὅπ οοποὐία (Ες εοποἰίαῦιιῖα) εἰ {τι 

αΊπαροφίς υαριζαθίς (ἷς οπι ϱαφ.); πθς οοπίτα βιπί α ο βΣ1ᾳνΡ ὕι 

οοποϊ]ῖε εἰ πι 5Ί/παφοφῖε υαριζαδιίς (1 ναχο ὧι οοπιοἰζέΐς εἰ ηπαφοφίε οαφ.). 

Ἐαπάσπα οοπΗγπιαη{ ΥΤΡ ααίἩᾗ. Χάος τιπαρῖς Ῥοβί συναγωγασ ΙπίΘτρΙΠ- 

ριπί ΛΕΚΤΜΠ αἱ αἱ νάίτ ΡΙ. Πα οἀΙάεταπές 0 82; οοπία ςὸ ὙΝίδί συγ- 

αγωγασ΄᾿ οἱ Τμ συναγωγασ, ε{ἀοτιαπί «ΙΠΙΤ 31 1 εορ. | Χδαρησησθε | 

και επι ηγεµ. (Ακνπ α1”0 {το αᾶᾶ δε:: πί Μί 10, 18) καιβασ. σταθησ. 

(αυ 1. 19. 98. α155 ἔετο 58] αχύησεσθε :: αἱ Μι10,.18): κ 495. γ»ο 

αἱ Ρο ΟΠΙ | εγέχεν 6πΤῃ ΝΑΡΙ, δίᾳ: Β ενεκα 
10. τα: ϱ”" οπι | πρωτ. δει ουτη ΝΕΡ 28. 999. δέν απ] να Αιβςοῦ5 214, 

Πίοπι (ν]άο ρο5ί) πρω. δε δει 108. 124. 151. 9Ρ9 4] Ρας ς ἆ Πρ 1 

(Ις Ργύις επύπι ορονέ.) 58Ἠ αἴπι ... ς Τϊ δει πρωτ. ο. ΑΗΧΓΑΠ αποῦ α] Ρ]ον 

ᾳ οορὺΊά ΑΥΤΡ. Υετρα χαι εισπα.τ. εθνη 108. 194. 151. εἰο αἆ Ρταθςθ- 

ἀεπίῖα (ταλαπέ, Πίθπη Ἱπίογργείας αἱ ϱΥὕππι αμίεπα, ϱΥτι8 επῖπι. Ἐκ απ]- 

Ῥα8 ο βαἩΏ τπη 5ἷο: ἴτι {εβύπιοπιήηπι {ΙΙ εἰ (ανπι αἆὰ οπιέῤιιβ) ϱεπέδιι. 

ΓΡγύππιπι αίεπι οἴο, ἆ 13. 1 ὧι ἐεδέ. ἐῑΙίε εἰ ὧν ΟΠΙΠΕΒ (ἐπίες. Ῥγίπιπι αέεηι 

είο; ϱ» (οἱ ἠΙί5 εἰ πι οπιἸιοδ ϱεπίε (εἰ ὑπ οπιπ. φεπί. σ-' ποἩ ναί οπιῖί- 

ίθγθο, 58 πο Β8{418 Παᾳποί). δε οοπδίαπίε εδίοίε ({οἱ »έαίε). ἨῬγίπιπι 

απίεπι οἵο, Ἱ ἐῑ[ί οἱ ἴπι οΠΙΠΕΒ (επίεΒ. δε οοπΓογίαπεἰηϊ, Ὦγήιδ επίπι οἷο. 

Ῥταθίθειθα Ροβί το ευαγγελιον υ ΕΞ 3 (οἱ (1ίεπι 5ΥΓΣΕΝ 5ο οπη]δεῖς 
βΠ{εξδ και εισ παντ. τ. εθν.) αἀά εν πασιν τοισ εθνεσιν (ἴπ οπή. 4161ι- 

δι) τι ο Μί10, 18 οί 24, 14 

11. και οταν ΟΙΠΙ ΝΒΡΙ, 9δ.α ο 1 Αγία 1 Κ]πνροορ...ς οταν δε (:: αί 
Μι 10, 19 Το 19. 11) ουπι ΑΣΓΔΠ ιποῦ α] Ίοηρο ρ]οι Π’ ᾳα δα] Αυτα 

αππι αοί ΟΥ 1395 ] αγωσιν ουπι ΝΑΒΡΑΚΙΜΌΧΔΠ αἱδὀ {ετο Ος ... 

ς(-- ἄρ Βᾳ) αγαγωσιν οππι ΕΕΗΡΝΤΥ αἱ Ῥθύππι (ο ἆ 7 α Ρεγάμσε- 

γύπέ, ἵ 1 νρ ἀπωεγίπί, α π αζώμοσπέ, Κ ορἰι]εγιπί) | προµεριμνατε {αεί. 

Οσ): γ 11. 98. 1951. αἲ ρ]ας/0 µεριµνατε (:: ο Το 12, Τ1 Μι 10, 19) | 
τι (15. 69. 124. 946. πωσ η τι:: οχ 1 ϱβ) λαλήσητε (Ὁ αἰδὺ ἔεχο --σετε) 
Άὔβαπε αἀἁῑίαπῃ οτι ΝΕΟΙ, 1. 98. 69. 10τ. 209. 99εν ο 7. ο. γιά κ 
1 ᾳ νρ βαἩ 6ο) αθί]ι α.θ ΑΤΡ .., ς (εοᾶ αμ09) ΤΙ αάά µηήδε µελετατε, 

μη [μηδ. μελετ.] ο. ΑΧΓΑΙΠ πποῦ 41 Ρ]ευ Αγγαί (ΐοπι ΟΥ 296 µήδε προ- 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 15, 15. 201 

»λ ὃ 9ῇ ς ο ο. .. ’ ολ του - ον λ ών τα ) / 3 « ε. 

ἐὰν δοῦῃ ὑμῖν ἐν ἐκεύῃ τῇ ὥρᾳ, τοῦτο λαλεῖτε' οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖσ 
« ” .3 Λ λ -- 6ο Δ ολ 2 

οἱ λαλοῦντεσ, ἀλλὰ τὸ πνεῦµα τὸ ἅγιον. 12 και παραδώσει ἆδελ- 
ώ 3 [ή Δ Ν 

φὸσ ἀδελφὸν εἰσ Βάνατον καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ ἐπαναστήσονται 
σον κ» Δ ῥ ς χο 

τέκνα ἐπι γονεῖσ καὶ Φανατώσουσι» αὐτούσ. 19 καὶ ἔσεσθε μισούμε- 
ς / ν Αι 2 ΓΩ νεος ντε ) τ 

νοι ὑἉπὺ πάντων διὰ τὸ ὄνομά µου ὁ δὲ ὑπομείνασ εἰσ τέλοσ, οὗτος 
/ 4 11.69 ας’ Ν - ε 

σωθήσεται. 14 "Όταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγµα τῆσ ἐρημώσεωσ 
ιά ΄ ιά 3 - { σ] ’ ’ 148. 9 

ἑστ]κοτα οπου ου δεῖ, ο σναγιγῶσκωγ νοξέιτω, τότε οἱ ἐν τῇ Ιου- 
δαίᾳ φευγέτωσαν εἰστὰ ὄρη, 19 ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ δώματοσ μὴ κατα- 

µελετατε οπη]βδῖς τι λαλησ.). ἵτετη 28. 98υΥΙά 999. 458. 9Ρ9 α Ἡ μῇὸ, µελε- 
τατε νε] (μέ 98. 2Ρ8α ργαεπιεάίαγε, Ὦ Ρα σπιεἰείατε) προµελετατε απίθ 

τι λαλησετετ: ϱ Το 19, 14 Βικῖί ] αλλ: Ὁ αλλα | ο εαν ΟΠ ΝΗΒΤΙΧΓΔΙ 

ππςῦ αἱ ρ]εν ΟΥ... Ὠπ ο αν οππῃ ΑΡ αἱ ραιο | τουτο (1Η 14 νε; 
Ἰου α Ἰ η): Ὁ αυτο (ο {ρδιπι, 8ο ἆ Ἰοο). 19. 28. 69. 91. 194. 999. 946. 

9Ρ6 Ἐ πιί ΟΥ εκεινο (ζω Ἱς, δια πα ϐ) | λαλειτε: 1. 90. 156Υ αἱ ραιο λα- 

λησετε (-σατε, -σητε) | εστε υμεισ (εδ οος ο”" ἶ Ἱς 1 απι {π Ίπς ῥτας, 
επι 905 ἆ 4): μΌ αἱ” ἔετο α ο ΗΣ η νρεάεΓἹηδδπια υμ. εστε :: αἱ 

Μί 10, 20 

19. καν παραδωσει ΟΠΠΙ ΝΒΡΙ, ας Κ η δαἩ 60Ρ...ς παραδωσ. δε (:: 
Μί 10, 91) οτι ΑΧΓΑΠ τιπςοῦ αἱ ἔοτο ΟΠΠ (ν ο5δ6Γ πθς δε πθο και) Η΄ 
(61. Σ νΙά) 11 ᾳ νο αυτα αεί ΟΥ135 | επαναστησονται (αἱ. ΟΥ): Ἐ 
-στησεται (Ίἴεπι Βὰδ Μί 10, 21) 

19. δια το: δ” ὃ, τον | ουτοσ: Χ ουτωσ 

14. το ῥδελ. τησ ερηµω. (68. οσα τ. ερ.) αΏδαιιο αἀαίατα οππι ΝΒΡ1, 2Ρ6α 

Π5: ϱ1 2. 1 πῦ ᾳ ΥΕ β8Ἡ 60οΡ ατπι ΑπςεοΠΣΣ145 (φποᾶ Πέ αἴέ: Οαπι 6ἱσο 
νιάστΙ]5 αΏοπηῖπ. ἀθδο]. ᾳπαο αῑσία οδί α Ώαπ. Ρτορὴ. βίαπίαπι Ιπ Ίοσο 

58., απῖ Ἱερ]ί Ιπ{ε]ῖραί, Ίιου Ἰ{αγοιμςδ Μία αῑσί: Όαπι αιίεπα ν1άετ]εῖ5 

ἈὈοπηίη. ἀ465ο]. δίαπίεπι αδί ποπ ἀολρεί, απὶ Ἱερῖί Ιπζε]]1ραί)... ς(-- 

αὐ) αάά το ρη6εν υπο (1. α119 ἔετε δια) δανιηλ του προφητου, εἰ Τη 

ἵτο ρη. υπ. δα. τ. πρ.] οππι ΑΧΓΔΙ ππςῦ α] ἔετο ΟΠΠ 6 Κ (Ἱαπίε ργο/εία, 

Ἄπα ρτο. 5οᾷ 8Ίπα δαννηλ) 1 πἲὸ αγταῖῦ αεί 1: ο Μί αῬί παιπο οπι | 
ἕστηκοτα οΙΤη ΝΕΤ, 1{επι Τη εστηκοσ επι Ὁ 28....ς εστοσ (:: πὲ ΜΙ) 

έπνη ΑΕΕΘΗΒΥΑΠΖ αἱ ΡΙ, Ίέοπι ς9 ()Ρ 87 εστωσ οσπι κΜΌστΠ” α την... 

1. 19. 98. 69.91. 999. 946. στηκον | οπου (0" ναίτ εν τοπ. αγ. Ξοτῖρίιι- 

ταβ [αἱβ6) ου δει: πείμθᾶ ϱ{1155 Ῥγασπι (νε] αάά ) ὕπ ἶοσο δαποίο (5ο 

οοᾶ τη οπ1 οπ. ου δει) ::.6 Μέ | νοειτω (Ε νοητω): Ρα ϱ” η αἀά τι ανα- 

γεινωσκεν (η φῖᾶ αἰοῖέ, α ιά φᾶ [εφτέ) | εισ: Ὁ 209 191. αἱ Ραις επι 

16. ο δε επι ΟΠΠ ΔΑΕΑΚΙΜΒΌΥΣΓΑΠ αἱ ἴεγο ΟΠΙΠ ΒΥΤΡ αὖπΙ... Ὦ 208 α 5’ 

(61 νΙά) 1 ΚΙ πᾳνςκανο επι ... Ιπο επι (:: αἲ Ίία ΜΙ) οππι ΒΕΗ 

ο 581 ορ (Οτ3/315 ποπ αἀβοτῖρίῖ 115 ᾳπαε ριαεσεάπς) { ση αἱ δομα- 

τοσ | καταβατω (ΧΔ αἱ] ῥαιιο -βήητω, Μ δει 259. 400. παταβαινετω :: 

ε{ αἆ Μ{) αΏβᾳπο αἀἁῑίατη οἵιπά ΝΗ1, (2Ρ6, βεἆ οπι μηὸ. εισελθ. τι αρ.) 
 Ἰς δα οοΡ ΦΥΥΞΕΗ ῬοδΡ.... ς Τϊ αάά ειστην οικιαν, Ίμπ [ε. τ. οικ.] 
6.ΑΡΧΓΑΠ ππςῦ αἱ Ίοησο ρ]εν α 5’ σῇ(ο(Σ νι) {1 πα νς (α π ὑπ ἄοπιο) 
ΒΥΤΡ Ἁππη θε (ΟΥ 3315 Η0εΥΘ Πῇ] μ]β] ο επι του δωματ. µη καταβατω 

Μι 24, 9. 19. 

14 --98 
Μι 254, 15--56 
ιο 91, 20-54 
Ὅαυ 9, 5] 

1ιο ΙΤ, 90 



Ίο ΙΤ, 81 

3605 19. 16. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

0 . . / ψ η, .] ον . ϱ Ρ] ” [ ες .] 

βάτω μηδὲ εἰσελθαάτω ἄραίτι ἐκ τῇσ οἰκίασ αὐτοῦ, 16 καὶ ὁ εἰσ 
2 Ν / ᾽ Δ » τΣ κ 

τὸν ἀγρὸν μὴ ἐπιστρεψάτω εἰσ τὰ ὀπίσω ἁραι τὸ ἱμάτιον αὐ- 
- 5 . Ώ ” Ν ’ . .ω 

τοῦ. 1Τ "'''" οὐαὶ δὲ ταῖσ ἐν γαστοὶ ἐχούσαισ καὶ ταῖσ θηλαζούσαισ 
” 3 ’ - εφ 145.6 ϕ. νο Ν ; 
εν ἐκείναισ ταῖσ ημέραισ. 18 προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται 

-- 5 , Γ { - { 

χειμῶνοσ. 19) 35" ἔσονται γὸρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι Ὀλίψισ, οἷα οὐ 
’ » 2 ” [4] ” { - 

7έγονεν τοιαύτι ἄπ᾿ ἀρχῆσ µτίσεωσ, ᾗν ἔκτισεν ὁ ΘΔεύσ, ἕωσ τοῦ 
πλ μ---- 

εισ την οικιαν αυτου οκδον]ρΒῖ() | εισελθατω οΝΙΗ ΝΑΡΙΙΔ 19. 28. 946. 

εκες εισελΦετω οτι ΕΧΓΠ πηςῦ αἱ Ῥρ]ου | αραι τι ΙΙΙ ΝΑΡΧΓΑΠΣ απο 

αἱ ΟΠΊΏ {6χθ 1ΐ νρ είο... ΤΙ τι αραι οαπι Εκ” το. 908. 

16. ο Σιστ. αγρον 8ἶἴπο ὦ) ΟΠΠ ΝΒΡΙΙΑ 1. 28. 209. 945. 299. 68ος 9Ρο ῃ2' 

α (ὰ ΕΞ ᾳ φαΐ ὑπ αφγο) «ορ... ς Τϊ αάᾷ ὧν οππῃ ΑΧΓΙ ΠΠ ΟΡ αἱ Ρ]δγ Ας 

ϱ Ικ]πνρ (φιῖ ὧν αγγο οἱ οἶἳ]νσο, φαί πι αφγο Γον α η, φιιῖ ἔτι 

αργο εδί Ἐκ, φηῖ ἴπ αθγο βιπέ 1) 8ΥΤΙΙΓ ατΙΠ ΒαίἩ (1: ο εν τω αγρω αρ 

Μι είο επιτου δωµατοσν. 15 πηϊπαςδ Ῥοβεθγο 5ἳδῖ ντάορα πίτας ὧν 4 παπι 

ο εισ τον αγρον) |. επιστρεψατω (ϱ3 -ψετω): Ονῦλοτ α πάσης του τὸ 

διδασκοντοσ και Λεγοντοσ" µη στραφητω (23 -ϕφετο) εισ τα οπισῳ 
αφαι το κατ. αυτου | εισ(Μ επι) τα οπισω (Ίαθς ο] α 1): 0 11. αἱ 

Ραπον1ᾶ οπη ειστα (1μαε πι πὶ] π]ςὶ γείγο, 56 πθο αίαν Το 1Τ, 91) :: 

Ροββιη{ αχ Τιο 1Τ, δἱ Ἱπ]αία 6.δο, αβῖ Ἑπἲ {απίππῃ οπι: 5οἆ Μί οπισω 

5ἵΠ6 ειστα Ἠαῦοί πος Βαοί 

1Τ. δε: ϱΕἳ οπι | Α 412565 εγ γαστρι | θηλαζουσαισ: 1, ενθηλαζουσαισ, 
ϱ 28, Φηλαζοµεναισ. ]μαηϊ: πι έγζεπείὔις ο 3. (ϱ1:3 νά) ᾳ.νᾳ, ἰασίαπ- 
εἶδις α 1 η, φιιαε {αοίαπί Ἱς 

18. προσευχ. δε: Ὁ ἃ Ἰ η και προσευχ., ο 1 ογαίε εΥ/ο | ἵνα κ γενηται 

χειμωνοσ μπι ΑΡ οἰζᾶἩ ΑΥΠΙ, Ἱίθπη Ὦ εν µη χειμω. γένωνται, ο ᾱ τιέ πο. 

ηεπιε Ἱαπέ, 1”. 1 νρ ΑαρβζοἩΣ μέ επι ποπ Παπά, 1 πε Ἰζεπιε Παπέ; 1ΐθτη 

1, 50. 69. 9602. α ἨὈ αν. ή χειμ. ταύτα γινεται (50. 69. γενηται, 269. 

γενητ. απίε ταυτ.), πε (ᾳ πἱ ποπ) Ιῖεπιε Ἰιαέο Παπί, 19. 28.299.988 η, µ. 
Ύενητ. ταυτα χειμ., ϱ1 πι αἱ ζέπιε πιο Πίαπέ ιαέεο: Ἱίααια αΏδᾳιο ἡ 

Φυγ. υμ. (4909) ουπι οί ΒΡ1, α]” 19Ρ]6εῦ νο αγ ΑαβΟΟΠΡΣ,151Ι (πο 
Φεγο αἲί 31: Οταΐαο απίοπι αἱ πο βαί [αρα νορδίτα Ἠϊοπιο ναι βαὐλραίο, 

)ιπο Ίο ραγίεπι αἰωτέ, Ραγίεπι ἰασιΐς οταΐο νθτο, ὕπφιέ, αἱ Ἠεπης ΠΟΠ 

ἠπηθ).ιν ς ιν. µη γεν. η Φυγή υμων χειμ. οππι ΝΕΒΑΧΓΑΙΠ αηοῦ α] Ρ]ου ]κ 

ραΐί ϱῇ. (μέ )ίσπιο ιο Πίαί γα οοεδίγα) 5αἩ οορ (χειμ. απίο η φυ. υμ.) 

γα! σο αθίῃ (1: ο Μί 0] ποπ Βασ). Ῥταοίθτοα Ιπ πο αά τ, α15ὸ 

χο ϱ”.ς η (πε ζει. αά δαβῦ. Ίιαεο Π.) βαῖ Ρο6ΙΒΡ η (πήπαδο τη κήδε) 

σαῤῥατου (νε] -των, -τω, εν σαβῇ.) 

19. εσοντ. γαρ αι (Α ΟΠΙ) ηµερ. ΣκειΝ. (Α οΠ1): Ἡ εσται γαρ εν ταισηµε- 

ῥαισ εκειναισ, Ἰίεπι ἃ Ὦ ἆ Ἱ Ἡ ᾳ ἐγηέ επύπι ἴπ (4 α οτι) ἀῑεδις [ές | 
Θλιψισ (ΑΔ αἱ -ψεισ) οια αίο ΟΝΠΙ ΝΑΛΒΙΙΧΓΑΠ ιποῦ α] Ρ]εΥ «ορ θγτα 

πείἩ ρο... Ὦ 299. 2Ρ8 γδόν 16 νρ ατπι λιψεισ οιαι ουκ εγενοντο (Υ39χ 

ου γεγοναν, 288 ου γεγονασι ποτε, ἃ Ἡ ΠΟΠ Γμογιιέ Ππ/απι) τοιαυται 
(ο ἐγιδι]αίίοπιες εἰ Ώγεδδγας (Για]οΒ πο Γιο, ἵ 1 ατα ραί πο {οἱ ἐγτδιι- 

Ἰαήἱοπίς ἑαῖεν φπα]εΒ εἰς) | ην (οπΠι ΝμΟ”ῃ, 28: ς Τϊ ησ ομη ΑΟΞΧΓΔΠ 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 19, 29. 905 

- 47. Δ / / Ν 
νῦν καὶ οὐ μὴ γένηται. 20 τὸ καὶ εἰ μὴ ἐκολόβωσεν κύριοσ τὰς 
« ’ 2 Ἂ 3 ΄ς .» ο Ξ ελ] Δ Δ Δ 2 Δ 4 

ἡμέρασ, οὐκ ἂν ἐσώθηῃ πασα σάρξ᾽ ἀλλὰ διὰ τοὺσ ἐκλεκτουσ οὖσ 
« 9 Δ ε -- 

ἐξελεξατο ἐκολόβωσεν τὰσ ἡμέρασ. 2 '''"" καὶ τότε ἐάν τισ υμῖν 
σ ς π7 ης. ο. ς : ον εἴπῃ᾽ ἴδε ὧδε ὁ Ἀριστύσ, ἴδε ἐκεῖ, μὴ πιστεύετε. ο ο ἐέγερθ- 

Δ ’ ΔΝ σ -- Ν / κ 

δε ' και νοφήται και ποιῄσουσιν σηµεία σονται δὲ ψευδὀχριστοι και ψευδοπροφήται και ποιῄσουσιν σημ 

πποῦ α] {ους ΟΠΙΠ) εχτι. ο θεοσ() 1ᾳνβ): ϱ 27. 20ε α ο ΕΠ 1 Ἱς η αἴπη 

011 (ΑΥΤ ΟΙ 6{. ατισεωσ, Ἱίεπι 28. 999.) | καιου µη: Ὁ ουδε µη, εα 1. 

19. 69. 151. 259. 946. 9Ρ9 ουὸ (151. ουδε) ου ή: οί Μι | γενηται: 

Ῥ 9Ρε 1{ (οχο Ἰς 6ἱ τοι εί πιπι/ παπι) νο γενωνται 

90. εκυλοβῳω. χυριοσ (ο Η3' κ Ῥτονηίδα ἄεις, 5εά 7 5αῦαί ἄοπιίπις 1άᾳπο 

Ροβί ἄἴεβ) επ ΝΗΙ ο Η 61 οἳ Ἱ κ]νρ αεί... ς ΠΠ κυριοσ επο- 

λοβω. οππι ΑΟΡΧΓΔΙΠ πποῦ αἱ ρ]ον (19. 28. 69. 299. αἱ βαἳ ΟΡ ο Όεοσ 

εκολ.) α α (ἳ αρ Β]απε] οκ ογγοτθ πὲ να({γ) β4Ἡ «ορ βΥτΗΙΣ σο τι ΟΡ | 

τασ ηµερασ (εί. α 0Η” 1]ς1ᾳνς ρο ΥΤΡ): ΕΚΑΜΑ 1. 18. 69. αἱ55 

οχα ο ϱ1:5' πιί {οἱ βαἩ ορ ΒΥΥΣΕΒ αγπι πε ΟΡ Ῥτοιηϊδ6 αἆά εκει/ασ 

(ων οξ Μ), Ἱετα ο α Ὁ 2 Ἰ ᾳ ατπι αάά δια τουσ εκλεκτουσ αυτου | 

αλλα δια: 1. 19. 298. 69. α15 δια δεῖ: ο Μί | εκολοβωσεν 5ος: Ὦ ϱ”' 
ὀπευϊαδιπίιν τ: πὲ Μί 

91. και: Ὁ 1. αἱ ρΙΗ510 δα] ΒΥΥΣΟΝ οπα:: πε Μί | εαν ΕΠΊΏ ΝΑΒΟ οίο: 91, 

αὖ | υμιν ειπη (ΔΑΒΟ αἰίς): 5αἩ ειπ. υμιν | ιδερῖ επι ΝΕΤ ... ς Ἰωπ 

νδου (1: πί ΜΙ) οπἵῃ ΑΟΡΧΓΑΠ ποῦ αἱ οπιπσῖᾶ, Τίαπα τδε 56Ο 6ΠΙ ΝΒΡΙ, 

968. 9Ρ6.,.. ς ιδου οπΙη ΑΥΥΌΧΓΔΠ πεῦ αἱ Ίοηρο Ρ]6ς; ο 65. 6ορ οπη | 
ο χε ίπο ή νο] και (9’) επι πω 40. 69. 19Τ. 151. 151. 909 α1δ0 βεγο 
ΚΙ (οἱ νιά) νς (αἱ. απη απι {πρ {οἱ αἲ) Ογτν 355 (11 θογε: εαν ειπωσυ’΄ 

τδου ὧδε ο χε, ιδου εχει, μή πιστευσησ) ΥΙοβποδα”5ῦ (οκ «ο 4) Ῥτο- 

Π]158 (οι υοδίς ἀίπεγίπέ: Ίσοο ]ο εδέ 6]υ., οσσε ία, ποζε ογεετε) ... 

ς Ίωη α4ᾷ ἡ επι ΑΡΧΓΔΙ απςἳ 1 δαέ πα αυ ο 15 οἳ. Ἰ ᾳ ΒΥΤΡ ΑΤΠΩ Ρο 

Ίμο 11, 993 

αθ{Ἡ, Ιΐεπ ϱ 69. 60Ρ ΟΠΙΙ66Ο τδεδας Ιίεπῃ Ὦ ρταρ (αἱ ϱ) βαἩ ΒΥΤΡ αάά - 

και (:: εἰ ΜΙ) | πιστευετε (40 Βσ Ρτοῦ Ῥεμα) οπΠι ΔΑΒΟΡΒΕΗΙΥΑ αἱ 

ρ]α530 (8 ο ἆ Π5' Κα ποϊᾶε ογεᾶεγε, σ”' πε ογεαείίς »ὶ6)... ς (ξ αὖ 52) 

πιστευσητε (::1 αί Μ() ουπι ακνΡυνυσγπ αἱ ΡΙ (0 11 νρ πε ογεδἰᾶε- 

γ1{18) 
29. εγερῦ.. δε οππ1 νο... ς Τμ Τϊ εγερθ. γαρ (:: απ Μί ]εοῖοπο ποη Βαςϐ) 

εἶπι ΑΒΡΤΙ, ας {εδίῖῦ τε]] | ψευδοχριστ. και 6πΤῃ ΔΑΒΟΙ, απο 611 αἱ [εγο 
οπιπ1Ὀ ΠΡΙ6Γ νς βαἡ ορ 5γτα είς ... Τί (Ῥεπα ρτοῦ νά) οπΏ οπή Ὦ 

194. ἵ Ἱς (:: οσπα {ποῖ]ε α ψευδο- ρτὶ αἆ ψευδο- αἰί αὈαγτατί Ρροίποατ]έ 

Ῥατιίεταιε ἵπ Μί Αα] ραπο Ἡ ψευδοχρ. και οπιἱ{απέ, ποπ ο αέαπη ν]- 

ἀείαν α Μο οπιῖδεαπι 4ἱεγς) | ποιησουσιν (δε ρτοῦ νά(τ) ου Ὁ 19. 

28. 69. 91. 124. 299. 946. 29Ρ6 α (α ἆ Γαοϊεπὲ) ΥΙομποδα 255... ς ]μη 

ὅωσουσι (:: πὲ Μί Ιοσίῖοπα ποπ Βαοί) οππι ΝΑΒΟΙ, 1ης 6Ι] αἱ Ρρ]εν ΠΡίετ 

να 5γταίχ «ορ αίς. ΟΕ ο{. Ο15145 και ποιησει σηµεια και τερατ. ο ελει- 
σοµενοσ, ὡὧστε αποπλανασθαι, ευ δυν.. καν τουσ εκλ., ἴτοπι 5165 Οτι 

(ρταεσεάΙΐξ ο ανΘρωπ. τήσ αµαρτιασ) εν τη του διαβ. εξουσνα ποιει 

πασαν δυναµι} και σηµεια και τερατα. εν οισ καταπλησσεται και απο- 

πλανήσει, ει δυν., και τουσ εκλ. Οετίε αποπλαναν, αποά πίχοα Ίοςο 



ρ4 --δἹ 
Μέ24, 9 --- 
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304 19, 25. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

] ’ ΔΝ Ν » ρω 3 / λ 3 ’ 

καὶ τέρατα προσ το αποπλανᾶαν, εἰ δυνατόν, τουσ ἐκλεκτούσ. 
οσο τε ο τὰς . ιο» 5ο. 35 ἡὑμεῖσ δὲ βλέπετε" προείρικα ὑμῖν πάντα. 24 5" 4λλὰ ἐν 
. ’ -- « / λ Ν 3 /” ς 0. ’ 

ἐκείαισ ταῖσ ἡμέραισ μετὰ τὴν θλίψιν ἐκείην ὁ ἥλιοσ σκοτισθή- 
νε [ [ Ξ » . 

σεται, καὶ ᾗ σελήνη; οὐ δώσει τὸ φέγγοσ αὐτῆσ, 20 καὶ οἱ ἀστέρεσ 
' - 2 ” / ὴ - 

ἔσονται ἐκ του οὐρανου πίπτοντέρ, και αἱ δυνάµεισ αἱ ἐν τοῖς 
} - ’ 151.90 Ν [ή 3/ Ν {ν - 

οὐρανοῖσ σαλευθήσονται. 26 και τύτε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ 
».ς , ευ. / 3 / ντ. ς ’ ” λ / 

ἀγθρώπου ἐρχόμενον ἐν γέφέλαισ μετὰ δυ;άµεωσ πολλῆσ καὶ δύξῃσ. 
ασ Ν / - Ν 

2{ καὶ τότε ἀποστελεῖ τοὺσ ἀγγέλουσ καὶ ἐπισυγάξει τοὺς ἐκλε- 

Ον βοπϊρείέ, Ματοῖ ο5ί. | προσ: Ἡ εισ | τουσ εκλ. 6ΗΠι ΝΒΡΕΕ .., ς Τη 

και τουσ εκλ. (:: ο ΜΙί τδῖ ποι Πιιοί) οἳΠ1 ΑΟ1ΝΥΟΧΓΑΠ τοῦ αἱ οηΠΥ{ᾶ 
1 νρ αγταίῦ βαἩ ο0Ρ ΤΠ Ρο αοίἩ (ΟΥ ν]άο απίθ) 

95. υµεισ δε βλεπετε (κ α 905 απίεπι υἰάείε, ΟΥΡ 905 αμίοηπι οαφείε; Ὦ ἆ 1. Ἡ. 

Ι νρ 908 εγο υἰάείε): α 13: πὶ] π]ςὶ οἰάείε, ο (:: πί ΜΕ) Ρ]απο οπι | προ- 
ειρηκα (Ῥεμα τοῦ να (τ) οιπΙ 1, 28. α 60Ρ ααίἩ ... ς ΡΤΑΘΙ τδου, Τη 
[ιδου] ο πα ΝΑΟΡΥΥΌΧΓΑΠ απςῦ αἱ οΠΊΏ γα Τ{ (οχο α) νρ ΒΥΣΙΙ ΑΥΠΙ σο 

ΟΥΡ το Μί | παντα ΟΠΠ ΝΒΟΡΕΕΚΗΙΒΥΥΥΌΣΓΑ αἱ Ρ] ... ΑΚΜΟΠ 10 

{ογο απαντα 

24. αλλα ΟΙΙΠΙΝΒΟΡΑ 4]... ς αλλ οπἵη ΑΙ ΥΥΌΧΓΠ πποῦ αἱ Ρ]ου | εν: κ οπι | 
εκεινην: 11. 69. 946. αἲδ αο Ρ]ατ των Ίμερων εκεινων 1: ο Μί | αν 
φεγοσ 

95. εσοντ. εκτ. ουρ. οππι ΝΑΒΟὉΠ3 αἰδὺ {εγο α (ἴοπι 1 Ῥτοπιϊς »έεῖίαε ἄε 

οαε]ο ογιὲ εαάεπίέες [Ῥγοπηϊ9ς ἀεοίζεπίεβ], ο δἰε]ῖαε ἄε οαεἴο οσα επί, ϱ1. 3" 
βέεἴΙ. εαᾶ επί ἄε οπεἶο) Ίο Β8] 60Ρ ΒΥΤΣΕΝ αοίἩ ... Ὁ ο 2 ᾳ οι εκ (4 
(παε κιηιέ ἄε, ο 5’ α φπαε δέ ἴπ) του ουρα. εσονται... ς του (5εᾶ 69, 

999. 946, αἱ ππα εκ του) ουθανου εσογται ΟΤΑ ΤΝΥΟΧΓΔΗ” αποῦ α] ΡΙ 1 
να (1 βέεῖῖαε οαε[ί εγιπέ) πο ΑΥΤΡ ἴχι, Τη Ἱκ οδί: οἱ 5ἰεῖῖαε εαᾶεπέῖε (516) 

οπη]ςαῖς εσοντ. εκ τ. ουρ. | πιπτοντεσ οΙΠΙ ΝΒΟΡΜΠ αἱ πα ας ἆ 151 

Ίς (116 εαᾶεπίες: ϱ 61:35 οαᾶεπέ) ... ς εκπιπτοντ. επι ΑνΟΧΓΑΠΣ πηοῦ 

αἱ Ίοησο ΡΙ 1 α νς Ρτοπιῖςς (14 ἀἄεοίζεπίεκ) | αι εντ. ουραν. (νς ο ϱ”' 

νἱᾶ (ιαε ἵπ οαε[ί δηπέ, 1 απ Ἰηπρ τες (παο δηπέ ἴπ εαε[ῖο, Ἱκ ὑπ οαε[ίς, - 

ᾳ οαε[εκίεβ): οκ 115. α ο Η7' αἲ' ἶ Ῥτοπιϊςς «ορ αππιζἆ αοίἩ τω» ουρα- 
}Ω9 (οαε[ογπι) :: πί Μί οί Το 

96. εν γεφελαισ (1. 19. 28. 69. κ -ϕφελη): Ὦ επι των νεφελων, α ἆ Η Τα 

οι πιδίδης (οοπίτα ο 1 νΕ ἵπ πιο) ... Χο ϱἳ οπι | δυν. πολλ. και 
δοξ, οπτη ΝΒΕΟΡΙΑΥΟΣΓ αἱ Ρ] ας ο Π2' (51.5 νά) 1 κ 1 ᾳ νΕ «ορ (δα οπι 
πολλ.) ΒΥΙΣΕΝ ο ... 1 (οκ ΘΙΓΟΥΟ) δυΥ. και δοξ. πολ}. 6ππῃ ΑΜΔΠ 150 

{ογο ΒΥΣΡ ΥΠ αθίμ:: ο Μί 

2Τ. αποστελει (υς -στέλει): ΤΑ αἳ απο αποστελλει (ίοπι Ἡ -στελλετ), 
Ίέοπα πι 1 ρταρ (αἱ. ϱο ΡΙΓΑΘΡΥΘΒΒΟ {ηπο υἱᾷεπί) | τουσ αγγελουσ βἶπο 
αυτου (αΡ’ Βε]π ρτοῦ να) οἳπα ΒΡ1, α ο 2: 1 Ἱς ᾳ οορβοίγΣ... ς αὰ 
αυτου, Ἰωη [αυτου] οππη ΝΑΟΥΥΌΧΓΔΠ τιποῦ α] οπηησ]ά ο σ”' (εί 1. νά) 1νρ 
ααἩ «οΡ”1 θέ 3ΟΝΥΥ «γγα{Γ αγπι πο ααίἩ Ον]πίδΣτο (αραιά Μαγουπι/) 1: ο 
Μί αὈί ποη Πποί [ επισυγαξει: ΕΙΝ 8110 [εγο ϱ' αγπιζᾶᾶ αοίἩ επισυν- 
αξουσιν :: ο Μί | τουσ εκλεκτ. 5ἵΠ6 αὔτου ευΠΙ Ρ1. 1. 28. 91. 399. αρο 
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” Ευ η ” ” ” - 

Χτοὺσ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ ἄκρου γῆσ ἕωσ ἄχρου ουρανοῦ. 
5 ” ῃ Ν σ » 2)ςν 

25 Απὺ δὲ τῆσ συκῇσ μάθετε τὴν παραβολή». ὅταν αὐτῆσ δη 
ς / « λ / Ν 3 / λ / ’ [τά 

0 Ἀλάδοσ απαλοὀσ ἤένηται και ἐπφυῃ τὰ φυλλα, γινωσχετε ὁτι 
3 Ν λ / 2 ο 20) α Αιξ -- ιά 2/. . - ’ 

ἐγγὺσ τὸ Θέροσ εστί 39) οὕτωσ και υμεῖσ ὅταν ἴδητε ταῦτα γινό- 
/ ᾳ 3 / 3 3 ων ’ ς ον ο ιν 

μενα, γωώσκετε ὅτι ἐγγύσ ἐστιν ἐπὶ Φύραισ. 90 ἁμὴν λέγω ὑμῖν 
ᾳ « 4 (ς - / 

ὅτι οὐ μὴ παρίλῦῃ ἡ γενεὰ αὕτῃ µέχρισ οὗ ταῦτα πάντα γένηται. 
ε «άε ” / ε ον , . 3 

οἱ ὁ οὐρανὺσ καὶ ἡ γῇ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι µου οὐ μὴ παρ- 

α ο 3.1 κ Ονπί 2810. ς Τη αἀά αυτου (:: 11185 ο Μέ τα] Ιοσςβίο πο 

Βιιοί) οπΠῃ ΝΑΒΟΧΓΔΠ απού α] Ρ]εν ο 3’ (εί1 νά) 14 νς δαἩ «ορ βγταίν 

ΑΥΠΙ ϱο αεἰἩ | απ (ν επ) ακρου (αὖ πεῦπιο ο 3: 4, α δΙπΙπο ϱ) κ 1νο 
Ον ἆ α διπήππι): 8 αἱ Ῥαπο ἃ (αὖ απφεζίς ἔεγγας) θί απ ακρων 

11ο Μι | γησ: 1. 19. 98. 69. 9Ρ9 110 τησ γησ | ακρου ες: 1.41 
Ραπο αεἰἩ αχρω» | ουρανου(σαεία]α νε Οµπί): Ὁ 19. 28. 09. 2Ρ9 
19 ἔοτο του ουρ., 1. ο ἆ 3: 1 Ἱς ουρανών (οαείογωπι) 1: οί ΜΙ 

28. µαθετε: Υ 59. 25 µαθε | αυτησ ηδη ο (4 οπι) κλαὸ. «απ ἘΕΘΗΚΝ 
πνΌχγὰ 1. αἱ ΡΙ (ἴεπι Μ ήδη αυτησ ο κλα., 5 αἱ Ρ8πς αυτησ οκλα. ηδη, 

Ὁ αἱ αυτησ ο κλαὺ. ΟΠΠΙ85Ο 91)... ἴωπ ήδη ο κλαδ. αὐτήσ 6ΙΠῃ ΝΑΒΟΡ 

ΜΠ 8130 {οτε 1 νρ (οοΡ αΓΠΙ) 1: αἲ ία Μί Ιεσοίοπα πον Βιιοί | εκφύη (αἲ 
ευ. σε Ὑγίρί αρ Β7): Τα ΕΒΟΓ αἱ παπι, α Γοζία ργοσγεαυεγέ, Ἱ φε’πιίπαυε- 

φἩέ Γο]ία, οορ ρτοᾶιοί Γοζία, 16πα ΔΥΤΡ αθίΙ (Ρο φεγπιὔιαπέ Γοζία) ...ς 

Τη εκφυῃ: ία πακννυψύπα] ρῃ, ἆΤ1 α (01:3:9) νο παία Γιονζιέ, ΕΞ 
πιαδοιωπέη, ο ῥγοᾶειιπέ, 1ἴοπα Β4Ἡ ΣΥΥΣΕΝ, ΟΕ εί. απ Μί | εκφυ. (0 1. 108. 
121. αἱ ραπο α αὖπι ρο8εί τα φυλλ.) τα φυλλα: Ὁ 28. 91. 194. 208 αἱ 

Ρατς α ατπη αάᾶ εν αυτη (ἴπ εα ᾳ, πι Π]α 4) |. γινωσκετε αἱ ΝΕ" ΟΕΕαΠΚ. 

µδυννύΌχγπ αἱ ϱΙ α (βοζοίε, Ίίθπι ροβ0) ο Η3 (01 νά) τ]ς 1 4 νο (ά 
ΟΠΙΠ6Ρ σοφποφοδῖς [κ Γοϊαφποδοιδίς]; ἆ ρταρ σοφποδοεέίθ) Ιἴ6πα 881 οοΡΝΙ 

εἰ 5όἩνν Αγταί αγπῃ σο ... Τί (Βε]α ργοῦ) γννωσκεται αἱ ΑΠΖΡΕΙΤΔ (56ἆ 

Πάει Ρταείεγ ΕΣ γινωσκεται εἰ. ν. 5ᾳ) αἱ ππα ααί] (οοφποβοϊέιγ) «ορ 

Ρ9ἳχ 5: (οοφποθουπέ) :: οἳ 1 ΡΡ | οτι: Ρ8ὲ αᾶᾷ ηδη :: οἔ Το | ο εγγυ | 

το Όεροσ (κ τελοσ) εστιν (α115 ἔετο οπη εστ.): Ὦ 289. εστ. το δερ. 

99. ουτωσ οι απο οπημΙὈ ργαείον” αἱ ΡΙ ... ς ουτω οππι ΜΒ αἲ πι | 

δητ. (οῦ αἱ ειδ.) ταυτ. (0 966Υ ἵ ΑΓΙ παντα ταυτ., ο ΕΞ ᾳ ααἰῃ Ῥτο- 

11188 ταυτ. παντ.) γιν. ο. ΔΑΒΟ(Ρ) ΕΠΟ α139 (ονα (ο Π5) ϱ1- Ἀνσία (1) 1 
(4) νΡ 541 «ορ ΒΥΥΝίὲ ϱο (αγπι αθίµ) ... ς Τί ταυτ. δῃητ. γινοµ. οτι 

γγοσγαπ” τιποῦ αἱ Ρ] α (56ᾷ οἵἩ γιν.) | γίνωσκετε (νἷάθ απίθ): 1{19ΙΏ γρ 
εοἴζοίε | εστ. επι Φυραισ: Ἱς Ῥτοπαϊδς αάά Γπές, 1 ερπι ἀεί (:: τα Τι) 

80. αµην: 1. αᾶἆ δε | µεχρισ ου (Β οτου) ΕΙ ΑΒΟΙΥΌΧΓΔΑΠ αποῦ αἱ ρ]εχ 
(Ψ1οίποδα 35 το δε” µεχρισ ου ταυτ. πα. γεν. φησιν αντι του εωσ ου 

συµβη ιουδαιοισ είς)... Ν µεχρι, Ὁ α] Ραπς εωσ ου, 1. 18. 28. 69. 194. 

209, 299. 940. αἱ Ῥαπς εωσ αν, 3Ρ8 εωσ: οἱ 11 ϱρρ | ταυτ. παντ. (8ομιι 

Ῥτοῦ) οππῃ ΝΒΟΓΑ 19. 69. 946. αἱ59 ας Ρατ ἆ 58 «ορ βγτα (98. 1 

παντ. γεν. ταυτ.) ... ς Ἰπ παντ. ταυτ. (:: αἱ ΜΙ) ουπι ΑΡΕΙΥΌΧΓΠ 
πποῦ αἱ ΡΙ 5 κ 14 νραιπ...α ς 61 ΚΥ οπ ταυτα :: πέ Το 

81. παρελευσονται ῥτ ο. ΝΒΡΚΟΓΗΠ 1. αἱ είπα, Ἰέθπα ο 3: ο. Στ ]1ᾳνς 

ϱ8--51 
Μι 4, 0- 35 
Τις51, 99-38 



Μι 94, 86 

Μί 25, 19 

(Μι 25, 1455 
Ι,ς19, 12 98) 

2060 19, 8». ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

ελεύσονται. ο ο Περὶ δὲ τησ ἡμέρασ ἐκείνσ ἡ τῇσ ὥρασ οὐ- 

δεῖσ οἴδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι ἐν οὐρανῷ ουδὲ ὁ υἱόα, εἰ μὴ ὁ πατήρ. 

ο 1535 βλέπετε, ἀγρυπνεῖτε᾿ οὐκ οἴδατε γὰρ πύτε ὁ καιρός ἐστιν. 
4 154.09 « 34 2: ο ο εμὰ Ν ο » - δα 
94 ῶσ ἄνθρωποσ απὀδηµοσ ἄφεισ τὴν οικίαν αυτου καὶ δυὺυσ 

τοῖσ δούλοισ αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν, ἑκάστῳ τὸ ἔργον αὐτου, καὶ τῷ 

ΑΙ... 0 Ῥά παρελευσεται (1: οἳ ΜΙ) οσα ΑΟΥΙΔΡΕΟΒΙΗΝΡΥ ΥΥΟΧΑ αἱ 

Ρ]αδόῦα Κου μη ουπ ΝΔοι, πποῖ αἱ οπηπν]ά: ΗΡ3 οπα µη παφελευσοντ. 
56ς (Ῥεμα ρτοῦ νά{ν) ο Πῃ ΝΒΙ, Υ5ΕΥ 2368 56116] Ρε 18ὲ6ν 9θεν 49εν 16006ν 

ες ἵωπ παρελθωσιν (1: αἱ Μί Ιεσείίοπο ΠΟΠ Βαοϐ) 6 ΑΟΡΥΥΌΧΓΔΗ 

υποῦ αἱ ρ]αυ 

93, εκεινησ ἡ οΝπΙ ΑΒΟΒΟΗΚΙΝΡ Ον ν χγΑΠ α)10ὸ [ογαο ο 5 (ρϱ”.ϐ) 1νο 
ΞΥΤΡ (Α{ πίτα Μί ροίία5 απ Μο βρεσίαί πο 5α1ἱἱ9 Παιοαί. Ἐάαπα ἵη 

Μ{ επῖπι 1]απι νογρα ουδεο υνοςσ Ἱπνεπίδδε πον ἁπρίαπα νά; αἰλοααῖη 

δη. οἶπς τοὶ 1π ἀἰδραία Ποπ] δας σοοπ{ν. ΑγίαΠ, πιοπίοπ σπα ΓΑ οΓΙΓΙΠΙ 

(1556 ραίο.. ΟΕ Μ35ἳ οί 165 {οι 551 οἱ 651. ο Ῥαβερ”56 ν]ᾷα αἆ Μί. Αά 
Μι εἰΐαπα ΟΥΥΑΠΙΝΤΟΡ ὅ51 βροοίαγο νά!{γ: λεγοντοσ του χὺ' πεφιτησηµερ. 
εκει). Ἰ τησ ὠφασ ουὔδεια οιδεν οὐδὲ οι αγγ. τω» ους. ουδε ο Όιος ει µη 

ο πατηρ µονον, 418ε νετὺα πὈογίας {γασίαί. Ῥατίεν απ Μί αὐλμίθοι- 

ἀμ5 ναί Ίοεας Οαεβαν δα], 1ὔδας ουτε οἱ αγγ. των ουρ. ουτε ο 
Ὅνοσ, ει µίή ο πατηρ µονοσ.) ... ς(-- αυ Β2) εκειν. και οπά ΝΡΕΡ” 1, 

19. 98. 69. 124. αἱ τησίᾶ α ϱ1” 1 Ἱς ᾳ 841 6ορ 8ΥΥΣΕΣ αγ ααίἩ (Γη! 158 

αἆ Μί ροίία5 5ροοίαἰ αἆ απδή νἷὰς νογῦα θἵ ας) 1: και ἵπ Μί ποπ βαοί | 

τησ ὠρασ ΟΠΠ ΝΒΟΡΚΙΜΌΔΗ αἱ πα... ΑΡΕΟΗΡΥΥΥΟΧ αἰδὸ ἔογο οι τησ, 

Μπο 00, Οείεταπη ΟΙ σα]α5 Παῖας οαρ]5δ 40. πρίαπο, πί ἵπ ΑΚΙΙΜΔΠ, 

οτ]ρῖ 5ο]6ί περι τησ ηµερασ και ὠρασ (αΌδᾳπο τησ). | ον αγγελοι ΟΠ 

πυκ"μυνὸ 11.98. 115. 2609. 999. 9Ρ9 α]λθἹίεπ ας ΓΗ”. ΡΙ Ἱ]κ]1ανρ 
«ορ ΒΥΙΣΕΝ αὖΤη αε{Ἡ.... ς Ιμπ οἱ αγγελ. οἱ 61 ΑΟΡΕΚΘΗΚΜΒΥΧΓΔΗ αἱ 
ΡΙ δα ΒΥΤΡ.... Τί αγγελοσ οι Ἡ (ΑΡΡΣ 5 ροχα: ---- Ίιοπιο δοῖέ πιέφμε 

απεἶμε πεφιιε υἴγέμς Ἰιέφιε Πζις πε 5οζι8 ραίεν) | εν (0 2908 191. αἰ5ὸ 

{ενα αάά τω) ουρώω (ο ΓΕ] 1 ᾳ νς π οαεῖο, Ἰκ ἄε οαε[ῖς, 13 ἄε εαείο) 

(ορ ΒΥΤΡ ΑΡΗ: Ὁ 28. 110 [οχο α ϱ1" ΦΥΥΣΟΝ αείἩ των ουρανων :: πί ΜΙ | 
ουδε (1, ουτε) ο υιοσ (ε{ 4θ 15 απ Με; Βα8ὲρ 356 ῃᾗ δετου µαρκου [λε- 
ξισ] εἰς Ῥ5- Αι δρα 1ο Απιῤηα δ,8): Χ Ῥταρ οπη | ο πατηο (εί. {η3: ϱ1: 3: 
υά 14 νρ «ορ Βγταῦ οίς): Α µονοσ ο πατ., 6 δοζμ8 φαίεγ; Ίέεπι 19. 61. 

124. 208. 209. 996. 909 α Ἱς {οἱ βακ β4Ἡ αππισάᾶ αα{Ἡ (ΠΛ 155 γ]άο α 

Μι) ο πατηρ µογοσ::ε Μί 

89. βλεπετε (α {1 νβ): αἀάυππί ο 2 ο Ἱ ᾳ ουν, 19. 28. 69. 299. 940. 

2Ρ9 αοἰ]ι δε καν, κ εἰ, ο Ἱαφμε εἰ | αγρυπνειτε οι ἩΡ 129. α ὁ Ἰς {οἱ 

εως πάᾷ και προσευχεσθε (:: οἳ 14, 98 εί 11 Ρρ αὈῖ πεπιο 1Η) 6. ΝΑΟΙ, 

ΥΥΟΧΓΔΗ Πο α] [ογο ΟΠΙΠ (5οἆ αἱ πηὰ οπη και) ΕΞ (ο νά) Τ]ανρ 
κα] ο0ρ ΣΥΣΝΙΣ αγπ αθίἩ | ο καιροσ: ΑΔ οπι ὁ | εστιν (]ς υεπίεί): ϱ8ἳ 

(πεβοζέζ μαπιζο (επιρικ) (ο 8ἱο: πεδοίζζς {έπιριιβ) ο 

94, ωσ: 1. 19. 28. 69. 194. α119 ωσπερ, βίαιο Πάσπι Ρίου Ἱίθιη ο πως ΦΥΥΣΕΊ 

β4ᾷ4 γαρ :: οἱ ΜΙ 90, 14 | αποδηµοσ: ΣΧ 1. 28. 209. 240. 299. 209 6ΝΟΥ 

απυδηµων :: πί Μί 950, 14 | οικιαν αυτου εί δουλ. αυτου: Β οικ. εαυ- 

του οἱ δουλ. εαυτου | εκαστω ευπι ΝΒΟ"Ρ1, 958. 248. 9µὲ 8Ρ6 ας ϱ Π”' 
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ον ΄ -. ος 56.9 μό πα κ ὠ 1, Μι 24. 42 
Ψυρωρῷ ἐνετείλατο να γρήγορῃ. ο ο” γρηγορεῖτε οὖν οὐκ οἰδατὲ (τς ο, 3ὰ -ς) 
ὰρ πότε ὁ κύριοσ τησ οἰκίασ ἔρχεται, ἡᾗ ὀψὲ ἤ μεσονύκτιον ᾗ ἄἆλε- 

΄ Ἂ «δα 96 ΝΔ 3, Ν »ς , σ ς ος ο 

κτοροφωνίασ } πρωαὶ μὴ ελθὼν ἐξαίφνισ εὔρῃ ὑμᾶσ καθευ- 
ῳ εν κά ξ - / στο / . 

δοντασ. Ὁτ ὃ δὲ ὑμῖν λέγω, πᾶσιν λέγω, γρηγορεῖτε. 

ΧΕΥ. 
τσ ο , λ ” / ε 6 

1 951 Ην δὲ τὸ πάσχα καὶ τὰ ἄζυμα μετὰ δύο ἡμέρασ, Ὁ ὁ νερο ὃ--5 
π - α ᾿ αν 5 Ίο 11. 4τ 55 

καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖσ καὶ οἱ γοαμματεῖσ πῶὠσ αὐτὺν ἐν δύλῳ 
Ἡ : ’ τε. Δ - ος 

κρατήσαντεσ ἀποκτεύωσιν' 3 ἔλέγον γάρ μὴ ἐν τῃ έορτῃ, μήποτε 

ἔσται θύρυβοσ του λαου. 

(8 εἰ εαν οεγοῖ ει ροίεβίαίεπι ιπιζσιδίφιιε 0115 δι, ο ο ΠΤ: εί [ο οπι] 

ἄαπς 8εγυίς διῖε ροίεξίαίεπι ιιγιἰσιέφιιε οφιιδ διάϊπι [ο ορειῖς σι }ασὐμιάί]. 

Ῥαπ]]ο Προετῖας ο”. 1 νρ εἰ ἀεαί κει" οί ϱῖς ροίεδίαίεπι οµζιδµε ορεγίΒ, 

χε εἰ ἀεαίι ἀἰφοϊμιδίς Φιῖς ροίεδίαίεπι ππζιθοιζίδή ο ορια, 4 ξα εἰ [1 

οπ]] ἄαία δεγυῖς 58 ροίεδίαίε οιζμδφμε οφεγῖ8) 60Ρ αθίµ... ς και εχαστω 

ΟΠΠ ΑΟ ΥΥΌΧΓΑΡΙΠ πποῦ αἱ ρ]εχ ἶ (εέ ἄεέ 8εγοίς δμίς Ροέεδίαίεπι εί αήοιιζ- 

4ο ορενα δια: ὃ --- ροίεδίαίεπι οιζμδηιε ορετῖς διιζ) δα] ΑγταίὉ ανπη | ϱ 

Ψυρουρω | γθήγορη (π0 αἱ Ραις -ρει): Ὁ αγρυπνη 

96.1 οψε ο. ΝΒΟΙΙΑ Ἱς (οεγπι [αἴταπα Ὦ] οεδρετα) 58] «ΟΡ ΑΥΤΡ ΤΩΡ ααίμ... ς 

Ίωπ ΟΠ1 η ΕΠΙ ΑΡΥΥΌΧΓΗ τοῦ αἱ οπαπνΊά ΤΜΡΙὲΙ νρ ΑγΥΣέἈ οί Ρ ΙΧ ανπι Ου 
3,959 ϱ6 ἴηἳ 5,91 { µεσονυκτιον (Ρ3 µεσαν., Βὸ μεσον.) 6ΠΤη ΝΗΟΙΔ.., ς Τμη 

µεσονυκτιου οαπι ΑΡΥΌΧΓΠ απο» αἱ ρ]ος; ίδια 9398. ο5οἳ Ον 5,398 (5εᾷ 

ΠΌεχα) πεσονυκτιω | αλεκτοροφωνιασ: Ὦ -νιου, Δ -για 

9θ. ελθων (εἰ. Ον ὃ, 555): ΡΕΤΡ αἱ ραπο εξελθων | εξαιφνησ (αἱ ΑΒΕΕαΜΕΙ 
νυκῃ): ΝΟΡΚΗΓΑ αἱ εξεφνησ | ευρη: Οτ9559 ευρηση, 900. οἳὲτ 358. ευ- 
ρήσει . 

ὃτ. ὃ (αμ) εππι ΝΒΟΚΤΧΑΠΓ αἱ ο ΕΚ Ινς 8α] «ορ ΥΙΟ... ς Τα 
οτι Ανγυγη” αποξ αἱ Ίοησο Ρ1 ᾳ ΒΥ1Ρ Βας” 00, Ῥτο ο δε υμω) λεγω πα- 

σιν (Ώ οΠῃ λεγ. πασ.) λεγω Ὁ 208 α 5ἵο: εγω δε (3Ρ6 οπι) λεγω υμειν 

(ρε υμ. λε.), 5. Ἱ εσσε αμίεπι υοὺῖς ἀίσο (πεἴ]ι εἰ ἐεσοε ἄίσο υοδέ5, οπιπίθιες 

φοὐΐ8), Ἱς (οππΊβ50 γρηγορ.) φτιοᾶ αιίεπι ιί ἀἰωί, οπιπέδι υοὐΐε ἀῑσο (411ο- 

οπίι οἱ Ογρί φιιοᾷ αι επ υοὺῖ ἀἶσο οπιπῖδις ἄἶσο) | κ αἱ ραιπο γρήγο- 

θητε 
ΧΙΥ. 1.το πασχ. και τα αξυμ. (Ις Ραδο]α αἹΟΥΗΠΙ, Ίἴθια ΒΥΥΣΕΙ ρο6γΒΡ: 

σαΐ ῥαδε]ια εἰ αγαεπιογιήπ): Ὦ α. (13: ΏΙΑΠΕΗ μαδο]α γοςὲ θἱζμωπι, 5οᾷ 3" 

δαῦαί μαδο]ια εἰ αγγπια θά) οπα καιτα αξυμ. (ηθο οχρτίπι 5ασ) | και 

οι γραμμ.: Α 800. οπα οἱ | πωσ: ΜΧ οπωσ | εν(Δ 1. 19. 28. 69. αἰ15 

{ογα οπι; πες οχργίπι Ινς, Ἰαῦοαπί οη]πι άοῖο [κ ικα τίς] ἐοπεγεπέ νε] 

ἐεπεγεπί ἄοῖο) ὃολω (Ὁ λογω): 981 α 1 (,σχ ἁ]αί έν αρ Υ)Ι58) οπι | κρατη- 

σαντεσ: 28. κρατησωσι και, Ἱέθιη 1 νε; ϱ7Α κρατησαντεσ και 

2. γαρ ειπα ΝΕΟΙ ας {Η5 1 1 α αππ ετη ετ] [α Ί8ς ης τηῖ ργαρ ορ ΑΠ 

«ορ ΑΥΙΡΕ...,ς δε (:: αἱ Μί ]ασίῖοπα ΠΟΠ Βοί) οππῃ ΑΟΥΥΟΧΓΔΠ 1ης) 
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3---θ ὢ 1566.1 τ. ον ο 2 ο ΗΠη . . ο λο- ὢ Λαι ὄντοσ αὐτου εν Ῥηλες ἓν τῇ οιυχίᾳ Σίκωνοσ τοῦ 
1ο 19, 1-- 

ἵο τον. λεπροῦ, κατακειµέγου αὐτοῦ ᾖλθεν γυνὴ ἐ Ἴουσα αλάβαστρον μόρου 

)άρδου πιστικησ πολυτελοῦσ' συντρίψασα τὸν ἀλάβαστρον κατέχεεν 

αυτοῦ τησ κεφαλῃσ. 4 ἤσαν δέτινεσ ἀγανγακτοῦντεσ πρὺσ ἑαυτούσ' 
εἰσ τί ᾗ ἀπώλεια αὗτ τοῦ µύρου γέγονεν: Ὁ ἠδύνατο γὰρ τοῦτο 

α] οπιπνΊᾶ νροᾶ {01 (αἳ.νἷᾶ ραΐ παπι) βαἩ ΒΥΥΡ ἰΧί αχγη1 αθ{Η (8Υ156Σ Ρ6ΓΒΡ 
αο ἀἰοεδαπέ) | µη εν τ. εορτ. κήποτε (Ε1 νε ποπ ὑι ἄῑε Γεδίο, τε ονίε) : 
Ὦ µηποτε εν τη εορτή, 1ἴ6Ιη α (πιο πι ἀῑες Γεδίος ἐπυη]έπις δέ ροριζ) ἆ 13: 

ἵ ᾳ (11 πε ἵπ αἷε Γεδίο ἠιπιωζίς ορεγεί» [ὰ Π1εγοί, 13. ον εί] Ροριζὲ [1 

π Ρορι(ο]). Ῥαα]]ο ΠὈονῖας ο Ἱς τιε οι επιενΟί ἐγζα πι (κ ααἲ) αἶεπι /ε- 

Φέι ζπηηζέης ου ἱαίιιγ ὑπ ροριιζηπι (]ς [αἱ ἐπ. ρορι{ζ) | εσται Φορυῤ. ΟΠΗ 

ΝΒΟΡΕΒΤΙ, 2Ρ6 Ἱς (ν]ὰᾳ απίθ) βαν14 ΑΥΥΣΟΝ,,. ς Ίωμῃ Θορυῤ. εσται ΟΝΙῃ 
ΑΝΌΧΡΗ αποῦ α] Ῥ]εχ σορ δΥΙΡ, Ίἴεπι Ν 98. α)1ὸ {ογε αγ Φορυῤ. Υενη- 

ται. Υἱά6 απίε Τα ... δ Θερυῤου οντοσ (ὃ πε }ονίε ἑωπιωέ. (Πἱεγεί 

ἴπ ϱορ.) 

δ. αυτου (α ϱ) νά ΚΙ νε είς): ρο ΓΗ3' ϱἳ' 1 ᾳ πιέβας βαἩ εορᾶᾶ του τυ | 
τη: κ” 11. 106. 229. 998. ἆδοι 2Ρ9 α]13 {εγο οπα :: αἱ Μί | Ίλθεν: 19. 

69. 124. 946. προσηλόεν αυτω :: αἱ Μί | ναρδου πιστι.. πολυτελουσ: 

ΡΕ ΟΠΗ | πιστικησ: ἆ [ ο1 5. 1 ραί {οἱ ρὐρείοί, Ις ρεοίσαε [εοηβιβῖς ἑ οἱ 6], 
ο 3.14 νε ερἰσαίζ α ορἰώπί | πολυτελουσ: ΛΑΜΠΡ 1. 19. 98. 69. 9Ρ9 

α]”ὸ ἴετο πολύτιμου (ι: οἳ Μί οἱ 1ο]) { συντριψασα ΕΠΑ ΔΡΙ 60ρ...ς 

1η και συντριψασα (Ὁ 989 θραυσασα, ἆ /αοίο) οπι ΛΟΡΙΝΥΟΧΓΑΠ αποῦ 

αἱ οπιησΙά 1 νρ αγγαῖγ οίο | τον αλαβ. ΙΙ Ἁ ΑΡΕΕΗΚΡΌΟνΥ Όχη αἱ ΡΙ 
«ΤΙ την αλαβ. ΟΠΠ ΝΕΒΟΙΔ..ν ς το αλαρ. επι αΜ 1. 19. 69. αἲ τη 

5α28 (ο: ο[ 86ΠΟΙ. Ῥ]αί. Η1ργρ. ποῖη. ρ. 554 Βε]]ς. λήκυθον δὲ ἀγγεῖον 
φασὶν ἀἄττικοί, ἐν ᾧ τοῖσ νεκροῖσ. ἔφερον τὸ κύρον, τὴν ἀλάβαστρον. 

ἀρσενικῶσ δὲ τὸν ἀλάβαστρον εὖπεν ἠρόδοτοσ. Υἱάε Βίαρι, Τ16Ρ. 
1, 1986.) | αυτου τησ κεφαλ. οΙΠΙ ΝΗΟΤΙΔ 1. 28. 490. (ἲς ρεηγιά(ί επι α 

ἑαρέΐε: νε] Πο νε] αἆ αυὐτ. κατα τ. κε. (παάταϐ) ... ς αυτου (αἱ ραις 

Ροβί Σεφ.) κατα τησ κεφαλ. επ ΑΥΥΌΣΧΓΠ απού αἱ ρ]εν 5γταΙΓ ασ... Ὁ 

20ὲν επι τησ κεφαλ. αυτου (:: οἳ ΜΙ), Ἱίοπι 5πρεγ οαραί εἶμδ α ο Ε 

13. 11ᾳ 96, ἴίεπι 84] «ΟΡ ) 

4. ήσαν δε τιν. αγαν. προσ εαυτουσ (εγαπέ αμίεπι φιζᾶαπι ὑπάίφπε  Γεγεπίεν 

Ὅο πέρα δεπιείρκοε ερ Ἅ νά 1 νρ, α εταπέ αμίεπι φμίάαπι ὑιάίφπαπίες α δε 

(ρβος, Ἰ. Ποτέ αιίεπι «ιά. Γπαἰφπαπίεξ ΟΙΠΙ88Ο πο. εα., ὁ 4ο οἱδο φηζ- 

ἅαπι ὑπιάίμπε ἑαζεγηπέ οΠΙΙ95Ο πο. εα.): Ὁ 258 α Η3' ἶ αγΠΛ οι δε µαθηται 

αὐτου (Υπ οπι) ὀιεπονουντο (4 13: 1 ὑιαίσπε /εγεδαπέ, 5εὰ α 7Γεπιεζαέ 

ζπΐεγ 56) πρ. εαυτουσ (9” αυτ.) βἶπε αἀαῑίαπα οππα ΝΒΟ”1, 1 (οπα1580 πο. 
εαυ.) εορρεί!δ.... ς Τμη π4ἆ και (28. 299. αἲῖ α ο 2 οορΡΥ6ί 56 ΥΥ ο1) 

2εγοντεσ επι ΑΟΞΝΌΟΧΓΔΠ αποῦ αἱ {ογο ΟΠΠ (86 1. 205. 58] απίε πρ. 

εαυ. Ῥοη) ΠΡ] νρ, Ίέοπι ϱ 9069 ΑΥΙΣΕΗ τί αθί]ῃ και ελεγον (:: ἵπ Μί 

ηγανακτησ. λεγοντεσ ποη Βαζ) | ειστι: Ὁ 121. τισ | του µυρου: 1 

68. 64. 909. 4ο 1 οπι:: αἱ Μέ | γεγονεν: Ὁ 64. α ΕΞ ἶ οπι 1: αἱ Μί 

. πδυνατο οτι ΝΑΒΟΡΥΥΌΣΓΑ πο αἱ ρίθΥ... ΚΗΠ α] α]ῖα εδυγατο (:: ος 

Μ!) | γαρ: Ὁ κε ασπ αθἲ]ν οπα (:: Ἱπ Μί πο Βας() | τουτο το μυρον πα 

ὧι 



ΚΑΤΑ ΜΑΛΡΚΟΝ . 9, 200 

τὸ μύρον πραθηναι επάνω ν αρίων τριακοσίων καὶ νο ναι τοῖσ 
Ν 

πτωχοῖσ᾽ και ο ως αὐτῃ. ϐ ὁ δὲ ᾿Ιησους εἶπεν' ἄφετε 

αυτήν τί αὐτῇ κόπουσ παρέχετε; καλὼν ἔργον ἠργάσατο ἐν ἐμοί. 
” -- Ν τά 

Τ πάντοτε γὰρ τοὺσ πτωχοὺσ ἔχετε μεθ ἑαυτῶν καὶ ὅταν θέλητε 
’ σπ - ο»  οἳ 2 η ” 159.4 ἃ 3 Β ; 

δύνασδθε εὖ ποιῆσαι, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. 8 ὁ ἐσχεν ἐποι- 

ᾖσεν προέ έλαβεν μυρίσαι κ. τὸ σῶμα εἰσ τὸν ὄνεαφιασμόν. 

9 ἁμὴν δὲ λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχῦῇ τὸ εὐαγγέλιον εἰσ ὅλοι 

ΑΒΟΚΙὉΔΠ 195 α Β4Ἡ σο ΒΥΤΡ αὐπῃ αα{ῃ; Ιίοιῃ Ὦ 19.28. 69. 208 αἱ] ρ]α510 

{ οἱ’ (13: ϱἲ: αἱ γά!ιτ) 1 1 ᾳ να το µυρον τουτο (ωπφιεπέ. ἐέιᾶ), 1άᾳ1ιο Ὦ 

19. 69. 194, αἱ ἔᾳ Ρρορδίπραθηναι ῬοἩ ....ς (-- αἨ Βᾳ) τουτο βϊπο το 

µυρον (1: αἱ ΜΕ) ο. ΕΕΘΗΜΒΥΣΕΡ αἱ Ρετπια ο ]κ (α Πος επύπι Ροΐεγαέ υετ- 

ἁαγί, Ἱς Ίιου ροίιΐ υεπιζγῖ) «ορ ΒΥΙΣΕΝ... Ἀτο µυρ. ἰαπίαπι | δήναρι. ἔριακο. 

ς.ΝΟΡΙ,2Ρέα οθ” Ίκα...ςτριαχ. δηναρ. (ε: αἲ ΤοἩ ἑθβίῦ ταεοῖς πο 

Πιο) ο, ΑΕΧΓΔΠ πποῦ αἱ] ἔογα οπΙἩ {031 νΡ 5αἩ «ορ »γταί σο αὖπι α6ί]ι 

Απιῦ | ενεβοιµουντο οππα Ἀίπες πππ{αἴαπι)ο” οἳςΣ (ες ο ΤοἩ 11, 98 α0ὶ 

εμβριμουμενοσ εἀιάππαβ) ... 5 η Τϊ ενεβθιµωντο οππα ΑΒΟ7ΡΙ, εἰς | 

αυτη: ϱ" εν αυτη (ἆ 1 νρ γεπιεδαπὲ ὕπι ἐαπι νε] ὕπι ἠίαπι), 1. 209. αἱ 

Ραπς α4ἁ πολλα 

ϐ. ειπεν (α ο ἆ 5 αἲξ, 16 νο ων Βἶπο αἀάίατι ϱ1 υίᾶ 1 νο): ϱ 906 

9958. 4 ο ΕΞ α”' 1 ]ς ᾳ 8α] «ορ αγπι αάᾶ αυτοισ (:: πί ΜΙ) |. αυτη: Υ" 
α] Ρας (αἱ (Γ4ΠΒΡ Ροβδί κοπουσ) ὁ αἲΠΙ ΟΠ1 | καλον: πα 19.28. 69. 20 

815 ο οορᾶᾷ 8ΥΥΡ ο." αὖπι (6ο, ἀῑσίέπχ αραγε {ετο εχρτθββῖ55ϱ) αάά γαρ 

16 Μί | ηργασατο επι κ” ΒΑ 69. 150ενΥἨ (:: οἴ Μι 25, 16. 26, 10 ᾳπο 

Ίοεο αἀάςε ΕΒ", Ηεῦ 11, 98) ... ς ΤΠ ειργασ. οππι ΝΕΛΣΟΝ ΌΣΓΑΠ ταιοῦ 

ἴοπσε ΡΙετ | εν εµου οππι ΝΑΒΟΡΙΩΥΌΧΓΑΠ αποῦ α1159 {οτε ...ς (5 αὖ 

Φ7) εισεµε(:: ο Μί) εαπα πΙΙπαδο ποπ Πα πιιι 

Τ. μεθ εαυτων: Ὁ 91. 2999. µε υµων (ἆ Τέ νο υοδίδοπη) | ϐελητε: Εκ 

αἱ α]]ᾳ Θέλετε | δυνασθε σδῖπο αἀαῑίαπα εππι νἲ ... ΝΕΒΙ, 64] ο0ρ αάά 
αυτοισ παντοτε, Ίΐοπι Τη αάά αυτοισ οι Ο6ΡΌΓΑ α115 {ογα, Ιξετη ς αάᾶᾷ 
αυτουσ οππι ΑΧΠ πποῖ (εί κ εαυτουσ) αἱ ρ]εν (1έεπα 1ζζΐ5 ὀεπε[ασεγε Τξ 

νρ εἰς) | πονησαι: 97Δ αἱ ραιο ποιειν 

δ, εσχεν ο πι ΝΑΒΟΡΙΑΥΌΧΓΔΠ αποῦ α1139 [οτο ... ς(Ξ αυ 57) ειχεν οΤη 

ΠΙΙΠΊΙ56 ΠΟΠ Πα τη | επονήησεν οΠΙΑ 8Η1, 1. 19. 28. 69. 909, 946. 3Ρεα 

1 (φιιοά ]ιαδιίέ Ίος εοῖ «ορ ΑΥΤΡ (5Υ15ΕΝ ἱἄ φιοᾷ εγαίέ εἰ, Ίιος Γεοῖ) ... 

ς ρταθιη αὕτη, Ίωι [αὔτη) επι ΑΟ” αιτη)υνΌχγΠ πςῦ αἱ ρ]εχ ο {Η΄ 
ο1. 3 νίᾷ 1 Ἱς ᾳ νςδ εἴο (Ρ6εΙΒΡ Ἰαεο πιιίεη). Ι{εΠπι Δ Ροβὲ εποιήησεν αάά 

αυτη :: οεἳ Μι 26, 12 αρ αΙπηϊίεν αυτη. ἴπ Ἱς αἰο: αποά Πιαδιζί Λαεο, 

: ργαεδιπιραίέ εἰ ιποιεπέαυίέ { Ἡ προσελαβεν | µου το σωµα (:: Μο αἆα- 

πηαζ σοπ]{1νος εἰπξπηοά1 βαὈβίαπί νο ΡΓαΘ6ΡΟΠΘΥΘ) οΝΠΙ ΑΟΕΕΑΗΚΜ”ΡΌΥ 

ΥΥΡΧΓΔΑΠ αἱ Ρρ]αχ Ἱς (πιει οὐγριιΦ) ... Ἰμπ το σωμα µου ΟΠΠ ΝΒΡΙΜΣ Α]10 

{γα Ίέρ]ετ νσ 

9, αμήν δε ο.ΝΕΡΒΤΒΑΚΤΘΥΝΌΓΑΠ α139 ίοιθ α.... 1η [δε], ς οπι δε ο. ΑΟΚΗ 

Μυχ α1Ρ]« ΕΗ3. σσ νιά Τ]ς]ᾳ νς Φα] ο0Ρρ ΒΥΥΡ αγΙΑ Ρο αθίἩ (ΑΨΥ5ΕΝ 
Ρ6τβΡ εξ απιεπ) 1: ἀαεβί ἵπ Μί; Μο νοανο ἰχεάθεῖεξ αμήν λεγω Ἠαῦεί μες 

ΤΙΒΟΠΕΝΡΟΕΕ, Ν. Τ. 14. 8. 94, 



ιο 

Μτοῦ,11-- 16 
ως 22. 8--6 

1. - 1ό 

Γιο 99, Τ--18 
Μς 26, 1Τ-- 19 

210 14, 10. ΚΑΤΑ ΜΛΡΚΟΝ 

᾽ φ ΔΝ ια 3 ’ [ή ’ 3 ’ 

τὸν κόσμον, καὶ ὃ ἐποίισεν αὗτη λαληθήσεται εἰσ μνηµόσυνγον 
αὐτῃσ. ξ 

κε. / ε κο 9 Μ 
10 3" Καὶ Ιούδασ Ισκαριώθ., ὁ εἶσ τῶν δώδεκα, ἀπηλθεν 

Δ Δ 2 -- τά ο Ά - 2 - ς λ 2 ’ 

πρὺσ τοὺσ ἀρχιερεῖσ ἵνα αὐτὸν παραδοῖ αυτοῖσ. 11 οἱ δὲ ἀκού- 
ν « ” ' Ν 

σαντεσ ἐχάρησαν καὶ ἐπηγγείλαντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι' καὶ 
ἐζήτει πῶσ αὐτὸν εὐκαίρωσ παραδοῖ. 

ς αλ - « - «./ ο ᾽ 

19 Καὶ τῇ ποώτῃ ἡμέρα τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ πάσχα ἔθνον, 

πβαπατη {6γε (6{ αἆ 11, 25) {οβίεβ δε απ γαρ αιί οἵππῖ]α ᾳπ]ά ΙΠίθχρο- 

παπί, [ υμιν: 194. αλα ο ἆ ΕΙ ]ς αάά οτι (πο Ίτοπι ΗΒ: οἱ Ἁ γιά ]ᾳ 
να) [εαν (α0΄) οἳπῃ ΝΑΒΟΙ(ε Σπροτ ΠΠθαπΙΣ)ΥΌΧΓΑΠ ππςὸ α] Ίοηρθ ΡΙ 
εως Τη (οχ εττοτϱ) αν ουπι Ὦ αἱ τί ναίν απο | το ευαγγελιον οι 

ΝΕΡΙ, 19, 28. 69. 9Ρ9 α 3. 1 Ἰς...ς αά τούτο, 11 [τουτο] ουπα Αογγῦ 
ΧΓΑΠ ΠΕΡ αἱ ρ]οΥ ο]. 1ᾳνρ (παπα 6 Γιου ευαπῃ.) Βα]ι «ορ ΒΥΙΣΟΝ ρ8ΥΒΡ 

(αἱ ἆπο πτειπι Ίος) ΑΥΤΡ 60 αΙΠ αείἩ:: ο Μί αῬΙ ποη Βιαοῦ 

10. και: 18. 68. 64. 69. 124. α]νίᾶ α4ά τδου | τουδασ (0) ειπα ΒΑΒΟΡ 
ΕΙΜΓΔΠ α1” Ον 55 Ἠαβάθπιήόδς,, ς ο ουδ. 61 ΕΑΗΕΒΌΝΣ αἱ ΡΙ 
ισκαρ. 5ἶπο ὁ οσα κ” Βο”Ρ αἰό ΟΥ... ς ΤΙ ο ἱσκαρ. ΟΠΠ ΝΕΑΟΙΥΥΌΧΓΔΠ 
απςῦ α] ρ]ον «ορ Ες5ά6ι { ισκαριωθ εαπι πΒο νἷᾶα, α 3: 1 (1115 βοαγίοίτι) 
εκεις ἵνπ ΤΙ νσκαριώωτησ οτι ΑΟ ΥΥΌΧΓΔΠ πποῦ αἱ οπιπΥ1ά Ον Έαδς Ἱίοπι 
Ὦ σκαριωτησ, ἆ οοαγἰοίεδ, 1:35. 1 ᾳ Ἰπρ τερ εσαγίοί]εΒ, Ἱς εε]αγίοίεα, σαΐ 

φοαγίο(Μέε, απΏ 5εαγἑοξίς, ο δοαγίοί]α, Ε εε]ατίοί]ιε; νς ἱδοαγίοίσ | ο εισ 

ευπι ΝΕΟ" νΙάΓΜ «ορ... ς ΤΗ εισ οππι ΟΥΌΧΓΑΙ απςξ αἱ οπηπν]ᾶ Ον 

Έπβ, Ἰίοπι ϱ 2Ρ89 εισ εχ (ένο 1ώήι ἄε ναι ση)... Α ΟΠ 0 ειστων ὀφδεν, 

απηλθεν (Βιβ4επι4όδο{ 119): 1 λθεν, Ον προσήλθε | αὐτον παραδ. 

6ππῃ ΝΒΟΙΑ 69. 946. (ΥὈ αυτον αυτοισ παραδω) {]κα Εαδάενα 168 (αϱί 

ϱ δε παρκοσ” και τουδασ δα ευχαιρ. παραδ.)... ς Ὦπ παραδ, αυτον 
εππι ΑΧΓΠ πηςῦ (Ιτεπα Ὦ πφοδοι αὖὐτ.) 4] Ρεν α ο 3:11 νς 5ο αππι ΟΥ 

9551 Ἠα5 4 επι Τ9 (κατα δετο) µαρκον οπηνικα απηλθε πρ. τουσ αρχ. 

ινα παραδ. αυτον) | -δοι οππι Ὦ (παφαδον) ο (προδοι) (ο ποῦ ΒΕΗ8 
Ἠφποί πος ν. 54)... ς -δω θΙΙΠ1 ΑΙ, πης τε]] 4] οπιηὖΊᾶ (1: Ἱη Μί -δω 
εἰ, 9; Μο νενο 4, 39 παραδον οκ ν΄ ΒΡΔ). Πμαδηϊ: α {3 ᾳ ἐγαδεγεί; 

ο Ἱ]ς 1 νο Ργοᾷεγεί (αἱ Ὁ προδοι). Οοπίτα ν. 5ᾳ 19οπαὰ νρ ἐγασεγεί 

(επῃ Ὁ παραδ.) | αὐτοισ (εί. Ἐαβᾶθτη 168): ϱ 98.91. 299. Άρδα ο Λ5ἱ 
Ις Ον Εβδ 4τθ οπα 

11. ον δε (ο. Οτ98Τ Εαράειη 4080415): Α και (:: αἱ 16) | ακουσαντεσ (εῦ. 

Ον Εαδάειη 468): ρα ο 3: 1 ]ς ῬἘαβάεπιατθ οι | επηγγειλαντο (αἲ 124. 
απηγγει).. Ἑ 289. αἱ Ρας -λατο): 1. συνεθεντο:: ο Το | αργ»ριον 
οµΠΙ ΝΒΟΡΙΧΑΠΣ αποῖ αἱ Ρἱ (1ὲ νρ Ρεειπίαπι) ΟΥ Ειβάθα 168, Απογπ” 

α]60 [ογο ΦΥΣΡ Εαβάσπα 419 αργυρια (:: Μί τρια. αργυρια) | δουναν: Ὦ 
ὀιδοναι Ἰάᾳπο απίο αογυρ. | πωσ: 1, τω (Ρτοτο) πωσ | αυτον ευκαιφωσ 
ο πι ΝΑΒΟΙΜΑ αἱ ρ]ηςδ α ο Ε (3: ϱ1:Σ αἱ νά(τ) 1 ]ς νρ Ειδάεπιθθ,,,ς 

ευχαιρ. αυτ. οππι ΏΧΓΠ πηςὸ αἱ ρ]οχ 1 ᾳ | παραδοι ο. ΒΡ (εί αᾱ ν. 10) 
ων ς παραδω ΟΝΠΙ ΝΑΤ ΧΓΔΠ πποῦ αἱ οπιπσίά, Ῥγαρίθτεα 4 αἱ Ρας θα]ι 
α4ὰ αὐτοισ 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 14,15. οτί 

3 - λ } ”- ”- / 

λέγουσιν αὐτῳ οἱ µαύθηται αυτου" ποὺ Όέλεισ ἀπελθύντεσ ἑτοιμά- 
σά / Δ ΄ : ο) κ .) / ΄ - 

σωμεν να φάγῃσ τὺ πάσχα: 19 καὶ ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητών 
. ” ν η . ο Ενω ῃ ο... 

αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτοῖσ᾽ υπάγετε εἰσ τὴν πύλι, καὶ ἀπαντήσει 
μα, αν , ; Ὀ - .. ε 2 ; ον 

ὑμῖν ἄνθρωποσ κεράµιον ὕδατοσ βαστάζῳν' ἀκολουθήσατε αὐτῷ, 
Αα Ν / 1 οἱ - 5 

14 καὶ ὅπου ἐὰν εἰσέλθ] εἰπατε τῷ οἰκοδεσπύτ ὅτι ὁ διδάσκαλοσ 
. ο” ο Δ / / σα ” 

λέγει’ που ἐστιν τὸ κατάλυµά µου, ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν µα- 
» ; 15 Δ ολ ς, 5 μμ ο / 3 

Θητῶν µου φάγω; 10 καὶ αὐτὺσ ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα ἑστρω- 

19. ο, µαθητ. αυτου οἳΠ ΝΑΒΟΤΝΥΟΧΗΔΠ ιποῦ αἱ οπιησίά ϱ1 ]ς ᾳ οορ 5ΥΥ 
πχ σο αοίἩ ΟµΙπδδθδ.,, ο α ο (83 ϱ1.ἳ. πί νά(τ) 1 νρ ανπῃ οἵη αυτου | 

ΕΞ αἱ ραπς ὤελησ | ετοιµασωμεν (1. 11. 40. 69. 106. α1 Ρ]Ι1550 -σομεν): 
Ὦδ αἱ ραις ο {61 (Π{οπιν]ά Π: ο”) Ἱ]ς 1 ᾳ νρ ΑΥΙ5ΟΝ (ποἨ Ἰέοια α πθς 
βὖτβϱ) ΟνΙπί αάά σοι (1: οἳ Μί) 1) φαγησ: ΚΙ, Υ56Υ αἱ ραπο φαχεισ 

19. δυο (69. ροδί των μα. αὐτ.): Ὁ αάά ε», Ἱΐοπι 1{ νς ΟτΙΠΙ5,855 1 και 

λεγει αυτοισ (Ιία ο {61 Ἑ ν]ᾶ ]ς 1 νρ «ορ): Ὁ 2Ρε α 3.1 ᾳ 84 Οτ]πί π]] 

η]ςί λεγων | υπαγετε: ΡΕ υπαγε | απαντησει: 1δ. 98. 69. 91. 1294. 
999. 946. 9Ρ9 αγπι ΟΥΙπί 5, 995 ῥγαθιη εισελθοντον Όμων εισ την πολιν 
ετθ Το | αχολουθησατε: 19. 69. 194. και ακολ. (Οτῖπὲ οἱα αχ. αυτ.) 

14, εαν ου ΝΟΙΡΧΓ πηςῦ αἱ Ρ]ον... ἴωπ αγ ΕΙ ΑΒΡΔΠ αἱ ραπς αν | οτι: 
Ὅ (5εᾷ ΡταθςεΦΙ{ -σποτι »ἱς) αἱ5ὸ ζετο α ο { Η3: 1 Ἱς (που Ίξειη 1 ᾳ νβ) 

Ρα] ΒΥΥΣΕΝ αὖπα ΟπΙπ{ 5,596 οπη (ΕΥΥΡ Ἠαδοί ο.Ά) 1: εξ 1] Ρρ | µου Ρτῖ 61η 
ΝΒΟΡΙΑ 1, 19. 298. 69. α]]θα {1 α (613: Υἱ8) νο Βα] ΒΥΤΡ πΙΒ αγπηἍδο ΟΥ 
1π69,805.., Τη [κου], ς οἵη (:: αέ 10) α, ΑΡΥΌΧΡΠ ιιποῦ αἱ ρ]ογ ο 3. | κ 

' πσορ. ΒΥΥΣΕΝ 6{Ρ ἴχί ᾳο αγπιΖοΒ ααίῃ (ΟτΙπιὅ, 556 ραπ]]ο Πδονίας: εἰ ἐδὲ 
ἀἶσαπέ φιῖ Ο]ιδίο ΡΥαεραγαπέ γαδο]α: Μασϊσίον ἀῑοῖε: Αραά {ο {αοἶαπα 

Ῥαβομα οιπη ἀῑςο. πηδίς. «4 ππωιέέεπιέ εἰίατα ραἰγίαπιζίας δὲ εἰ φιιοᾷ οι: 

Μασοϊςίεν ἀῑσῖί: Ὁλρι αδί ἀῑνοιδοτίαπι πὈί οππι ἀἰξαῖρα]15 ππαπάπσθιη 

Ραβεα )) | το πασχα: Ὁ 9Ρ9 α ΕΠ" ΡΙΑΠΟΣ (ΠΟΠΣΕ8) 1 ᾳ ΟΥΙΕ5, 895 ϱ/{ 556 
Ρορΐ φαγ. (5ΥΙ5ΕΣ φαγω µετα τ. μα. µ.το πα.) | φαγω: Ὁ 1. 19. 69. 

124. 909. 946. φαγομαι, ἃ 28. φαγώμµαν 

16. και (1 οπ1) αυτοσ (ἱ νο ἔρεε, γ56Υ ουτοσ): 1. κακεινοσ:: αἱ Ίμο | ϱ” 

09. αἱ ραπο δειξη | αναγαιον ΟΝΤΑ ΝΑΒΖΟΡΕΕΑΠΗΚΙΡΥΠ (νν0 εετίο -γαιον) 

αἱ Ῥαοππα, Ιίεπι Α 69. αναγεον ... ΒΜΒΌὉΧ αἱ Ῥοδτππι ΑΥΤΡ 1ης 6 ανω- 

γαιου, Ἱίεια ς (-- αὐ Ἀσ) ανωγεον οππα τ 1, αἱ νὶκ πω (1ἴθπι ο Ἱέαπι Ον 

9,350). α115 [ογο ανώγεων (εαά επι {ογπια οἁ ία Οἱ 5,354. Ῥταθίοτοα ϱ8ἳ 

α”ά οικον, ΡΕΥΡΕΠ5 ἑστθωμ. µεγαν ετοιµον, ἆ νονο (αἲ οῖαπα 42’ 1) πος 

α»αγαιον πθς οικον οχρτ]π1ξ, Τιαϊπί απῖπα βἶο: ᾱ 1 3: έγαέωπι απο 

( φγαπάεπι) Ραταίιωπ (ἆ ραγαί. φγαπᾶ.): 1 νϱ εοεπασιζµπι γα δέγαξµτ, 

ο σοεπαο. δίγαίιπι ραγαίμπι, ἓ σοεπαο. (/απάς θίγαξπι ῥραγαίπι, α {οσμπι 

ἰγαίωπι Φγαπᾶς ῥΡαγαΐαι, δι ζοσηπι πιεζἰαηιπι ςἐγαιηνι πι ςεΥοΙ1ὀ1ι5 πια- 

οππι, Ο 1ΠΙ ὃν 595 Ίοσπι πι διιρεγίογίδιις δίγαξιπι πιαθηίπι ραγαίπι, Ἱκ 5ιιῦ- 

Ῥεάαπιεμπι 5ἔεγγαπαειι (5ο Ἔ ἀε]αίῖ5 Η{έοτ]ς ρεάαπειπι νο]αῖε 5ιζβέθι]α- 

παειπι) ϱγαπᾶε είγαέπι ραγαίωπι | µεγα (960 3 1 α ΟµΙΠί ροςί εστρωμ., 

ἃ Ροδί εστρωµ. αναγ., ἆ ρο5ί ετοιμ.): 91. 181. 9393 299. 940. γ»ευ 
1506Υ ο οσα | Ε αἱ ραπο εστρωµµενον (αἲ εἰ, οδΙίαπα ΟΥ 5.356 αὐ1 1θογο 
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219 14, 16. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

/ ο) λ » ς , ς 9 Χ οσα.” ς ΔΝ 
µένον ἔτοιμον, κἀκεῖ ἑτοιμάσατε ἡμῖν. 10 καὶ ἐξηλθον οἱ μαθηταὶ 

ΗΝ Υ 5 Ν / Ν ζ Λ τ . - Να ’ 

και ἠλύῦον εἰσ τὴν πθλιν και ευρο» καθωσ εἶπεν αὐτοῖσ, καὶ Γτοί- 

µασαν τὺ πάσχα. 
1τ---21 . Ντα ᾿ ν - κ Δ 

Ἠκῤνοωο 1 Καὶ ὀψίασ γεγοµένησ ἔρχεται μετὰ τῶν δώδεκα. 18 καὶ 
1ο 30, 14 5 τα το Δ / " ο - Ἡ ες Ἂν / 
οι. ἀνακειμένων αὐτῶν καὶ ἐσθιόντων ὁ Ίησουσ εἶπεν ἁμην λέγω 

σου ψ ς ς- / ς 2 - 2, 1 

ὑμῖν ὅτι εἶσ ἐξ ὑμῶν παραδώσει µε, ὁ ἐσθίων µετ ἐμου. 193 
3 ᾱ ν ταν ἵψ- οὖν η 168.9 
ζρξαντο λυπεῖσθαι καὶ λέγειν αὐτῷ εἶσ κατὰ εἶσ᾽ μήτι ἐγώ; 20 158 
ον Ὀ [ 

οχδοπῖρίατη Ἱερ]ίαχ ανωγεον µεγα εστρωμµενον σεσαρωµενον ετοιµον᾿ 
εκει ετοιµασατε) | ετοιμο» εΙΠΙ ΝΒΟΡΙΜ:ΡΥΥΌΣΧΡΠ αποῦ α] Ίοηρε ΡΙ ο 
Ε13: 1 κ ᾳ βα «ορ ΒΥΤ5“Ἠ 6ίΡ ο." ρο αθίἩ.... ΑΜΑ α130 ἔοχθ α 1 νς αγπι 
οπ1, ηῖπο 405 Τωη [ετοιμ.] :: αἱ Το | κακει 6ΙΠΙ ΝΡ 909 6ἱ (και εχει) ΒΟΙ, 

946. Ἱίεπι Ε1 νρ εορη1 εί 5ΕΜΝΥ ο ααἰ{Ἡ ... ς ΤΠ εκει (1: αἱ 16) οἳΠῃ ΑΡ 

ΥΝΟΚΓΔΠ ππςῦ α] Ρ]εχ α ο 3 1 κ ᾳ 581 οορρεί Σ αγγαίῦ αυπα (015358) 

16. οι µαθηται 5ἶπε αυτου ΕΠΠῃ ΔΒΙΔ 1. αἱ Ραπς 8δαἩ 6ορ ... σ Ίμῃ Τί ον 

µαῦ. αυτου ουπι ΑΟΡΡΥΌΧΓΠ απςῦ 4] ρ]ον Ιέ νο αγταίς αγπι αθί] | 
ΡΕ” νειρα και εξηλθ. οι µαθητ. αυτου τεορε[{; ἆ Υετο βἶς: οἑ αὐίετιιέ 

ἀἰκοιριί εἴμν εί υεπεγιπιέ αἀἰκοιμιί εἴις εί υεπτέ ἴπ οἴυαίε εἰ Γεσενιπέ 

σίσαέ οί | κ” οπι και ηλ6ον | ευρον (4 ευρθεν 5ἱ6; Ἱς οτη και ευρ.): Ὦ 3 

ο 3. 1 ᾳ ατπιεοᾶ εποιησαν 

1Τ, και οψιασ (οί. α κ εορ): ϱο Εβ3 61311 4 νς 54 οἷά (πο Ποπαταίϱβ) 

οψι. δε :: πί Μί | δωδεκα: ϱ”' σαί αά ἀἰδοίραλίε (Ρα ΡΙΑΠΟΝ ἀἶβο, 9ιιθ) 

18. ο 16 ειπεν ΕΝΠΙ ΝΒΟΙ,... ς ἴωῃ Τϊ ειπεν ος (:: ααϊ οτάο ]1οσίςδ αἴἵπβπιο 

πιαβῖβ οκ πδιι 658) οὐπι ΑΡΨΟΧΓΔΠ αΠ6ῦ αἱ Ρ]οΥ ᾳ οορ ΑΥΤΗΣ αγΠαΣ Πέσπα 
Ρ 2Ρ9 λεγεν ο 18, Ποια {ρ] 5 11 νρ αἰξ Πεδις; Ἡἱ παἰῃ ειπ. αυτοισ ο ἴβ, 

Κ Ρα] ἀἷωίά ἴ]ιεβιις ἐΙί ... οἳοῖ αἱ ραις α ο 2 οπιο τς | ο εσθιων 6ΠΠΙ 
ΝΑΟΡΗΡ ος: Ώ των εσθιοντων (Βομα , Ὀαποίί), βΙπι] Που βαἩ οορ 

19. ηρξαντο ΕΙΝΠΙ Β1, 60Ρ (541 Οἶὰ ηρξ. δε) Ον θν]ᾶ (ο δε µαρχοσ οτι 
ἠρζαντο λυπεισθαι κ. λεγειν αυτω ειο καθ ενα εἰς) ... ο 258. δαμΙΠΙΏΕ 

βεί] και ἠρξαντο .... ς ΤΠ οι δε ηρξαντ. 6ΝΠΙ ΑΡΡΥΌΧΓΑΠ απο (άοβοῖί 

ϐ) αἱ Ρίο 1έ νο θγτα) ατα (:: γάήδα5 ο επα1έ ΜοΙ αθγπἀείοι) | αυτω: 

κΠ αἱ ραις ο Ε{Π3: Τοπι | εισ-κατα εισ ΟΙΠΙ ΝΒΙΗΔ.,.. 5 ΤΠ εισ καθ εισ 

(Ο5 ενα, ν]ὰο απίο) οτι ΑΡΡΥΥΌΧΓΙ αμοἳ α] οππμσἷᾶ (:: Βοσα κάτα Ἱ. ϱ, 

χαν ειτα ρτοροβαῖΐ, αποά ποπ ἀῑδρ]ουέ ἵπ Τμ65. αν. Πἱηρ. ΠΙ. ρ.288. 

Βε]μο! [ε Τμοπια 2] οὐ καθ’ εἶσ ἀλλὰ καθ’ ἕκαστον χρὴ λέγειν. Βοὰ καθ 
εισ αί. Ῥ]αΐ. Αοαπι, 92. Βα5 οσοὔτεν 1)... 6 εισ εκαστοσ::ο Μι. Τια- 

Ππα δα: α {Η5" 1 ᾳ εὐιφιζὲ (1έαιη Ἱς οἱ ἀῑσισιέ οί πι εφο αἴζιις πιπι- 

«μζΐ ἐφο πω [ή --[ἱς]: ο πι 60ο αἰμί αἰζμβ- ]ιου σἰπφι οοερεγιιέ 

ἀίσεγε), 1 εἰφίαίὐπα, οἳ' αἲη σαΐ τηῖ ρταρ οπιφζαίύπι (περ εὐιφι[αέύπι), 

υρεᾶ οὐπιαἶπι | µήτι εγω: Α ἃαάά ευµι ῥϱαῤῥει, Ἰοπι 19. 28. 69. αἱ 
Ῥαιο ϱ”' ραῖ βα Πο ἆ (ποη Ποια !ϱ) σορ αᾶ ειµι (1: οΓΜΙ). Βηπείθγθα 
Ροδί εγω ς Ἱωη Τϊ ρεγραπέ και αλλος µήτι εγω οππα ΑΡΥΌΧΓΠ ης αἱ 
Ρ]6ς α {3 1 ᾳ (ἷς ν]ᾶς απίας Ἱέεπη ϱ) 5ΥΣΡ Της αγπα ΟΥ 1 136 οπι]βίπηας 

(650 αβδαπ{ϊεπίο Ῥεμα ,,ρο8ί Ιβία εισ καθ εισ ΊἼπος πεπιο ἀθβίάσγοί/ ) 

οπῃ ΝΗΟΙΓΡΑ α]ὸ ϱ” 1 (51: νᾷ) νο εα]ι «ορ ΒΥΙ5686ἱ Ρ ἰΧί αχπι αοἴ]ι 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ πα 9ο, 9τὸ 

« Δ στ ρ] ο ο πὰ [ή { Ε] / ο - 2 

ο δὲ εἶπεν αυτοῖσ᾽ εἰσ τῶν δώδεκα, ὁ ἐμβαπτόμεγοσ µετ ἐμου εισ 
Ν /, ς ῷ ς ν εν ο 2 Γ ς / Ν ) 

τὸ τρύῤλιον. 31 ὅτι ὁ μὲν υἱὸσ τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει, καθὼσ γέ- 
λ } ». Δ Δ ο) / τ 4 

Ίραπται περὶ αὐτοῦ οὔαὶ δὲ τῷ ἀνδρώπῳ ἐκεύφῳ δι οὗ ὁ υἱῶσ τοῦ 
164.86 2 ’ 2. ο Δ 2 ὧν .) ε] 3 /΄ ς 4 

ἄνθρωπου παραδίδοται καλον αυτῳ ει οὐκ εγεννθη ο ἄν- 
ὃ ς Β. ο] , | ο δοιςὸ λ 

Ὄρωποσ ἐκεῖνοσ. 22 Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν λαβὼν ὅἄρτον 
3 / ο κ. 3 - Ν στ . ’ ὃ ρα τν 

ενλογήσασ ἔκλασεν και ἔδωκεν αὐτοῖσ και εἰπεν' λάβετε τουτὸ 

90. ο δε (ΑΡ΄ ρτοῦ Ἀε]μα) οαπη ΝΒΟΡΙ, α ο {13 (01.3 νΙᾶ) { 1 α νς δα] «ορ 
ΒΥΕ... ς αἆᾷ αποκριθεισ (:: απ Μέ Ιεσίῖοποα ποη Βαο) ουπι ΑΡιγὺχ 
ΓΔΠ Π6δ αἱ οπΙΠΣΙᾶ Ἱς ΑΥΤΡ ΑΤΙΩ αθίἩ | ειπεν: Ὁ 2Ρ8 λεγει, 1έ6πι κ αἰοτὲ, 
ας ἆ ΓΗ: (01 Σά) 11 ᾳνρ αἅ | ειστων δωδεκα: Ν Κ οπι | ειστων 

.9--ὖ5 
Μι 26. 50--29 

1ο 99, 15--20 
1 60ο 11, 35 55 

σπα ΝΒΟΙ, 98. 60. Τ8. 127. οδεῖ ΒΡ8 581 6ϱορ...ς 1η ΤΙ εισ εκ των οΚΤη 

ΑΏΡΥΥΌΣΓΑΠ πποῦ αἱ ρ]εν 1ὲ νρ (ωπαδ εα νε] ἄε ἄιοᾶεσίπι, αἲ Τιαπϊ πθς 

εισ των αἰῑίεν ροβδαπ{ ταᾷάετε) βγτα!ἵ α] | εμβαπτοµενοσ: Ὦ ε/βαπτι- 

ζομενοσ | µετεµου ΕΙ ΝΒΟΡΙΡΥΓΌΧΓΔΠ πο» αἱ οπιησίά 1 Κ. 1 απι οπη 
ευ] Πατ]” 14ο Ἰπο ρταρ τος {οἱ αντ) ατῃηι αθίἩ Ον 445 (κατα µατθαιοΥ΄ 

ο εµβαψασ την χειρα µετ εἔµου εν τω τρυῤλιω, ουτοσ - καιτο απο του 

κατα µαρκον᾿ ο ἐμβαπτομεγοσ µετ ἐµου εισ το τρυβλ., και το ἄπο 

του κατα λουκαν δε --) 0ου! ὃν 1) (ειπων’ ο εμβαπτομενοσ µετ εμ. εν 
τω τρυβλιω) ... Ὠτπ αάά την χειρα ΕΝΤΙ Α α ο Ε (φιοῦ πιαπτηπι πητέζέ πιεσιήπι) 

Π3: ᾳ νρεᾶ εἰ «44 αῑα Ραχ βαἩ «ορ (:: 9 Μί) | εισ το τρυῤλιον (93 τρυ- 
βαλιον) ο. ΝΑΟ Ρ(εἰ”)1Ρ είο... Βο"ΥΙᾶ εισ το εν τρυβλιον (5ἳνο εντρ.). 
Ῥνταείετεα 11. 08. 220. 946. ο α4ἆ αυτοσ (1ρ5ε) µε παραδωσει ::εοΜί 

21. οτι (δεμα ρτοῦ ναϊτ) ο ΝΒΙ, 8α1 «ορ (επι αΡΠοβοςγε ναίν ο 3’ 

ϱ1 Σια 11 ᾳ νΕ ΥΥΡ ααίἩ αἱ Πῖάις φιζᾶεπι ]ιοπιύπίς, ΒΥΥΣΕΝ εξ 1. Ίιο- 
ππῦπι., ἓ υεγηπιέαπιετι 0. οπι.) ... ς ἴπ οπι (:: πὲ Μί: αἆ οτι εξ Το) οἵιπι 

ΑΟΡΡΥΥΌΣΓΔΠ πποῦ αἱ οπημῖᾶ α αγά | υπαγει: Ρα ο ἵ παραδιδοται 
(δεμα του νά!) | γεγραπται (4 εγφαπται): ϱ εστιν γεγραµµενον ( 

1 νρ οοτύρέιπι εδέ) | ο υιοστου ανθρωπ. (Ππί 145 ραχῖ οετίο Ίπτθ εχ Μί 

6556 εγαβ Πατ): ϱ΄α (1 εκ εΙΤοτο Β]απολμίπ]) οτη | καλον αΏβαιιθ ήν οαΠι 

Ἠτ, ο Η3 1 1 ᾳ Ρββ βαἩ.... ς αἆά ην, Τμ [ην] ο. ΝΑΟΡΡΥΥΌΣΓΔΑΠ απο Α] 
οπιησίά α {οσ1 (ας ντα) κ (8) να (8εὰ απι πιέ εδ) ορ 5γταῖ αγπι 

αεἰὮ (αἱ Πεπί Πία ΟΥτΕΙΕΡΗ6 Ρος Μί δρεείαϐ) :: ἵπ Μί ην ποπ Βιοί | 

ει: ΑΙΔ 4] ραιο {| εγεννηθη: ΑΙΑ 69. 836Υ 941. αἱ εγενηθη 

99. λαβων εἶπα ο 16 (Ῥεμα Ῥτοῦ. νά) 6πΠι ΝΔΒΡ 2Ρ6α 5 {1 βαµ...ς 
θά ο 16, ἴωπ [ο 15] οππι κ αΜΕΑΟΙΡΥΥΌΧΓΑΠ απο α] {6γο ΟΠΙΠ (58εᾶ ποη- 

πι]]ῖ Ρρο8ί αρτον Ροπ) ο Ε(01:3:ΥΙ14) 1 ᾳ ΥΕ «ορ βγταί αγπι ααἲὮ (:: πέ 
Μές ποη Ἱεπι Τ10) | αρτον: Ν α110 ἔετο τον αρτον :: αἱ Μί. Ῥταθίετεα 
Ὁ αἰδθ ἔογα αάά και. Τίεπι « { 5: ἶ ᾳνς αεεερᾶ -- εί δεπεᾶίσεις ερ, 

Ις.]1 αεεερίέ - εἰ ὀεπεαιωίί εί [1 οπι] εφέ: οοπίτα ἃ ἆ αοοϊρίεηξ -- Όεποε- 

αἶωῖέ εἰ Γγεφίέ, Ἱεπα Αυτα ααἰ{Ώ [ ευλογησασ (αἱ παπα ΡΥ86ΠΙ και): 9.50. 

ευλογήσεν και, Ιἴεπῃ (5οᾷ ν]ᾷο απίε) α Ἱς ΥΥΣΕΒ αείμ. ... τ ευχαριστη- 

σασ :: πέ Το | εδωκεν: 1. 19. 69. 194. 909. 846. εδιδου :: αἱ Μί | αυ- 
τοισ: 69. 986. (13) τοισ µαθηταισ (985. αἀά αυτου) :: ο Μί | ειπεν: 

Δ 999. 1 1 ΑΥΤΣΕΝ αε{ᾗ αᾶά αυτοισ, Ἰέθπη Ἱς 5ἷο: εἰ ἄεαιέ 18. εἰ πιαπᾶιι- 

σαυεγωπέ επ ἠῖο οπιπεδ ("οουταρίο επζζώποποξ)- εξ αι {ΠΙές- ιοο εδὲ ο0Υ- 



26-- 51 
11126. 90---ὂ5δ 

Ίις 95, 80 
1ο 16, ὃδ 

34 14. 2δ. ΚΑΤΑ ΜΑΛΡΚΟΝ 

. - ’ . ο Ν 

ἐστι, τὸ σῶμά µου. 2ὸ "καὶ λαβὼν ποτήριον εὐχαριστ/σασ 
” 2 -- Χο” Σο. Σ 2ψ / ο) / ΔΝ 1 .] -”-.-. 

ἔδωκεν αυτοῖσ, καὶ ἔπιον ἐξ αὐτοῦ πάντεσ. 24 καὶ εἶπεν αὐτοῖς 
- ’ λν το" ’ πώ ” 

τουτύ ἐστιν τὸ αἷμά µου τσ διαθήκησ τὸ ἐκχυνγόμενον ὑπὲρ πολλῶν. 
ΟΥ ο Άν ’ ς ον ο 3 2 Ν στ ’ - 

20 ἁμῆν λέγω υμῖν οτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω ἐκ τοῦ γενγματοσ τσ 
. / ΄ - « ᾿ - 
ἀμπέλου ἕωσ τῇσ ἡμέρασ ἐκείῃσ ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ 
Ἀασιλείᾳ του Όεου. 

[μ Γι 161. .ϊ { ’ Γ - 3 ” - - 

20 5 Καὶ ὑμνήίσαντεσ ἐξηλθον εἰσ τὸ ὄροσ τῶν ἑλαιῶν. 
ς 8. Δ ο] - ε} νά σα ’ ’ 

2τ 15Η καὶ λέγει αὐτοῖσ ὁ ᾿[ησοῦσ ὅτι πάντεσ σκανδαλισθήσεσθε, 

Λ15 ππεωπι | λαβετε ΟΙ ΠΙ ΝΑΒΟΡΚΙΝΜΡΟΠ (4Ἡ οτη, ΔΙΩΡ” βπΡΡΙ λαβων 5εὰ 

ὃ αοεεῖρίίε αιμέ επι) 1. 206 α115 α ο Ε (1. Σ  ν1) {1 ᾳ (ἷς οσα, νίὰρϱ απ{θ) 

νρ ΒαἩ «ορ βγτηζ αγηι αθί.,.. ς(-- αυ 94) αάᾶ φαγετε εαπι ΕΕΗΝΖ5Υ 
πΌχγ αἱ Ίοηρε Ρ] 3: (εἰ εζ[ε) | τούτο εστιν: Ὦ τουτ εστι | το σω. 
µου: ἃ αθᾷ φιοᾷ Ὢγο πιιζέ οοπ/ὑισίέ πι γεπιἰβδίοπεπι ρεοσαέογαπα :: 

Ίθενε αἆ Μι 26, 28 Τιο 23, 19 εοπ/{ΟΥΙΠΑΓΗΤΗ 

98. ποτηριον (α0/) ουσ ΝΒοΡΙνῦχν 1. 11. 18. 28, α1δ0 [ογο ΑΤΠ1... ς το 

ποτήρι. ΕΠΤΠ ΑΡΓΠ ππςδ α] ΡΙ (:: αἱ Τιο ει 1 Όο; ε{ οἱ. αἆ Μί) | ευχα- 

ριστησασ: Ῥ Ρροδί εδωκ. αὐτοισ 

24. αυτοισ: Β οπι | τοῦτο εστι: Ὦ τουτ εστι | το αιμα µου ΠΟΠ 86- 
απεπία το (0) οππι πΒβονΣεινπὺκ 11. 10Τ. 2Ρ9 αἱδ (64 «ορ) (18Ρίος 
νρ εαπιαῖδ πιειι5 πιουέ []ς οπη ] ἐεδέαπιεπέί: 2" οπι Ίου. ἐεδί.; οοπίτα ν]ὰς 

4 1)... ς αἲὰ το, Ἰωῃ [το] οππη ΑΡΤΕΗΚΜΡΡΙΓΔΙΠ αἱ Ρ]εχ ἆ (φιέ εδ ἐεδία- 

πιεπί() 1 (αἱ εδί πουί {δέ.) | τησ διαθηκησ (0) εππα ΝΒΟΡΤΙ, 2Ρε Ἱς 88 
πΠΙΠΕ ϱ0Ρ.... ς ΤΠ τησ καινησ διαθ'ηκ. (1: αἆ Το αἱ 1 0ο «οΠ{ΟΓΠΥΛ- 

έαπας εξ οἱ, αἆ ΜΙ) εππι ΑΡΥΌΧΓΔΙ Πε αἱ {εγθ ΟΠΙΠ α ο Ε (51: 2 νι) 1 
1 ᾳ (83 νὶάς απ{θ) νρ εαμ)γοἰά αγγαίγ αγΠῃ οί | εχχυύνν. Ἆος 1ου 6υπι 
ΝΒΟΙ, ΕΑἩ «ορ αείἩμ ... ς Ιμπ ροδί πολλ. (:: πί Μι Ιασίῖοπο ποπ Πας!) 

ΕΠΙ ΑΡΡΥΓΌΧΓΑΠ πΠς5 1 οιπηνΙά 1 νρ αγταίτ αἲ | εκχυννοµ. (Ὁ εχχυ.) 
οΤΏ ΝΑΒΟΡΙΡΌΑΠ” υβηίδος,,, ς εχχυοµ. ου ΕΕΗΕΚΝΑΥΝΟΣΓΗΣ αἱ 
Ριετ | υπερ (δε]α Ργοῦ να(ς) οπΙΏ ΒΒΟΡΙΙΑ 19. 69. 194. 9Ρ9 8Ρ9 186ν 
εως περν (1: αἱ ΜΙ) ο. Αριῦχγπ πΠςδ αἱ ρ]ετ. Ῥγαοίθγεα 9. 19. 18. 69. 
199Υ οδεΣ α ϱ3’ βα]ι Υοῖά (που ΠεπηηίπΕ) ο0ρ αἀᾶ εισ αφεσιν αµαρτιων 
“16 Μι 

96. αμην (εί, 1ὲ νρ ΒΑ) «ορ Αγταῖτ οίο): ΕΡΥΓΑΠΣ α] Ρ]11559 αάά δε (:: ο 

Μι εγω δευµιν) | ουκετι οΙΠΙ ΑΕΝΥΌΧΓΑΠ τιποῦ 4] [οτε οΠΙἩ 3 ϱ1.3' 
Ἱ]ᾳ νρ (1 αεπῖ ἨΙ ἴαπι ποπ) δα ΑΥΤΗΣ ΑΠ ... ΝΟΡΗ Ῥ8ει α ο Ε ]ς επι 

Ελί «ορ ααί] ο] (1: αἱ ΜΕ) ου µη πιω: Ὁ 2Ρ6Δ {ου µη προσθω πει’ 

(Ρε πιειν), ποπ αἀίσίαπι Φίδεγε, 9΄ | γενήηµατοσ (αυ) εαπῃ ΝΑΒΟΒΕΗ 
ΜΕΘΌΥΌχΧαπ α]δ0 [οτο... ς Τμῃ (εκ 6ΥΤΟΥΟ 49 Ἡ) ΥεΥΡήµατοσ οΝΙἩ ΤΚ 

ΝΓ 4] οετίο πια | αυτο: ΕΕΚΓ αἱ αυτῶ | πινω (Α πιννο): κ πιω 

21. και ρτῖ: ϱ ο ΠΣ' τοτε:: ε Μί | παντεσ: ϱ 15. 69. 124. αἱ ραπέα ο 

43: μὲ: {κ 1 α (πο Ἱέετη { σ1’ νϱ) ραί βαἩ (ποη «οβ) α4ά υµεισ:: 6 ΜΙ | 

σκανύαλισϐθησεσθε (49΄) οππι ΝΒΟ"ΡΗΙΑΥΥΝΥΌΧΓΑΠΣ α1άῦ (οχα 13" ᾳ εορ 

5ομνν οχάΖ ο(Ρείσδ.,,, ς αἲᾷ εν εµοι εν τη νυκτι ταυτη;, Τμ εν εµον [εν 

τη γυρτι ταυτη] επι ΑΟΞΕΕΚΜΝΌΟΠΤ είδ αλ ΡΙ ο ϱ3' νρεᾶ {οἱ 54Ἡ εδρΥ1 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 14.90. 815 

[οι . . / Δ / Ν Ν ,/ 

ὅτι γέγραπται' πατάξω τὺν ποιμένα, καὶ τὰ πρύβατα διασκορ- 
’ ο ϱ8.. Ἡ Ν Ν Ν - ; ο α 

πισθήσονται. 35 αλλὰ μετὰ τὺ εγερθῆναί µε προάξω ὑμᾶσ 
Δ η 1τπο. ς λ . -. 3 Δ ’ 

εἰσ τὴν ΓΓαλιλαίαν. 29 Ὁ''  ὁ δὲ ΠΠέτροσ ἔφη αὐτῷ εἰ καὶ πάντεσ 
/ 2 ν] 2 ο; . Ν ] ο πα 

σκανδαλισθ/σονται, αλλ ουκ ἐγω. 50 καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ᾿[ησοῦσ 
τν / [τὸ Δ / ’ ια ολ . ἊἎ Δ 3 / 

αμήν λέγω σοι ὃτι συ σήμερον ταύτῃ τῇ νυχτι πριν Ἰ δισ αλέκτορα 

5ΥΤΗΕΙΓ ΑΥΤΑ αθίἩς Πίετη αάά εν εµον αΏδαπο ε’ τ.νυ. ταυτ. ᾱ αἶδα Γ1 Ἱς 

1, Ἰσπα εν τ. νυκτ. ταυτ. αΏδᾳπο εν εµιου αἱ ρ]αβὸ ϱ1’ απι θα 1 Ίας ἴπο 

σαΐ ρτας τθςῬ βαΏ δ6ΠεΙ] οἱ ἰτονῖγ (Πἱ2αρ ῬΒοπρ, α11! αρ Βαπ/[{]} 6αχ Ώος | 

οτι (4 αἀᾷ τδου) γεγραπται: κ Ἰς γεγραπτ. γαρ | τα προβατα απίε 

ῥνασκοοπ. 6ΝπΠΙ ΝΒΟΡΙ, 19. 69. 115. 121. 946. 908 Ἱ ]ς ᾳ 584Ἡ 4ΙΠ...ς 
Ίη Ροδί διασκορπ. ΕΙ ΑΝΥΥΌΧΓΑΠ πποῦ αἱ Ρρ]εγα ο {3:61 3 1νρ εορ 

αυτα! πεί :: αἱ 5ῖο εξ Μί εἰ χα (ν]άε ρο5ί) |. διασκορπισθησονται 

ΟΠΠΙ ΝΑΒΟΡΕΟΚΙΝΑ αἱ πια ... ς διασκορπισθησεται επ ΕΗΝΣΌΥΠΟΣς 

τῃ αἱ Ρ] :: βΙπ] Πέοχ ]ασίῖο ἴπ Μί Βπεί. Ῥταείοτοι ροβί διασἠ.τα προβ. 

ΕΕΚΝΙΠ3 αἱ Ρ]ας39 α ο αᾶάᾶ (:: ο ΜΕ αἱ ταχ) τησ ποιµνησ. ΊΧΧ εκ πεί α: 

παταξατε τουσ ποιµενασ και ἑκσπασατε τα προβατα, εκ Α εἴ Νὲ πα- 

ταξον τον ποιµενα και διασκορπισόησονται (Νε -σθητωσαν) τα πφρο- 
βατ. τήσ ποιµνησ (Χὲ οπῃ τ. ποιµεν.). Οομ/εττο αἴῖαπῃ Ἱαναί Ειι5θο] 15) αΏὶ 

Ρτγορ]εία 5οηρε]έ: παταξον τον ποιµενα, και διασκορπισθητωσαν τα 

προβατα, ενβ]δία νετο: παταξον τον ποιµενα, και διασκορπισθησεται 

τα προβατα τησ ποιµνησ. ΑάΠίρο Ἠαες αἆ ΜΙ. 

98. αλλα µετα: 6 και μετα, «115 {εγα μετ. δε 

99. εφη αυτω (αἱ. 3: βαμπίής; ο Ἱς αὖπι Τεβροπιέ εἰ α οτί 14): Ὦ λεγει 

αυτοιαά {ρι τ]α νς αἲ εἴ νε] ῖ ... 1. 19. 69. 124. 909. 946, 2Ρ8 

βαἩΏ Ὑοῖά αποχριθεισ λεγει | εν και οιπῃ ΝΕΟΘΙ, 1. 19. 69. αἱ Ῥαις ατπι 

ες Ἰ Τὶ και ει (Ώ και εαν, 9Ρ9 καν) οππα Α(ϱ)εεηκννβυν πΌκγδπ 
8] ΡΙοί «ορ 5ΥΤΡ. [επι εἑδία ο {Η3: σἳ (1ΡΙαποβ)]ς]ᾳ νο... οδο Ἱ 

(αξ οἀ]άΙτ ΑΙ{ετ) ξαὴ ΦΥΥ5ΕΝ ααίῃ εν, δἳ | σκανδαλισθησονται (0 -ισθω- 

σιν, 1{επῃ βοαπζαἰίμαἰζ Γιεγπί ο ἃ { 3: οἳ. ο. νά τς 1 ᾳ να; εοαπζαζέ- 
ραὐιπίω α): Ἑαῦ 1. 108. 121. αἱδ νρεᾶ (εί. ἴοἱ, 8οᾶ ποη απι [ὰ οπι ου] 

ρα Ἱηρ Ίας τί Ρταβ 16βΡ 84Ἠ α]) ἀΧΙΙΙΠΣ5 α”ᾷ εν σου:: ο Μί | αλλ ουκ 

εγω: Ὁ αλλ ουκ εγω ου (2ο) σκανδαλισόθησοµαι, ἆ ΕΞ ϱἳ α ααίῃ 5εᾷ 
εΦο ποπ (ία ἆ 61: α, Η' ποη «09) θοαπάα[ίμαδογ 

80.ο ἴς: χΧοπι | συ σπα ΑΡΒΕΕΟΦΗΚΙΜΝΘΟΥΝΌΣΙπΠαΙΡΙο κ (13.2) να 
β8Ἠ «ορ θγταίτ αγπι αεί... ς (5 αὖὐ ὦᾳ) οπι (:: αἱ ΜΙ) οἳπι ΝΟΡΑ αἱ 

παπα ΕΠ 1]1ᾳ Ἱ σηµερον εΙΠΙ ΝΑΒΟΗΝΥΌΧΓΔΠ Πέ α] ΟΠΠ Γ6γ6 ο |κ 

(1 Ρροδί ὅπ ποοίε Ίιαο) νΕ εἰο: 95 Ὄρθα {3 1 ασ οι (1: αί Μη) | 

παυτη τή γυκτι ΟΠΠ ΑΒΟΡΙ α ΕΠ" Ἱ]κα ... ςεν(1. 69. 946. αἱ ραις 
ΟΠ1) τη νυμτι.ταυτή ΟΝΠΙ ΑΝΥΌΧΓΔΑΠ ιηςῦ α] Ρ]ετ ορ1΄ (εί ϱἩ νά) 1 νο 

ε. «8 ΟΠ | πριν η: ΝὈ 69. 308. 2Ρ8 αἱ ραιο οἱ η | δισ εππι ΑΒΟΣΙΝΥΟ 
ΧΓΑΠ ΙΠΟΣ αἱ Ρρ]ετ {ρ1 5. 1 α νρ δα] 6ορ 5γταῖς, εεά οὗ 5αἩ «ορ ροβί 

φωνησαι Ροπ, 139. 69. 946. 9Ρ9 α] ραίο νρθᾶ (αζζμδ Όοοεπι Φίξ ἀεβεγέ : 

β6ά απι πρ τος αἱ ὄτ5 φαζζιε οοσεπι ἀεβεγ) Ροδὲ αλεκτορα ... ΝΟ"Ρ 

258. 150έν ας ΠΣ' 1 Ἱς ργαρ ἴο]” αὐπι αεἰίὮ οπα (1: αἱ οπι Μί Ι,ο Τοἱ) 

ΖποἩ 18, Ἰ 

9955 
Ώις 99. 95 5 
Ίο 19,ὅθες 

14, Το 



210 14. δ1. ΚΑΤΑ ΜΑΡΙΟΝ 

- ο οΆ - ραια- ῃ 
φωνῆσαι τρίσ µε ἀπαρνήσῃ. 91. "11.3 ὁ δὲ ἐκπερισσῶσ ἑλάλει' εάν 

’ . 2 ιά 2 ’ « Ἀ 

µε δέῃ συναποῦανεῖν σοι, οὐ µή σε ἀπαργήσωμαι. ὡσαύτωσ δὲ 
Ἀ 2 

καὶ πάντεσ ἔλεγο». 
89 --4δ ῃ 119. 1 .) . κ, ες 3 / 

Μ25.90 46 92 Και έρχονται εἰσ χωρίο» ου το ὄνομα ΙΓ εὔσηκανει, 
Τιο 25, 40-- 46 

το Τα -τδιθ 
Δ , - - ] σις α. ζ ο) 

και λέγει τοῖσ µαθηταῖσ αυτου" καθίσατε ὧδε ἕωσ προσ- 

ὤθ. µε απαρνηση (8 993 194. -σει) ο. ΒΒΟΡΑ αἱ ραπς α ο ΕΠ3 1. 1 κ 
1ᾳ4ΥΡ...ς απαρν. µε (:: πἲ Μ) ουσ ΑΝ Όχγπ αποῦ αἱ] Ρ]ος... 1, 693 

Κκἲ οπι κε 

81. ο δε εΠΙ ΝΕΡΕΕΗΚΙΥΥΌΧΓΑΠ αἱ ΡΙ 1 νο «ορ ΒΥΙΣΕΝ.,.. Αοαμν»ῦ α]δ5 

{οτε 5αἩ{α]ς ΑΥΤΡ ΑΥΠΙ α οί] αάά πετροσ (1: οξ ΜΙ) | εκπερισσωσ (α΄: 
οοπίτα ὥσβα , παπά Ἱίατη ρί]αηο πηΙβδπη Γαοῖας') απ ΝΒΟΡ 06. 08. 61. 

(813). ἴαπι τ, 19. 69. 124. 940. 2Ρ8 περισσωσ... ς ἕκ περισσου 6ἳἨῃ 

ΑποστΠ πποῦ (Ν πο Πᾳποί) αἱ Ρ]ος, 1ἴ6Ιη Δ επ περισιασ (1: Ἰπβδο]έαπα 

εκπερισσωσ ναχτ]ο πιοᾷο αἆ πδαπη τενοζαγαη{) | ελαλει οππι ΝΒΡΙ, ο [ Π7᾽ 

(613.1Υ14) ΚΙ ανρ (ΠΜ οπιπαος ζοηιεζαέ) βαμπαῖης (:: οχ πδα Μαϊ, οἳ 

11:99. 19,1)... ς ελεγε ο. ΑΟΝΥΓΟΧΓΔΠ ης α] οιπησ{ά α (άἰσεῦαθ) κα ίακ 
ζορ βγταίν, Ῥτασίοετοα ς Τϊ αάᾶ μαλλον ο. ΑΝΙΝΌΣΧΓΑΠ ιιπςῦ α] {θγο ΟΠΙΠ Ἱς 
(Φίιγα οφ μεδαίιγ πιαφίς, 1ΐοπα ο 5 απιρζίις ζοψιεζαίιγ πιιία ἀἰσεπιβ) ΒΥΤΡ 

πείὮς δε 1. 15. 69. αἱ αῑᾳ Ροβί ο δε νε] ο δε πετρ. ΡοἩ; α1] ο. 5ᾳᾳ «οη- 

Ππηριη() ... οπαδίπιας (4996) οππη ΝΒΟΡΙ, 2Ρ6 ΑΓ 61 ΞΥυΙά 11 ᾳ νρ κα] 

ορ 5Υ1Ρ (αὖπα α[γπιαδαί εί ἀἰοεθαί) :: οἱ τ, 96 πὈὶ μαλλον περισσοτερον 

ἱνρ ἑαπίο πιαφίε, ππαφῖς ἑαπέπα, πιαφῖς πιαφίδφια, ἰαπίο πιαφῖ 7118) ΠΟΧι 

οΏεπά1έ: Ἠῖπο ποη. Ἱπορίαπα ν]άσίαν 51 ας Ππεγργείαπά1 6απβ8α νοςί 

εκπερισσωσ αἀδοτίρίατη ριἰανον{. | µε δεη (ΑἨ  οιηίδεα ΝΥ]]αΡα δε) 

επ ΑΟΕΕΟΗΚΜΡΒΌΥΧΓΑΠ (Ρ” µη δεη) αἲ ρ]εν... ἴνπ δεή µε ΙΤ ΑΕΑΗ 

ΡΣΗΝΥΥΕ α112 ἔοτο ΑΥΥΣΕἨ (εἴ ορογέπεγέέ επι πιε οοπηπιογὲ ἆ Ἱ, ---- πιε πιο ΥΕ 
ἔεσιπι α. Ε, ---- πιο θὑπιμί οοπυπιογέ ἐεοιπι [οἱ νρ]]ᾳνα, -- πιό οΟπΙΠιΟ 

αὐπιιῖ [κε οπη] έεοιπι ο 15’ Ε) :: αἱ Μί ]οσίῖοπο πο Ππεί |. συναποθαν, 

σοι: 1 1. 115. 2Ρ9 ο50Σ 198ηί 8οχ 413 συν σου αποὔθανειν:: ο Μί | απαρ- 

γησωμαι οΙΠΙ ΝΕΕΟΚΜΡΌΥΣΓΠΣ αἱ ρ]αβθο,,, ς Ώωπ ΤΙ -σομαι οππι ΑΒΟΡ 

ΗΙ/ΝΥΥΌΔΗ” 4] Ῥεγπηα (ἩΠ αργησομ.) 1: ο Μί | ὠσαυτωσ (Α9): Ν” οµοιωσ 
εταί Με] δε: Ὦ 1. 909. αἱ ραιςα ο Π5 Ἱς (ποη Ἱέθπη Γ1 1 ᾳ νβ) οπι :: οί 

Μι | και: ΡΕ ὔ9. 10Ρ6 οπι | παντεσ: ἃ ΒΥΥΣΕΗ αἆ ἀἰθοιριζὲ 
99, ου το ΕΠΙ ΝΑΠΡ οἷο: ϱ 289. ὦ (2895. ωτο-). Τίεπι 1ΡΙεὺ ἆ νρ οιξ 

ποπιεπι εδέ (να] 5ἶπο εδέ): ᾳ φποᾶ αἰοϊζαγ (α ἴπ ργαεάύηπι οηἰ-- -- ἅαπι, ἀθδ]- 

ἀεταπίαν ἆπας νε] ἴχες Π{ίογας): Ἠΐπο ΤΠ ὦ ονομα | γεδση- ο. ΝΑΗΣς 

ΚΙΜΝΒΌΥΓΑΠ αἱ Ρἱ δα, Ιέετη φείηβε- ΕΙ νο ααἴ]ι; ἨἨ γετση-, α 5’ σαΐ 

Φείβα-, ΡΥαΡ φεί]βα-, Κ φείλα-, 1.γη 0 σε-, «ορ γεόσε- (εοάρε "γη όσε-), 

571Ρ ΠΡ ΡΒΓ γεῦσι- ... Ὦ γησα- (ἆ ϱέδα-). ΕΕΕΗΣ αἱ] ππα γεσση-, ο ἵ 4 

4Ε886--, ΔΠη ΑΥΠΙ Φέ86-- | -μανει 6ΙΠ1 ΝΑΒΟΡΕΕΘΠΗΙΝΜΝΒΥ αἱ Ρ] 5.1, Πίστη Χ 

-μανεισ ... ΚΌΓΑΠ 1. α] 1πα -μανι, Ἰίεπι Π19ΙΠΗ Υρ 606Ρ ΑΤΥΠΑ αείἩ....ς 

-μανη οτι ΠΙΙΠΙΙΦΟ ΠΟΠ Ίξα π ΒΥΥΡ (αίαης Ετ) | τοισ µαθητ. αυτου (Α 

οἵη αυτ., πος οκρτῖπη δ): Ὦ α αυτοισ | καθισατε: Δ καθισαι (5εᾷ ὃ 8ο- 

ἄείε) | ωδε: 1. 208. αυτου :: αἱ ΜΙ... Β” οπι | εωσ: ΜΝ αἱ ΡΙΗβ10 αοί] 
αᾶά απελύθων, Ἱῖειη Ὁ αἱ ρ]αβ815 πάᾶ αν (νεΙ ου) απελθων (41 Ῥαιιο 

ἑαπίατη αν πάά) 1: οἱ ΜΙ | πφοσευξωµίαι ΕΝΙΗ ΝΑΒΟΙΝΊΥΌΔΠ ης” αἱ Ρ]εγ 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΙΟΝ 14. 96. ΟΣΗ 

5 Ν ΄ ΔΝ ’ Δ 

εύξωμαι. 95 καὶ παραλαμβάνει τὸν Πέτρου και Ιάκωβον και 
3 | 2 3 ” ο στ αι Ο: - Ν 3 . -- 

Ιωάννην µετ αυτου, καὶ Πρξατο ἐκθαμβεῖσθαι και ἀδημονεῖν, 
1πά. 4 Ν / 3 σας / / 3 ς / ΄ ο / 

94 και λέγει αὐτοῖσ᾽ περίιλυπόσ ἐστιν }} ψυχ µου ἕωσ ὕ ανα 
” ΔΝ Γ Γ 

15.1 καὶ προελθὼν μικρὸν / στ ΔΝ » Ὀ].ά 

του µείνατε ὧδε καὶ γρη}ορεῖτε. 95 

ἔπιπτεν ἐπὶ τῇσ γῆσ, καὶ προσχύχετο ὕνα εἰ δυνατόν ἐστιν παρέλύῃ 

ἀπ᾿ αὐτοῦ ἡ ρα, 96 καὶ ἔλεγεν ἀββα ὁ πατήρ, πάντα δυνατά 

σοι παρένεγκε τὸ ποτήριον τοῦτο ἂπ᾿ ἐμοῦ" τι αλλ ου τί ἐγὼ 

0Ρ]εν ἆ νο ἆἄοπες ΟΥ, ἃ ἄοπεο υἱδ [5ίε] ογεπι, 5εἆ ες ἄμπι αἄοιο)... 

ΡΗΣΧΡ αἱ Ρ]β60 προσευξοµαι 

98. τον πετρον (1ΐα νθ): κ” αἱ Ραπο οΠ1 το» :: ἵπ Μί τον πον Βαοί | νακω- 
βον οΤη ΝΟΡΕΕΚΗΜΝΒΌΥΥΟΧΓΑΠ” αἱ ΡΙ ....ς (-- αὐ 2) τον αχ. 61Η 
ΑΒΚΙΠ" αἱ ππα | τωαννην (Β πδοῦ (ώαγην) ο, ΝΟΡΕΕΑΗΙΜΝΡΟΥΥΡΧΓΑΠΑ 
αἱ ΡΙ ... ΑΕκπἜ αἱ πα τον τω. | µετ αυτου επ ΝΒΟΡ ὅτ. 69. 946. 208 

ενν ς μεθ εαυτου 6ΝΠΙ ΑΙΙΝΥΥΌΧΓΑΠ ππςῦ αἱ Ρ]εν | Ίἠρξατο: 18 -αντο | 
εκθαµβῤ. (Οτπί 5,901 οἶσμέ αγοιΒ επροπῖέ, εοθρὶῖ Ῥανετο οἱ {πεά]ατῖ) : 

1. 116. αἲ2 λυπεισθαι:: ο Μί | αδήμονεω: ϱ" ακηδεµονει, ο ἀ Ην τα 
ἑαεατανῖ, Ἱς (αεάζωπι ραξ, { οἳ.”' 1 νρ ἰαεᾶεγε, αι (ρταοσεαΙί οοερῖέ οὐδέι- 

Φεβοεγε εἰ) αοεᾶίἰατί εί ἀε]ίσεγε ... 659) ακήδιαν (ΡεΤΡΘΠΒ και τοτε αδη- 

µονων λεγει αυτοισ) 

94 και ρτῖ: Ὦ 19. 69. 194. 946. 258 α ΑΤΠΙ τοτε (656 και τοτε) 1: ο Μί 

λεγει: ΕΘΗΔ α159 {εγο λεγειν (5εὰ ὃ αἴθ) | γρηήΥορειτε: α 1. 28. αἱ Ρας 

σ3: ᾳ ραί 5α] (οἱ ΑΥΙ5ΕΙ Ρροδί µεώ΄ατε) αἀά µετεµου:: ο Μί 

ὃδ. προελθων ο. ΝΒΕΚΝΜΝΠ” αίὃ αἱ πηα, οιήπι ργοσεδείδδεέ (αἱ. ἆ αἱ ὃ,  ῃγαες.) 

νε] ῥτγοσεδείέ 118Ρ]8Υ νς, Ῥγοφγεδδιδ α., Ἰξετη 6ορ... ΑΟΡΡΞΤΡαΗΙΡΟΥ ΟΣΕ 

δΠ” 4! ΡΙ προσελθων (α΄), ἵεπι 3" (αεοεᾶεπς) βγναἳ | επιπτεν ο. ΔΕΗ, 
οορ”Ί16ἱ ΕΝ (εχᾶἤ) ... ς Ίωῃ επεσεν (:: αἱ Μ) επι ΑΟΡΝΥΤΌΣΓΔΙ πηςῦ 
αἳ οπιπΥῖά, Ἱίεπι 1{ νο (ρτγουἱᾶςέ, οεοίώίέ, ἀεοίαίέ) εορβείτΣᾶ. Ῥταείετεα 

(τε Μί) να 1. 19. 69. αἶδα ο Η ϱ 1 κα ρα (ποπ ἴεπι {ᾳ1 τά 1 νρ) 
αγπι α4ά επι προσωπον (55 ρα πι Γαοῖεπι βιαπι) | επι τησ γησ: 19.68. 

124. 846. 159ν 2Ρὲ οδὲΙ επ.την γην | Ἐἲ προσευχετο | ινα: Ῥα 1. 19. 
69. 2Ρὲ ϱ96Υ α]5 εγο α Κα Ροδί ει (5 αἱ η) δυνατ. εστιν η ωρα (α 1νβ): 

Ῥ αἀά αυτη, Ιίεπι ἆ 1 ᾳ Λογα Ίιαεο, { Ίιογα εῑῖα, ο ΕΞ: εῑζα Πογα (ἷς αἱ ἔγαπιδ- 

εαί οα[ζα ἴδί6, Ρ6ΤΡΕΠΒ δεᾷ ποπ φπιοᾷ ἐΦΟ οἵο, ΟΠΙΙ58ἵ5 καν ελεγεν' αββα 

εἰς). κ” ει δυνατον (86 αἆὰ εστιν) παρελθειν απ αυτου ή ωφα (πες κξ 
Ἠαεο πια ν1{) 

96. ο πατηρ: 69. 124.946. αἀά µου | παντα δυνατ. σοι εξ. { ᾳ ΑΥΤΗΙΕ αὐΠι 

αθίΏ: Ὦ 308 α 1 60οΡ δυνατα παντ. σοι (564 ἆ 5 ῥοβθίθιζία οπιπία δὲ 

δέ, {ναπδ/εγγε είς), 69. 946. ο ΗΞ' (61:35. αἱ να!) 1 νε ρα! Γ{οπβ1εχ 

(4ε πιατί δή) παντ. σοι δυνατ., Οτ193535 ΗΙΙΟΙ5 δυν. σον παντ. (5εᾶ Ηι]οᾶά 3 
ϱὗ οπωιῖα Φο55ίῦ. εἴς). Ῥταείετεα ϱ ΓΗ 114 ν6 (ΠΟΠ α; ο ᾖίσεπί Ῥτο 

Φο5δῖζ.) αάά εισιν, 1ΐέεπι 19. 124. 946. αάά εστιν | παφενεγκε οτι ΕΡΕΕ 

αΠΙΜκαρῦναγδΠΣ αἱ ΡΙ.... καοκνυπΆ αἱ πι -γχαι (:: 5ἱ Μο 1,44 προσ- 
ΕΥΕΥΧΕ Βοτ]ρεῖί, Ἠοο 6πΠ Ίοεο 40Υ.Ιηθᾷ. Ῥοβδιίββδο Ἱππρτοβαδί]ε ο5ἱ) | 

το ποτη. τουτ. απ εµου οπΠι ΝΑΒΟΑΙΤΣΧΔ α115 {εγε { 3: 1 νο «ορ (5α] 

οτι απ εμ.) Άτα ΟΥ 1393 (ο δε μµαρκοσ᾽ αῤβα ο πατ, ὀυγατ. σοι παντ. 



9218 14. ὃτ. ΚΑΤΑ ΜΑΡΙΟΝ 

λ ΄. ο 1Τ]Π.ς νο” Ας » 
θέλω ἀλλὰ τί σύ. ὃτ Ὁ "καὶ ἔρχεται καὶ εὐρίσχει αὐτοὺσ καθεύ- 

« ΔΝ - ’ . ) 2” 

δογτασ, καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ' Σίμων, καθεύδεισ; οὐκ ἰσχυσασ 
’ ιά - . -- Ν / Δ 

μίαν ὥραν Ίρήγορήσαι:; Ὁδ }0η}ορεῖτε καὶ προσεύχεσδε, ἵνα μὴ 
] 0 . 2 ε - . 118. 4 Δ . ι . 1Ο: ς δὲ Ν ξ 

ἑλύητε εισ πειρασμµο». το μεν πνευμα πρὀοῦυμον, η δὲ σαρ 

ασθενήσ. 9 5 καὶ πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο τὸν αὐτὺν 
-) 3 / δις ’ τε. 2 Δ / ’ 

λόγον εἴπων. 40 καὶ ὑποστρέψασ εὗρεν αὐτοὺσ πάλιν καθεύδον- 

τασ᾽ ᾖσαν γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθ αλμοὶ καταβαρυγόµενοι, καὶ οὐκ ᾖδει- 

παρενεγκετο ποτ. του. απ εμ. Πονι 5οᾷ πηῖηα5 ασσουταίθ: πατερ, ει 

δυνατον, παρεχν. το πο. του. ἆ. ἐμ. πλην ου τι είς)... ΡΝ 1. 209.α ᾳ4 

ΗΙΙ τουτ. το ποτη. απ εµιου (1ΐοπι ΟΥ5Τ18Η0 919 πατερ ει δυνατον πα- 
ρε. του. τ. πο. απ εμ.), ΚΜΠ αἱ α]ῖα ο Ρνας 5ΥΥΠΗ αεί απ εµουτο 

ποτη. τοῦτο (ο Ίππο οα[ίσειι) ... ς Τί το ποτη. απ εµου τουτο ΟΙΤΗ 

ΕΕΗΕΥΥΥΟΡ αἱ ΡΙ | αλλ: ν πλην αλλ (Οτ1391 πλην): εξ Μί εἰ Ίιο | ου τι 
(α [1 νς ποπ φιοᾶ, αἲ' φοᾷ ποπ): Ὁ το. ουχ (10. ουπω) ο, 18. 69. 946. 

9Ρ8ς ἆ ΕΠ: ουχ ωσ (πο εἶσιθ) | Θελω: α ἀἱσο | αλλα τι: ϱ Τθ. αλ} ο, 

α 1. αἰδ αλλ οτι, οὗ α1δὀ [εγα αλλ ειτι,͵ 19. 69.946. 9Ρὲ ο ἆ ΠΣ αλλωσ | 
συ (τικ αἱ σοι): Ρα ο ΕΠΣ ϱ”' ᾳ (που Ἱΐθιη Ἰς 1 νβ) 5αὶ «ΟΡ ατΠΙ αθί]ι 

αάὰ ὄελεισ 

ὃτ. και λεγει: Α οπι και | τω πετρω: Α οπ τω | ισχυσασ (481 --σα): 5 1. 
69. 194. 909. 946. α115 [εγο Η3' Κ ισχυσατε:: ο Μί | γρηγορησαι (61. 

εδεῖ αγρυπνησαι): Ε 44” 64. οδεῦ εδ αάὰ µετεµου::19 Μι 

98. προσευχεσθε: Ίτα οἱ. Β εἴ πγῦ, ποῦ -χετε | να η:  οπ ἵνα (α ἃ 

πέν 1 4 νβ μέ ποπ) | ελθητε επι ΑΒ 946. ᾳ (Ἰΐεπα ο Μο ο Μί2 υεπῖαξία 

ΟΥ Ρ313 εἰ, Πιο» νἷάς αρ βαῦ αά ΜΙ, Ῥαυ]Ἠ Επρ)... ς Ἰωπ εισελθητε 

(ων αξ ΜΠΕ οἱ Το). ο ΔΕΑΟΡΙΙΝΝΥΟΧΓΔΗ αποῦ αἱ [θγο ΟΠΗ 4 {1 (ο αλ: κ 

μὲ έναηδεαί α υοδί [α υοῦ. ο Η3:, Ἱς 908] ἐεπιρίαίίο) νΕ τ1 πι ΜΙ οἱ Το ΠΘΠΙΟ 
παεσογαπη ελθητε, Ἱίεπα α η πίχοφιο ὑέγείία: 56 Ὁ 3: ἵπ Μι οεπἰαξέε, 
ἵη Γιο ὑπίγείί. Ἐτίαπα «ορ Ἡ. |. υεπϊαἑἰ οαχρτῖπα, 5εὰ πεο αΠίαν 1] Ρρ. 

38. ποοσηυξατο: 19. 69. 946. ηυξατο | τον αυτ. λογον ειπων:θ ας β3: 

ς (ποἨ 1{επι ΕΙ α ΥΕ) οἱ 

40. υποστοεψ. ευρ. αυτ. παλιν (α99ὸ παλι, οπι 90. 66Υ 54Ἡ: κχ Ροδί 

καθευδοντ. Ίο 5Ρε {11.3 νά] 1 να βγταῖ αγπα αθίὮ ροδί υποστρεψ. 
Ροή) 6. ΑΟΝΥΌΧΓΑΠ αποῦ α] οπιησ1ά { (613 νι) 1 νε δυταῖτ αγπῃ αθί]ι 
εν Ὅπ παλι ελθων ευρεν αυτουσ (:τ εξ Μ{) ς, ΝΕ, Ἰζεπη (5εὰ ελθων 

παλω) οορ οἳ (υεπίεπε ἐπυεπίὶ εοδ {εγιπο) 4. Ίἴεπι ΟΠΠΡΡΟ παλ αο 

Η3.Ἱς | αυτων οι οφθαλμ. (:: εκ πιοχο Μαγοῖ; Ἡ. ]. Ἰάσπα οτὰο αρ Μί) 

ΕύΠῃ ΝΒΟΙΙΔ 108. 115. 121. 958. οδὲῖ... ς ἴμπ ΤΙ ον οφθ. αυτων οιπι 

ΑΡΝΥΥΌΧΓΠ τιποῦ αἱ Ρίο (Γμαλπί, 5οᾷ οοᾶθιι οχάϊπθ Πάσπι αρ Μ) | 
καταβαρυνομενοι 6ΙΠΙ ΝΕΑΒΚΙΝΟΔΗ” 1. 11. 19. 69. 106. αἰδὸ ἴενε, 

988. 255. καταβαρουμενοι, κ’ καταβεβαρηµενοι, Μ 5θ. ῥαρυγομενου 

ες (Ξ αὐ) βεβαρηµενοι (:: ϱ ΜΙ) οπῃ οεεαββνυνύῦχκγπης ϱ] Ρ] | 

αποκριθ. αὐτω ΟΠΠ ΝΑΒΟΡΙΟ” (ὐ αυτω αποκφρ. αὐτω, 8εᾷ ρτῖη8 αυτω 

Ραηαίίς ποίαίιη) αἱ Ρ]α8]ό α ο 85 1ᾳ ΥΕ «ορ ΑΥΥΝΙΣ ΥΠ... ς αυτω 
αποκριῦ. ο. ΕΕΗΚΝΝΡΘΗ" (ν]ά6 αΠ{Ε)ΥΥΌΧΓΔΗΠ 41 Ίοηβο Ρ] Ες... 258. 

405. Τρ9 ρλοἳ αθί]Ἡ ΟΠΠ αυτω (69. Πίο τι Ρ0π) 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΙΟΝ 14, 4. 99 

, - ες” 180. 4 κ ὦ 
σαν τί ἀποκριθῶσιν αυτῳ. 41 "5" καὶ ἔρχεται τὸ τρίτον καὶ λέγει 

ϱ τωρα Ἀ οσο ΔΝ Ν Ν α ’ ( - .] ω ο ὦ [4 

αυτοῖσ᾽ καθευδετε τὸ λοιπὸν και α)απαὐεσθε᾽ απέχει ἠλθεν ἡ 
[οι Ν ΄ { [4] - ’ 3 Δ - - 

ὥρα, ἰδοὺ παραδίδοται ὁ υἱὸσ του ἀνθρώπου εἰσ τὰσ χεῖρασ τῶν 
« ο. 43 3 ’ ὀ/ ο ας Ν / / 

ἁμαρτωλω». 43 ἐγείρεσθε, ἄγωμεν᾽ δοὺ ὁ παραδιδούσ μὲ γγισεν. 
181. - ἃ . Ν σ' ” - -- 

45 "331. Καὶ εὐθὺσ ἔτι αὐτοῦ λαλουντοσ παραγίνεται Ιούδας 
« / ο ο / Ν 2 κ 

ὁ Ισκαριώτησ εἶσ τῶν δώδεκα, καὶ µετ αὐτοῦ ὄχλοσ μετὰ µαχαι- 

41. το λοιπον ΟΙΠΙ ΝΒΑΗΚΜΝΠΟΥ ΓΑΠ αἱ ρευπια... Β΄ Τμ Τ1 λοιπον οΏΤη 

ΑΟΡΕΕΙΡΥ᾽Χ αἱδὺ {ετο | αναπαυεσθε (ϱ -παεσθαι): Ῥομια εἳ ἵπ Μο οί 

Ἱη Μί Ιπίεγτοβα{1οπῖς ΒΙΡΠΙΗΩ αρροπί να]έ, αἱ Ἠ. 1. Ε αἱ ραπς | απεχει 

[61 Ἐ ντά] νε εη[ιοϊξ: Ἱου αΏδαιιο αἀἁἹίαπα «οηΒγπιαί ΑΠβΟΟΠΒ δ,Η ροςέ 
ία υετόα κεσιπάιπι ο Ῥοδίζηπ εδ 5ιβ]οῖί, ἶ. 6. φποᾶ γειιζευἰκέΐ ἴαηι 

πιο; 19. 69. 124. 206 α]ῦ αάά το τελοσ)' ηλθεν η ὦὠφα: 9 ἄπεχει 

το τελοσ και η ωρα, ἃ α δ[ιοῖέ Ππίς εέ λογα (ἆ ογα), { αἲεκέ Ππίς , οεπίέ 

Άογα, ο 13 αἄεδέ οπιύπι οοπιδιωππιαίίο εἰ (83: αἀά υεπῖθ) Ίογα, α σοπβιπιπιά- 

{5 εδί Ππίς, αὔνεπῖέ Λογα, γα) αρργορύπιφιιαυτέ πω εἰ υεπίί ιογα. Ῥο8ί 

ἀοϊέ ἀΙί ἀογπιίο ἴαην πΊμιο Ἱ βίο ρετρῖί: ἐσοε αζρτορύιφιαυέ φιιῖ πιε 

γαάιέ. εί γοδέ Ῥιδίζιπι εποϊσυί εῑίον εί αἰωδ ἶαπι ογα εδέ εσοε ἐγααιέι 

δι Ιιοπιύπϊς ἴπ πιαπιι ΡεσσαίογΊήπι διη!φίΐέε εαπιι. εἰ οιπι αἄ]πιο εἰο | τασ 

ΟΠΠΙ ΝΒΟΡΕΟΗΙΙΜΒΌΣΓΔ αἱ Ρ].... Αεκνυνῦπ 1. 11. 69. 9Ρ9 α115 (εκ Πῖ8 

69. 4056. α] ραπο οπῃ 6{, τω 54, 19. αἱ οπι των βογναίο τασ) οσα (1: Μι 

ΟΠ τασ εί των) 

45. ο παραδιδ. µε ἤγγισεν (-σεν «ππῃ νο; ς μη ΤΙ --κεν ΕΠπι ΑΒΡΙΝ πο 

τ6ι] αἱ οπημὖ1ᾶ :: αἱ Μί ]εσίοπε ποπ Πας): Ὦ ϱ56Ι 8Ρ6 ηγγικ. ο παρα- 
διδων (Πία 9, τε]]” -διδουσ) µε, αἴᾳαθ εοᾶ επι οχάἶπο (:: αἱ ΜΙ) α ο ΓΗ”: 

Κ (νῖὰε απίθ) ᾳ (ποἨ Ἰίεπι 1 νρ οαἰσ]ά σ1:3') Β4ἩἨ 6ορ ΥΙΡΕἨ αθἰ] (πο 
{επι ΒΥΥΡ αΥΠΙ 6ο) 

48. ευθυσ οΝΠῃ ΝΒΟΙΙΔ... ς ευθεωσ οππι ΑΝΥΌΣΤΠ πποῦ αἱ ρ]εν... 5 1, 

19. 69. 846. θΡέα ο 2. (61 νι) ΕΙ ανςρ (ποἩ Ιΐέοπι {) 5ΥΥ5ΟΝ ΑγπΠι 

(ποπ {επ 8αἩ «οΡ 5ΥΥΡ αεί; ρο) οσα :: αἲ Μί εἰ Τιο | τουδασ οππῃ ΝΟΡ 

ΙΝΥΌΣΕΔΠ αποῦ αἱ οπιησ]ά ΟΥ 49 55Ί (ο δε µαρκοσ φήσιν οτι τουδασ 
ισκαριωτησ εισ των -- καν µετ ολιγα: ἔτι του Τὸ λαλουντοσ παραγινε- 

ται νουδασ ισκαθιωτήσ εισ των ὀώωδεκα, καν µετ αυτου εἴς)... Τι ο 
νουδασ οππι ΑΒ | ο (ϱ 19 {ετο ΟΥ οπι) νσκαρι. (0 σκαριωτησ) επ ΑΡΙς 

μυ νῦῃ αἱ ρἱα530 1 νρ (α Γ17: 613 1 ᾳ απηπιξ {α Ίπρ Ρταρ τθρ αἱ 8οα- 

ΣΤοίΠ, ο δοατίοί]ια, Ἱς εαγτοίεΒ, 541 δοαγἰοίεδ, ν5 6 ἐβεατίοίεθ) ΒΥΤΗΙΣ ΑΥΗΙ 

αθί Ον (:: οἳ Μο (4,10. 9,19) ... ς οπι (:: αἱ Μι οἱ Τις Ιεαίῖοπς ΠΟΠ 

Πιοί) οπῦῃ ΝΒΟΕΘΗΤΝΒΘΥΣΓΑ αἱ Ρ| απιϊχί δα] 6ορ σο | εισβίῃθ ων ΟΙΙΠῃ 

ΝΑΒΟΡΕΙΙΝΒΌΥΥΡΗ α1δὺ [οτο (πες πιαρῖ εχριίπι ων 1έ νο 581 «ΟΡ ΑΥΥ5ΕΝ 

ΑΥΙΏ αείἩ 5ο) ΟΥ εαίί ... ς (δεὰ ἀὐ09) Τί αάά ὧν ουπι ἘΕάΗΜΝΥΣΓ {, αἱ 

ΡΙσΙά ΑΥΥΡ .... Δ αἱ ραπο ενσ εκ (Ίἴεπι 1{ να 54] «ορ μπιι εα να] ἄε, 4πα 

ΡΥΒΕΡΟΡΙΙΊοΟΠ6 ΟοΡίΗ5 886ρε αχρτ]πη{ ρεπ]ἵνιπι) | οχλοσ επ 3Η1, 19. 

69. 909 α 7 ᾳ ετη Ρταρ 8δαΠ (1 Τοπ οΏΊΠος έγδα 8ίπθ πιι[έα] Ενετο 

παπι έιάο Ἰα εί Ρτο ἔπγῦα πιιζία) Β4Ώ 60Ρ ϱο ΒΥΥΡ ΤΠ... ς αἀᾷ πολυσ, 

Ίνπ [πολυσ] ἑαπι ΑΟΡΝΙΥΌΣΓΑΙΠ υιςῦ 41 Ρ]οτ ο 1 νρ (εί, απι Ιπρ Ί8ε τθς 

45 --δ0 
Μι26. 47 -- 56 
Τις 99, 4Τ1---59 
1ο 18, 1-12 
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ρῶν καὶ ξύλων παρὰ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμµατέων καὶ 

πρεσβυτέρων. 44 '" δεδώκει δὲ ὁ παραδιδοὺσ αὐτὸν σύνσημον 
αὐτοῖσ λέγων ὃν ἂν φιλήσω, αὐτόσ ἐστιν κρατήσατε αὐτὸν καὶ 
ἀπάγετε ἄἀσφαλῶσ. 40 καὶ ἐλθὼν εὐθὺσ προσελθὼν αὐτῷ λέγει 

ῃ ’ λ ς ο) -- 
ῥαῤῥεί, καὶ κατεφίλησεν αὐτόν 460 οἱ δὲ ἐπέβαλαν τὰσ χεῖρασ 

(1) ΦΥΣΣ53 (εξ πιιζζ) Ότι: ο Μί | παρα: Ἡαπο(::ο ΜΑ)... 1. αἱ 
ΡΙ810 ο 3: αἲ. 1 νρδῖχ ραί πιί 5αἩ ΡΥαθπι απεσταλµενοι (5οᾶ ο α ΒΗΠΙΠΗ. 

βαοεγᾶ. εἰ δεπΙοΥ. εί δογτό. πιῖςδί, Ίϊοπι 3: 1 α ϱγὐιοζρίῦ. αοεγἀοέιπι πιῖςθῖ 

είς) | των (Ῥ απο των, Ἰΐοπι Ε Π3 Υἱὰ 1 απη ἵπρ δαΠ εἰ αὖ εογῖδ. εἰ α 8ο- 

πῖον.) γραµµατ. οΙη ΝΡ(Ρ)ΕΕαΠΗΙΡΟΥΥΌχΧΓΗΣ α] Ρ] δαἩ 60Ρ.... ΑΟΚΜΝΑ 

Ἀ]50 ἔετε οι των | πρεσβ. ο. Ν. Αὖ 1. 69. 116.191. 951. 289. 946. α1Σ 5ος 
ΟΥ νε, ς ΤΠ Τί των πρ. ο. ΝΑΡΟΡΙΝΥΌΣΧΓΗ απΠςξ 4] ρ]ον (ΟΥ 3, 58τ παρα 

των} 7θαμιατ. παι των φαρισαιω) παν πρεσρυτ.) 

44. δεδωκει (ἆ {3 1 ᾳ να ἄεζεγαί, Πεπιν1ᾶ ο1. 5): ῬΕτ εδωκεν (1: πε ΜΙ) 
Ίίεπι α ο Ἰ ἀἄεᾶᾶ | παραδιδουσ: α παραδουσ | συγσηµκον «ΠΠ ΝΔ... ς 
η ΤΙ συσσηµον ου ΑΠΟΝΝΌΣΓΠ απο» αἱ Ῥ]ευ, Πίεπι ΕΙ, αἱ Ραιο συση- 

μον... Ὦ 9Ρ9 αἰδ σηµειον 1: ο ΜΙ. Ῥιποίογοα Υ6βποδα 3, 91 συσσηµον 
τουτεστι σηµειον. | αυτοισ (πΙῖπαδο ραις [ρ1- ἐγαπδρ): Ὁ θβθ6α ο β5' 
κα Ρτας οτι | ον αγ: ΝΔ α] ραπς ΟΥ (4 9) εαν | απαγετε οΙΠι ΝΒΡΙ, 

98. 40. 609. αἳ Ραπο .... ς απαγαγετε «ΙΙΙ ΑΟΡ4ΗΚΝΝΡΌΟΥΥΌΧΓΑΠ αἱ 
ρ]6χ, Ἱίοπα Ὦ α115 ἔεγο αγαγετε. ΠΡ] να ἄιιοῖε, ᾳ αὐάμοίέα, Ἱς Οτ]πί 8, 906 

αἀάμοᾶε. Ἐταείετει Ὦν 19. 10Τ. 9Ρεὲ αἱ]! α ϱἳ. { πιί δα ϱ0Ρ ΒΥΥΣΟΝ 

ΒΥΤΡ, οῦ. αθίὮ αᾶά αυτον (ποπ Πίοπιο ΓΠ5 Κανςσρο αἲπι ΟτΙΠΙ: 1 00] 

και απαγ. ασφ.) 

46. ελθων: Ὁ 1. αἱ ρΙαβ10α ο ΠΣ' Κα (πο Ίΐθπι { 1 ν]ᾶ 1 νο) ΑΥΙΣΟΝ 
ΑΤΠΙ ΟΙ | ευθυσ ΕΠΙ ΝΒΟΤΔ... 6 ευθεωσ ΟΠ ΑΝΙΥΌΧΡΠ τιήοῦ α] Ρ]ου 
εκτ Ὦ 32501. 206 4 ο Η7 Ἱκα οπι | προσελθων: κ” 60. ΤΡθ και πρ. | αυτω 
λέγει ΟΠΠ ΝΑΒΟΚΙΜΌΧΔΙ” αἱ βαί πια ΕΙ νρ 5αἩ «ορ ΒΥΙΡ ΡΟ ααίμ... 

ΡΕΓ 206282. 0 ΗΣ Ἱς α ΥΙΟΣ αΥΠΙ λεγει (ς αἄἰωῖ) αυτω... ΕαΗνβν πγῦ 
1. α1δὀ [ετο αὐτω (Ν 28. αἱ ραιπο τω τη) λεγει αυτω | ραῤῇ. δεπιαἰ (0) 

ΕΠΗ ΝΒΟ ΡΙΙΜΑ αἱ ραπο Εῇ3: 613 ΚΙ α απι {α επι Ίας ἵης πιῖ ρτας αἱ 

πια (αρ Πποῦτίβ) 5ακ «ΟΡ αθἰ]ι ΡΕεΓΑΥ ατε αγτο (:: οΕ αᾱ Μί 25, Τ. Ῥτο 

ταίοπς {αβίῖαπα ααί πίτοα 1οσςο απί ποιίχο ἀπρ]οχ ϱαῤῥει γαοΙρῖεπά ππη 
ναί. Αί ροίογαί οχ 1181, 416Πη Πδ{ {θδίατ] ναίν [ούαᾶ ΜΙ/, οπἳτὶ ἀαρ]]- 

ομ10) .... ς ϱαῤῥ. Ρῖ5 επι ΑΕπαμκκευννΌχγῃ αἱ Ίομσο Ρ] ΒΥΕ 6ΥΥ 

Ρ ἰΧί ΛΥΠΗ ρο... οὗ 1. 19. 69. 194. 846. 2909 αἱ Ρ]1810 α ο υρἑᾶ β8Ἡ 5Υτ 
Ρ Ὦᾷ χαιρε ραῤῥ.:: αἱ Μί |. -ῥβει οπή ΝΑΒΟ"("Ἱαίεί)ΡΕΗΣ (εί. βαἩ). 
ΑΠΟΙ οἵ, ΕΚΜΡΓΔΘΡΑ .., ς Ἱμπ -ββι "τη ΕΑΚΙΜΝΒΌΝΡΓΑ αἱ οετίο ρ]6χ 
(ε(. «οβ) (5Υ1Ρ ΠΒ ραῤῥη) 

46. επεβαλαν οΤΏ ΝΕ ... 6 ]μπ -λον 6µΠι ΑΟΡΙΝ απο 16] αἱ οπή] | 
τασ χειθασ αὐτω ΙΙΙ ΝΕΒΡΙ, 1. 11. 19. 69. 118. 946. 909 α Κα (α ἵπ- 
{εοετηπέ εἶ πιαπιβ) (Ρο τ. χει. επ αυτ.) ... ΔΟΔ τασ χειρ. αὐτων (Α 

αυτογ), Ί{θπι οΠΙΡ6Ο αυτων ἆ 3. ... ἜΒ αἱδ ίοτο ο Γ1 νρ Ρο αυτα 
ΑΠΩ επ αυτον τασ χειρασ (Ε1 να πιαπιι ἠπίεοεγισιέ πι επι, ο Ἰπίςοςν. 

πια. ἴπ ἐζπη)... ς επ (Νὴ πια]ο επι) αυτον (4899 επ αυ.) τασ χειρ. αυτων 

ουπη ΕΕΣ ον νοχγ αἱ ΡΙ, Ἰέεπι Ν αυτώ τ. Χειρ. αὐτων, Ίἴεπι Ακμ αἱ - 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ δι. ὍΘι 

αὐτῷ καὶ ἐκράτησαν αὐτόν. 43 'Ι""'"] εἶσ δέ τισ τῶν παρεστηκότων 

σπασάµενοσ τὴν µάχαιραν ἔπαισεν τὺν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέωσ καὶ 

ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτάριον. 45 ''""'' καὶ ἀποκριθεὶσ ὁ Ἰησοῦσ εἶπεν 
αὐτοῖσ᾽ ὧσ ἐπὶ ληστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρών καὶ ξύλων συλλα- 

βεῖν µε 49 καθ᾽ ἡμέραν ἤμην πρὺσ ὑμᾶσ ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων, 

καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ µε ἀλλ ὦνα πλιρωθῶσιν αἱ γραφαί. 90 τν 

καὶ ἀφέντεσ αὐτὸν ἔφυγον πάντεσ. 
51 130110 Καὶ εἶσ τισ νεανίσκοσ συγγκολούθει αυτῷ περιβεβλι- 

581 «οΡ τασ χειρ. αὐτων επ αυτον. Ἰμῃπ (ο εοπ]εοίατα πηαρΙβ) 6Ιπ] ϱο 

τασ χειρ. επ αυτον (:: Μί επι τον ο) Γτ οπ1 και εχρατ. αυτον, ΕΞ 911 

{οίατη ναΥβπι 

4Π. εισ δε τισ ΕΠΙ ΒΟΕΕΑΗΚΝΒΌΥΣΧΓΔΠ αἱ ρ]ου (1. αἱ Ραῖο και εισ τισ) ἃ 

1 νρ (115 επι αιέεπι φιιέάαπι) 6ο 3Υ1Ρ ατπι ... 1μπ εισ δε οππα ΝΑΙ α110 
ο {Π3. Κα (Ε1υπιις αιιέεπι, τα]]" εἰ τἰπιις) 5.] 6ΟΡ ΒΥ1ΧΡ πείἩ... Ὦ χαι τισ 
(Ο« ΜΕ εισ, Τμο εισ τισ) | των παρεστηκοτων: Ὁ α οπι | την: Ὁ 1. 490. 

2Ρ9 160εν γδοῖ οπι | επαισεν (ΑΗΝ εἰς): ΔΟΡΗΙΓΑΠ” αἱ Ίηὰ επεσεν... 

κ ῬΤβαπι και | ωταριον οππι ΝΒΡ 1. ΦΥΥΡ ὮΕ (εετίο ἵηπ ε4ἆ αῑᾳ)...ς 

ὠτιον (:: εξ ΜΙ; ο. ἵη Το] ππα]{ἶ ωτιον 5ιΏβεΙ{παγ6) οππι ΑΟΙΝΝΌΧΓΔΠ 

αποῦ αἱ οΊ1Π {εγθ. Ῥιπείθγεα ρο αάά το δεξιον :: ο Το 

48. και αποκριῦεισ ο {9 (ο εἰ γεδροπάεπς αἲὲξ [5 [εβιΒ, Ἱς γεδροπαί αιέεπι 

εἰ αἰωίέ εΙίε [ε9.): Ὁ α 3 ᾳ ο δεῖ | ωσ: Ὁ οπα | εξηλθατε «πι ΝΑΒΟΡ 
ΕΘΗΗΝΣΔ 19. 69. 194. 191. εδὲὶ ΥΣΕΙ αἱ ραπο ... ς εξηλθετε εαπι ΕΚΜ 

βυνννύτῃπ αἱ ρ]εν | Τη µε; (ία εἰ. Ε) 

49. εν τω ιερ. διδασκων (εί. α ο Η' κ ΥΕ Β4Ἠ ΒΥΥΡ Ρο; ΟΥ1 395 μεθ υµων 

ἡμ. εν τ. νε. διδ.): Ρ 362. 496. οδοῖ 68ΟΥ αἱ ραις ἆ ἔαᾳ οορ ΦΥΤΣΕΆ αγπι 

αθίἩ διδ. εν τ. τερ. | ουκ εκρατησατε (εί. Οτ; Τ ου κρατησατε, Ἱίνρ 
ποπ. ἐεπιιϊείῖς νε ἀῑεἰπιϊςἐζε): Ἑ ουκ εκθατεν, πες εογτθοίαπα, Ἠῖπο Τί ουκ 

εκρατειτε | αι γραφαι: Ν 19. 69. 194. 946. ο56Ι 2Ρ8 α18 Μα] Ελλ του 

ΑΥΤΑ αάά (:: ο Μί) των προφήτων 

50. και (ία α ΕΞ. Ἱς ᾳ «ορ 5ο): Ν 19. 69. 124. 946. αἱ ραπς ορ. 1νρ 

5.1 ΑΥΙΡ (5ΥΤ5ΕΛ ν]άς ροβϐ) αγ (αεί1) τοτε οι µαθηται (14 νο Ρα] 
ΑΥΠΩ ἀῑεστριζί εἴιδ) 1: ο Μί | εφυγ. παντεσ (4956. απαντ.) 6ΙΠΙ ΝΒΟΓΝΔ 

61. 3586. 455. ο0ορ Ρο... ς Ιπ παντ. (19. 69. απαντ.) εφυγ. οππὶ ΑΡΡ 

ΥΥΌΣΤΠ τιποῦ αἱ ρ]ογ 1έ νο (βα] παντ. ροβὲ ἀἱραίρ. εὖι ροπ) ΑΥΤΡ αἱ 

(ο Μι)... Ν 18. 194. 946. α119 οἵ παντεσ, ΒΥΙΣΕΙ ἀἰκοιριζέ εἴμβ ΡΟ 

παντ. 

51. και εισ τισ γξαν. 6ΙΠΙ ΑΒΕΘΗΚΜΝΡΡΘΌΟΥΥΝΡΧΓΔΗ αἱ [θ6το ΟΠΙΠ 5ο ΒΥ1Ρ 

εωε Όλα και γεαν. τισ «πι ΝΒΟΙ, (εξ ἑιυεις φιϊάαπι) «ορ ΒΥΥΣΕΒ αΤΙΠ 

πείῃ, Ιίεπ ο Ε]ς] ᾳνς βαἩ νεαν, δετισ, 8 ἑαπίαπι αζο[εδοεπδ ϱί- 

ἄαπι | συνηκολουθει (Ρτοῦ Βεμα εοπ]α!{ο ὅ, 5) επι ΝΒΟΙ(ΥΥΟ 9): Ἱεια ς 
ἠκολουθει οππα ϱ 1. αἱ πλ, Τίεπι δεφιεζαέιη Τέ νο ΔΥΙΣΟΝ ασπα... Α συ)- 

ηκολουθησεν, ΑΡ’ ή Ἠκολουθησεν ομΠῃ ΑΝΡΧΓΔΠ Ιπςῦ αἱ Ρ]18130 5ο 
ΒΥΤΡ | αυτω (28. αυτον): ϱ 49. ΒΞ' αυτουσ 
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/ ον / ον - λ - 3 Σα « Ν 

µέγοσ σωδύτα ἐπι γυιωοῦ, καὶ κρατοῦσι αὐτόν" Ὁ3 ὁ δὲ καταλι- 
Ν λ / 

πω» τὴ σιδύνα γυμνὸσ ἔφυγεν. 
ρι κα Δ 2 ο. αν ὃν ο Ν αν 3 /; ΛΑ 

αι απἠγαγο» τον ήσουν πρὺσ τον αρχιερέα», και 
; η .. λ ε [ υ Π 

συγέρχονται πάντεσ οἱ ἀρχιερεῖσ και οἱ πρεσβύτεροι και οἱ γραµ- 
- 188. 4 ης τμ. / 2 / δ-- αν 

ματεῖσ. 04 9 καὶ ὁ Πέτροσ ἀπὺ μµακρόῦθεν ἠκολούθησεν αὐτῷ 
ϱ/ , 3 ι 244 -- . . ’ 
ἕωσ ἔσω εἰισ τὴν αὐλὴν του ἀρχιερέωσ, καὶ 1) συγκαΏήμενοσ μετὰ 

- ιά - . ΄ οά 

τῶν υπγρετῶ» και Φερμαιγόµεγοσ πρὺσ τὸ φῶσ. 

51. επι γυµγου (1 νο επγεγ πμᾶο, 3 ϱἳ. ᾳ δαργα [1 δφε)] πιάυπι, α [οἳ 

Π7: Ρ]απο»] «αργα ππιάμπι σοΥρις, Ε δἰομέ εγαέ ππᾶις, ἆ πιιζ αεί): 19. 69. 
946. 2Ρὲγυµωοσ... 1. 118.208. ο Ἱς βαἩ οἱ | γαι κρατ. αυτον (ρτο 

αυτον 8ἱ τον γεανισκογ) αΏβααο πάάῑίαπι «ΠΠ ΝΗΟΤ ΤΙΝ ο Ε (3: μ1. 3" 

αἱ να) ]ς1 νρ «ορ ΥΙΟ ρ658 αἲγ ΤΗΡΗΨΥΙ... ς (5οὰ 4Ρ00) πάά οι 

γεανισκοι 6ΊΙΠι ΑΟ ΝΡΝΌΧΡΠ παποῦ αἱ ΡΙ6Υ ᾳ σο ΑΥΥΡ α.Πῃ αθί]; Ἱίοπι 1. 
19. 69. 194, 209. 946. 208 βα]ι αἷς: οι δε (209. και Ρτο οι δε) νέαγισκοι 

(84Ἡ εχρτίπι υπηρεται) κρατουσιν (69. εκρατησαν) αυτον 

53. καταλιπων: Όκρνὺς 41 -λειπον | 7υµνοσ εφυγεν (α {1 να, Πειην1ᾶ 

Π5: ϱ1:3:1): ΤΔ γδετ ο ἆ Ἱς βα] «ορ ΒΥΙΣΕΟΝ ααίἩ εφυ. γυµν. (901. ἃ εφυ. 

απ. αυτ. γυμν.). Ἠπος βἶπο 4 ἁΠίαπη οπ1η ΝΒΟΙ, 6 ]ς 54] «ορ ΒΥΤΡΕΠ αθί]ι 

ς (5εᾷ 609) ΤΙ αἆά απ αὐτων, Τη [απ αυτων] ο ΑΡΝΡΣΧΓΔΗΠ 

αποῦ α] οπιη ]ά α {14 νο (αοπινῖᾶ 3: ϱ1:5:) ϱο ΥΥΡ ΑΥΤΗ 

δὃ απηγαγον: ἵπ Απ ναδοπρίαπη (Όονρος , ἵνα Γονία φ'') | τον αρχιε- 

ρέα: ΑΚΜΠ 11. 18. 69. 194. 909 α155 βα]}οἷᾶ (Πο ΠεργηϊαΙπϱ) ΑΥΤΡ αγπι 

βάά Μαιαφαν, Ιἴ6Πη ΡΥΟΤΏ ΒΥΙΣΕΣ ΟΥή88τ 11 6 Μί,. ΟΕ ας Υ1οποβα 3, 96 

απηγαγον τον Γ) προσ αι’ Ίαν, οπου ἠσανγ απαντεσ συνηγκεένοι | συν- 
ερχονται αὔδᾳπο αἀ ἁῑίατη ο. ΝΡΙΔ 19. 64, 69. 194. 946. 209 18ΟΙΠΠ (86 

Κ εἶο: αζάμπεν. ὀ]ιεδιπι αἆ ροπῄοεπι εἰ αογέφας εἰ δεπίοτεΒ, Ιἴεπα «ορ --- 

ΦεπΙΟΥ. οἱ ο)10.) νρ ααίμ ΟΥ 1585. ς Τη Τϊ αάά αὐτω ΟΙ ΑΒΝΡΧΓΠ 
πηςῦ αἲ Ῥ]ου, Ιέοπι ο προσ αυτον, Ἱΐεπι 1. 209. αυτου, 1ΐοπι α επι ΒΥΧ 

αάἲ α] )παντεσ: ο 7. ΟΠ | και οι πρεσβυτ. και οι γραμμιατ. 6ΠΠ ΝΒΟ 
ΗΝΡΥΝΟΧΓΔ (Χ αάά συγετειρουν αυτω) απο αἲ Ρ]ου 54 οἷά ϱ0Ρ ϱο ΒΥΤΡ 

εε« ῶη και οι (ϱ τὸ. ΡΣΕΣ Ος οπι) γραµµατ. και οι (Ἠ Τὸ. ΟΥ οπι) πφεσ- 

βυτ. (11 αἱ ν. 48. Ιεείίοπο ποη Βας() επι ΑΏκΠ 9Ρ9 ῥ5οἳ τὸ. ένο ΥΕ] 

αγπι ααἲ (ΒαἨπιίπςΕ «ογίφας οΠΊΊΕΣ οί Ώηίπιο. δαοεγζ. εἰ εεπίογες) Ονδ9ῖ 
64. απο: ΙΥΊΔΝ οπι | ηκολουύησεν (εεσιµέης εδ α 1 νς ΑΥΥΡ γΙΗ, Π{θπηΥ1ἃ 

ϱ1 τί α 1. 19. 69. αἰδ ηκολουθει, ἴοπι δεφιεζαίωγ ο Η3' Ἱς ᾳ Βα1 6οΡ 

ΑΥΥΣΕΝ (1 πί Μί Το Το]ἱ) { εσω (αι. ο 5’ α νρεᾶ [απ Ίης πιί ρταρ οίο): 
Ρ 1. 2909. 496. οἀγδοὶ α Ηὔ’ ϱ1. κ 1 απι ραὐΙαΠΟΣ οι | ειστην αυλην: 
1. 209. 20Τ. οδςὶ γ5οἳ τησ αυλησ | συγκαθηµε. ΕΠΙ ΝΑΒΣΟΝΡΔΑ αἱ, ἴέθιι 
ς Τω ΤΙ συγκαθ. εἴπι ἨΞΕΕΘΗΚΙΜΡΌΥΧΓΠ αἱ ρίου.... Ὁ παύθημενοσ (ὰ 

Πρ]ετ να εγαί 8εζεπΒ, βεάεπα, δεζεδαί; Ἱς ποσπναίο Για ὑπ] βεάεηβ) | 

χαι απίε Φερμ.: Ὁ 69. α κα (α εἰ εγαἰ δεζεις -- οαἰ[οίοπε δε; 4 - - εα[ε- 

/αοἴεπε 8ε, Ἱς οἱ μέ εὖπι. εεάεπς - οα[[ασίαπς; Αἰπιϊίεν ο Η΄ δε εις [83" 

εί οεῖεπβ] οι πεπ{φέγ{ οαἶε[ασῖεῦαί ε) 84Η ) ΟΡΚΙΝΡΑ αἱ θερμενομενοσ 

(ποη 1ίθπι ΝΑΒ είς) | προσ το (σὲ 1624. 1655. αἱ οι οππα ΠΙΙΠΗΒ6 α]ῑᾳα, 

ν]άο Βοχῖν; ποἩ Ἰίεπι ς Ἠλίδι 6ὐ 2 οἵς) φωασ: 1. αἱ Ρας ΟΠ1 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 14.60. 3δὸ 

5-64 . νο η λ Π 
οῦ 1393 Οἱ δὲ ἀρχιερεῖσ καὶ ὅλον τὺ συνέδριον ἐζήτουν κατὰ νο, τῷ οὐ 

τοῦ ᾿]ησοῦ µαρτυρίαν εἰσ τὸ Θανατώσαι αὐτόν, καὶ οὐχ εὔρισκον' 
50 πολλοὶ γὰρ ἐψευδομαρτύρουν κατ αὐτοῦ, καὶ ἴσαι αἱ µαρτυρίαι 

η - 

οὐκ ᾖσαν. Ὁ τε "5 καΐ τινεσ ἀναστάντεσ ἐψευδομαρτύρουν κατ 

αὐτοῦ λέγοντεσ Ὁ5 ὅτι ἡμεῖσ ἠκούσαμεν αὐτοῦ λέγοντοσ ὅτι ἐγὼ 

καταλύσω τὺν ναὸν τοῦτον τὸν χειροποίητον καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν 
2) 2 , . ῃ [ε Ν ολ ο κο αρόσας 
ἄλλον ἀχειροποίητον οἰκοδομήσω. 9 καὶ οὐδὲ οὕτωσ ἴσι ην 1 

μαρτυρία αὐτῶν. 66) καὶ ἀναστὰσ ὁ ἀρχιερεὺσ εἰσ μέσον ἐπιρώ- 

τησεν τὸν ᾿Ιησοῦν λέγων οὐκ ἀποκρύῃ οὐδὲν τί οὗτοῦ σου κατα- 

50. µαρτυριαν (αἱ. ΟνΙπί5, 909): ΑΦ” α1δ Ἱς 5αἩ ψευδοµιαστυριαν 1: οἱ Μι | 

εισ το Φανατωσαι (1ἱ νο μέ επι πιογὲί ἐγαᾶοεγεπί νεὶ βἰπαϊ]έεχ): Ὦ 2Ρε 

ινα Φανατωσουσιν (258 -σωσιν) | ουχ (εί. ΝΑΠΖΟΡΝΡ εἰς): ΒΤΤιΔ ουν 

ευρισκοΥ ΕΠΏ ΝΑΟΝΥΌΧΓΠ πποῦ αἱ Ίοηρο ΡΙ ... Ἰμα Τί ηυρισκοΥ ΕΠΙ 

ἨΡΕΥΙΡ 1. αἱ ραπο (4 ηθισκον) 

56. εψευδοµαρτυρου» (ἆ Τε νε Γαἴδωπι ἐεσἐὐποπζωπι αἰεεδαπέ): 5" αά και 

(ιος δρ ρ]Σ, "οπι) ελεγο» | αι µαρτυριαι: 69. 127. α96Υ α Βα1 «ορ ΑΥΤ 

58 αά αυτων 

δτ. και τίγεσ (588 ΒΥΙΣΕΝ τιν. δε): Ὁ α 3 Ἱς α ΟµΠΕ5, 909 καν αλλοι, 909 
19. 69. 124. 946. ο αλλοι δε, ΙΤΛ αλλοι | εψευδ. κατ αυτου λεγηντεσ: 
Ῥ εψευὸ, και ελεγον κατ αὖτ., ο ἆ Π3: /Γαἴδιωπ ἐεείδποπίωπι αἰσεδαπέ αἲ- 

96158. 6μπε, Ἱς οοπιπιεπέτεζαπέιη: εἰ ἀἰσεδαπί 

ὄδ, οτι ηµεισ ηκουσ. αὐτοι’ λεγοντοσ (ν1’ -τεσ, Ὁ λαλουντοσ) οἳ, Ον 3300 
ο 1πίὅ909: µ οτι ευπεν, ο Ἱς λές ἀἰωίέ :: εξ Μί | καταλυσω (Ον19309): Αὖ 
2. νρεᾶᾶ (αρ Τμπ) ϱρο ΟνΙπί 2909 λυω | τον ναον τουτο): Ρ8ΕΝ οπι του- 

τον, ἆ ιο ἐεπιρίιπι, Ἱς ἐεπερί. ἐδέιέ (8οἆ ἸαὈαί οἶμέ το ἐδίις), 1: ἐεπιρί. 

ἄεί | αλλον αχειροπ. (Ίαος Ν 106. απίο δια Ροπ) οικοδομησω (Ον 3ου 
αγοικοδ, 5δεᾷ νατῖαπί ο): ο α ο ΗΤ' αλλον αναστισω (ο 5ιβοϊίαδο 

εἶζιιά, ει 3: αἰὐιά ειδοίαὀο, Ἱς αἰιά επσαὀο) αχειροπ. 

δ9. ουδε: Ακπ" 69, αἱ ραις ουδ. Αεοπγαίο α 4 κα εό πεο δίο, ΟτΙί ὃν 909 

δεᾷ πεο δίο; οοπίτα ο 83: 1 νο εἰ ποπ ΟΠΙΙ88Ο ουτωσ (Α ουτω) | τση ην: 

91, 1. αἱ ρα"ς α ο ΕΣ 14 να (ἰς οπι ση) ην ιση. ἘῬταείενεα α 3: εσέ 

οοπυειιζεπέία. (13: αεφιαζία) ἐεβέπιοπία ἐζονιωπι, ΟτΙπΙΣ, 109 οοπιωεπτεπέία 

εγαπέ εογιπι {εδεὐπιοπία, ἆ εγαἰί οοπυεπίεπς ἐεδίὐπιοπῖία ἐζογπιπι, (6ου ία 

εγαί οοπτεπίεπςδ [ο αεφιαίε] ἐεδίπιοπίιπο ἐίογαπι ο α να; /Γξ ἐεβέίπιο- 
πεζπι 6Ο Γι Ἰκ) : 

60. εισ μεσον 6ΗΠΙ ΝΑΒΟΕΕΥ ΘΗΙΚΙΝΡΕΟΥ ΥΌΧΓΑΠ αἱ ϱἱ Ον09,., ς(ΞαΡ 
2) εισ το μεσον ειπα ΡΜ 8] πια ορ (:: εί ὃ, 9) | επηθωτησεν: 455. αἰ1ὸ 
{ετο επήρωτα, Ἱίειτι ἴπίεγγοφαδαί ἆ Ξ' Ἱκ α (ποἨ. Πε α 1 να, ο σοερῖέ 

ὑπέεγγοβανε) | αποχρινη: ΗΙ 99" αἱ Ῥαπο -νει | τι: ῶ οτι (Βονὰ: ος” 
βαΠ γοσίο α Μο) | ουδεν τι: 4Ώδααο Ἱπίοτριποίίοπς εἰ. Τμ εί Ἡ. 1. οἱ 

Μί26,62:ς ἸΝΙδί είο ουδέν; τιοί 6ὐ Βπ ουδεν, τι. Εανοπί ποβίταθ 

γαβοπ] οὐ ἆ απθία {58 (εί ΝΟΡΙ1/Ρ) αποά πΙΒΙ1 Ππίεγροβίοπίβ Ἠαροπί (πο 

ίσοι ΕΚΜΥΌ οἱο) Ιέοιη Ἰπ{ογρτοίος ]μαἰμὶς Ἠαβοπέ οπίπα 12’ ᾳ νρ πο 

γεεροπάες αιίεφιαπι (ᾳ οι) αἆἲ (5: αἄθογδιπι) εα φαε εδί οὐίοιπιέι 

1ο 2, 19 



61 58 

[ιο 25, 67 55 

984 Ἅᾖ14, 61. ΚΑΤΑ ΜΑΡΙΟΝ 

- . { τών 3 ’ Ν .] 3 ’ ) ’ ’ 

µαρτυρουσιν; Οἱ ὁ δὲ ἐσιωπα καὶ οὐκ ἀπεχρίατο οὐδέν. πάλιν 
« 2 Δ 3 [ή δν Ν / ] ”. Ν αχ. Ν ς 

ο αρχιερευσ ἐπηρωτα αυτὸν και λέγει αὐτῷ' συ εἰ ὁ Χριστοσ ὁ 
- 2 -- ος ἡ ὁ πλ -- στ 8 ; Ν 

υἱὺσ του εὐλογητοῦυ; 632 5 ὁ δὲ ᾿Ιησουσ εἶπεν ἐγώ εἰμι, καὶ 
24 Ν «λ α 2 ’ ε) 6ο Ὁν ’ ” ’ 

ὀψεσθε τον υἱον του ανῦρωπου εκ δεξιῶν καθημενον τησ δυγἄ- 
κ -ᾱ σα . - - - » - π 192.6 « Ἆ µέωσ καὶ ἐρχόμενον μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανου. 09 0 δὲ 

195. 3 Γ Λ - 2 - Β 

ἄρχιερεὺσ διαρρήξασ τοὺσ χιτῶνασ αὐτου λέγει τί ἔτι χρείαν 

αὖ Μἱςξ Ἰίοπι α πλαζ γεδροπᾶε αἆ Ίαεο (ιαε ἐδίί αν. ἐε οοπέεβέαπέι» 

ἵς πι] γεεροπαᾶς (Ἠ --ἀἱκίις) ἄο Ιῖς γαε ατεγδιπι έε ἀἰοιπέ, ο Φπαγε πῖ]ιζ 

γεεροπᾶεδ ασεγκιβ αοσµδαξίοπεδ εογιήπ. Οοπίτα ἆ ποπ γεβροχᾶεθ ποζ]ι1 

αφ έᾷ ἐδέέ ἐδέ ἐεείαπέη: βΙπα]Π{θυ 88 «ΟΡ ΑΥΤΗΣ σο, [ σου: Ὦ ϱδε σοι 

61. ο (Ρ26ἱ8 οσ) δε (6ε. Ον 100 οι δδτ: Ίέαπι 1έ νο τε αμίεπι, Ὁ εκεινοσ δε) 

ος, Ον3300 6{55τ: ΝΑ 106. α113 (ογο ΒΥΙ5ΟΝ Ρ6ΥΒΡ (ααί]1) α.ά το τ: πὲ Μι. 
Ῥγαρίεταα ἃ ΟΠ1 9 δε 15416 απεκρ. ουδεν | εσιωπα (οἱ. ΟΥ015): Ὦ εσειγα 
οὐκ απεκριν. ουδεν 61η ΒΟΙ, 9ὺ. 84Ἡ 6ορ αείᾳ ϱο Οσ3300., ς Τωη 

ουὐδεν απεκρινατο (Ρ απεχριθη) ο. ΑΡΙΝΡΙΥΌΧΓΔΗΙ αποῦ αἱ ρ]ον Ος 4,351, 

Γέοπι ηζ]ῖ πεεροπάί ο ἆ ΠΡ 1 4 νς (ἲς οπι και ουκ απεκο. ουδεν, α νἷᾷς 

ἈηΠίθ) | παλιν: 1 ]ς πάά ουν, 1. 09. 194. 208 α] ρα 1ο ΒΥΥ56Ν ΡΤΑΦΠΙ και | 

επηρωτα: ΕΝΙ 2909 αἱ πια ΟΥ 5 δδἹ επηρωτησεν, Ίίεπῃ 84Ἡ Ρο... Α επε- 
ρωτα. Ψετθα πάλιν ο αρχ. επηρ. αὐτον οσα Ρα ο Η3’ ᾳ, 5οἆ ν]ᾷο ροβί; 

Ις Βία: ἐἴεγηπι εΊΦΟ ροπίίγεα αῑσί δέ οπη]β5ῖδ επηρ. αυτον και. Ῥοβί 

επήρωτ. αυτον 19. 69. 1924. 946. 209 Ον9Τ αάά εκ δεύτερου | και λε- 
γει αυτω: ο αἆ αμεπι ἄεγιπι αἲέ, 83: εγαίο αἲξ ... Ὁ 4 αᾶά ο αρχιερευσ 

εως 946. 909 ΟΥή)98Ί λεγων | οχξ:σ κοπα | του ευλογήητου (αξ. νε Ον 

4351 0 πΙ5 911): ντου Όεου, ΑΚΙ α15 (ογο Π' Ὀ]από] (ποή Ίέεπι α ο ϱ1’ 
Ίς 1 4) νρ (αξ. οπι {οἱ ραΐ αἱ Ρας, 5εᾷ ΠΟΠ απι {α 11β) αγπηΖοἩ (ΠΟΠ ξθπι 

195) Ο]επη αί δ95 (η αρῖδί, Πας. ντ ονρ]ῖο ναεχοβες Μο Ιπίογτοσαίιις 

4οπιίπας5 α ΡγΙΠΟΙΡ. βασθγά. ἳ ἔρδε οδδεί ΟΥ. ζζμε ἀῑεί ὀεπιεαίοίζ, γεβροιι- 
επ ἁἀἰωίέ: 14ο δπι, εἰ υἰάεδίς 1. ]ιοπι. α ἀεαίγῖν θε. οἰγέωίε) του 

θεου του ευλογητου 

09. οδε τς: Ρα 1. 195. 69. 194. 946. 208 α ΠΣ' Κα (ποη Πίθπι ο 61 νς) βα]ι 

αγ Ον 3, 581 Ο]ομιπί (ν]άᾳ απίε) αἀᾶ αποκριθεισ | ειπεν: Ὁ 90ε ΟΥ 
λεγευ. Ῥταθίοετεα Ρα 209 1. 19. 68. 69. 194. 946. οδοῖ γλο α ο (ΗΣ 14 
(πο Ἱτεη Ι) νρ 581 οορὉ1 α{Ροί 5 (0 1έοπα 6ΟΡΞΕΝΝ οἱ ἀπ) Αγγ αγπη 

αθί]ι Ον αἀά αυτω ::1 οἳ Μί | εγω ειµι: 15. 69. 124. 940. 9Ρε ανπι ΟΥ 

Ῥναεια συ ειπασ οτι:: εί Μί | εκ δεξ. καθ, εαπι ΝΒΟΡΙΙΝΥΌΧΓΔΗΙ 

ππςῦ α] Ίοηρε ΡΙ 1 4 (α αἆ ἀενίγαπι οἰγίιέζε δεάεπίεπι) αππ οπα Εὰ 1Πρ πηῖ 
Ῥγαρ τερ {ο] 5αχ ϱο ΟνὔΤ15 οί 1πί 5,511 Ο]ομη]αί (ν]άε απίθ)...ς (Ξ 8 

57) παθημ. εκ δεξ. επι ΑΙ 1. 58. αἲ βαέ πια ο Εβ7’ ]ς βα] «ορ 5γτα!τ 

αγ Ον 055 (1 παἲ Μί Ἰσσίίοπο ποπ Βιοί) | τησ (ϱ” οπι) δυναµεωσ: 10Τ. 
νρεᾶ (αἱ ποη οὰ ἆ ρ]ο) αγπια»σαᾶ ἆ του Φεου:1 οἴμς | καν ερχοµενον: 89 

οπι, ἆ οἵΏ (απίμΙΙ και | μετα (οι ο Η ΚΙαΡ άνρ):α 1. 11.28. 
98. α125 [ογο α δα ΑΥΥ5ΟΝ (οοπίτα ΒΥΥΡ ο(ΙαπιΙΏΒ Ε1) επι (5φε) 1: ο Μί 

69. διαρρηξασ ο. ΝΑΒΖΟΡΗΗΝΥΌΓΔΙ αποῦ αἲ οπιπΥ]ά: πΟΝ διαρηξασ. Ῥταο- 
ίογεα 124. 905 α αὖα ΟΥ 435 πάά ευθεωσ, Ίἴεπα ῥΥαΘΠΑ ΒαΥΟΙᾶ (Ἠ10Ἠ 
Πεοιηππίπα) |. τουσ χιτωνασ (8 χιτωνασ, Ίεπι αΠΟΙ ν): 5 ΒΥΙΣΕΝ ροΓ»Ρ 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 14, 00. 2856 

/ 3 ὦ , - : ε ο. / 
ἔχομεν μαρτύρων; Θ4 ἠκούσατε τῆσ βλασφημίασ' τί υμῖν φαύνε- 

2 Δ [ 

νεται; οἱ δὲ πάντεσ κατέκριναν αὐτὸν ἔνοχον εἶναι Θανάτου. 
κα αλ Εεἰαπὶ ΑΑ ο) ’ Ε) / 2 -- ΔΝ ’ 

0ὃ Καὶ Ποξαντό τινεσ ἐμπτύειν αὐτῷ καὶ περικαλύπτειν 
” Ν ο. Ν ο, , 

αὐτοῦ τὸ πρύσωπον καὶ κολαφίζεν αὐτὸν καὶ λέγειν αὐτῷ  προφή- 
Δ « « /, 

τευσον, καὶ οἱ υὑπηρέται ῥαπίσμασι» αὐτὸν ἔλαβον. 

τον χιτωνα | λεγει: Ὁ και λεγει (60. διήΟΡήξε- και ειπεν), Ιΐθπι ο ἆ 3’ 

α εοἶάᾶ -- εἰ αἴξ, Ἱς σοπιβοῖαέ -- οἱ αἰωῖέ (α σοπιδοίαὰά -- ἀἴσεπιξ) 

64. {κουσατε.  ΡΥ86Πη (:: ο Μ0) δε νυ, ΒΙπηλΗΐουν 122. 2609. ΒΥΙΣΕΗ (γ]άᾳ 

Ροβέ) ιδου, ἐοσ6... ΑΝ 1. 194. 908 ϱ86Υ α110 βογα βαμ ΥοΙᾶ (ΠΟἨΠΙΙΠΡ) α πι 

πάᾶ παντεσ, Ίἴεπι ἆ οΠΊπεΡ (ρειβεπ5 ὀζαεγλεπιίας εἴις); αἰτ αάά παν- 

τωσ | τησ βλασφημιασ ΕΙΠΑ ΝΒΟΕΗΙΚΙΜΝΒΟΥΥΥΌΓΔΠ 41 Ρ]ετ ... ἴωη την 

βλασφημιαν (:: ο Μ{) οππῃ Αρα 1. 19. 2Ρ6 α1δ. Ῥταείετεα Ρα1ν αἱ ᾳ 

ραΐξ πιΐ ϱο αεί] αάά αυτου, Ιίαιη 19. 61. 69. 946. 194.9Ρ9 βαΥοἷᾶ (Βα]ι 
πηῖηΡ ΦίαβΡλ. φπιαπι αίαῖ) ΑΥΥΣΟΙ (εσσε εἰ ογε εἴμ αιιάἰδέίς δίαςγη.) 8Υν 

Ρ ΠΙΡΑΥΠΙ αάά του (124. 2Ρ8 αυτου εκ του) στοµατοσ αυτου :: ο Τιο | 

φαινεται: ὮΝ 29. 3Ρ9 δοχευ:: ε Μί | οι δε παντεσ (1 νο φιζ οπιιεβ): Ὦ 

παντεσ δε, ο ἃ Ἱς οπΙΠΕΒ αιίεπι ... 1. 19. 69. 3Ρ9 4] ραιπς α {5 ᾳ και 

παντεσ | αυτον: ϱ" αυτω | ενοχον ειναι 6Ίπι ΝΒΟΤΑ 9δ.]ᾳρςο...ς Τη 
ειναι ενοχον επ ΑΕΑΗΚΜΝΡΌΟΥΝΟΣΤΠ αἱ Ρ]ετας [νο (ΠΙ οΠ1ΠΘΡ 

ετσπι []ς ζει] εδεε γειπι πιογές) ΑΤΙΑ... Ὁ ΕΞ οΠΙ ευναι 

60. εµπτυειν (εἰ. ἈΑΏΟ εἴο): Ρὰ ενπτ. | αὐτω: Ὦ α {60 58Ἠ «ορ ΒΥΥ56Ιὶ 

ΑΧ τω προσωπω αυτου :: ε{ Μί | και περικαλ. αυτ. το πρ.: Ὦ ἃ Εοπι 
τος Μί | αυτου το πρ. ο. ΝΒΟΙΌΑ 98. 108. 127. ... ς Ἰπ το προσωπ. 

αυτου επΠΙ ΑΙΝΝΌΧΓΠ απο (Ε Ἱπάθα ν. 54 αἱ) αἱ Ρ]6ς, Ἰἴεπι (αἱ βο- 
Ίοηί ]μα[πῖ) ο ΕΙ] ᾳν6 | κολαφιζειν (οί. ΕΙ 4 νβ): 5 α ο Ἱ εκολα- 
φιζον (:: εξ Μ!). Τία ο: εἰ εοέρεγιπέ φιζάαπι ἴνγίᾶεγε εἴηπι, εξ οοπβριιεγέ 

πι ἐζωπι, εἰ υεϊαπίες Γαοἴετι εἴις οοἰαρ]ιέμαδαπέ ειι, οἳ ἀἰσεδαπέ εἴ πιζπ- 

αέγὲ οἵο: Ἰς εἰ οοερεγιαέ φωζάαπι σοπαγιιεγε ἐἶζιπι, εἰ υείαπέες Γαοίεπι εἴιις 

οἰαγῇσαδαπέ ειππ, εἰ ἀἰσεδαπέ δέ εω ]απιιζίς οἴο; αἱ εξ οοερεγιιέ φωζάαπι 

ὕπαριεγο ἵπ ]αοΐεπι εἴις εἰ σοἰαρ]άραδαπέ επι (οπα]ββίς ταΙαα{β; Ῥοτσῖε 

οπῖπα: ᾖέ σωπι εθδεί Ρείγιβ) | λεγειν: Ὦ 2Ρ8 ο Ἰς ϱο ελεγον | αυτω Βας: 

11. 18. 69. ΑΥΙΞΕΝ Αγτη οπι | προφήητευσον: α 1. 118. αάᾶ νυν, ΕΞ αἱ 
ραμος Ε]ς αᾶάἆ ιν (εί {οἱ ποδίς 6γἱδίε), τόχδ 19.98.69. 108.124. 121. 
2Ρ6 α]20 ἔεγο ραΐ βαἩ «0Ρ ΒΥΤΡ αἲπι αθίὮ αάά Ίμυ) (19. 69. αἱ νυν, 6ΟΡ 

Ρεῦ ὃ οπι͵ ΒΥΥΡ Ἠαβοαῖ ς.") χριστε (εορ Ροβί σε,ροηΏ, 8119 {γα οΠ1) τισ 

εστιν ο παισασ (Δ πενψασ, ὃ πες) σε:: ο Μέ οί Το. Αά νετρα Μαί- 

Ειαθί: ἔππο εωδγιεγιπέ Ἱδᾳπε «φιῖ ἐο ρεγοιιδοί (26, 61. 68) ΑρζοΏ5 ὃ, 30 
ποίαξ: ,,Ἠοο ἁῑοῖίε εἔίαπη Ματειδ; εοπηπιθππογαί οῖαπα αοά αἱ [ποῖεπα 

γε]ανοταπί. Ὀο ΠΙβ 4ποαιθ Τάσ8β αἰίοδίαίαγ. | ον υπηρεται: Ὁ οπι, 

1έθπη (αἱ α Λεγειν (ταλαπέ, νίάς απ{θ) ο Ἱς (παίἩ οἵη και οι υπη. πδᾳ 

ελαβ.) | αυτον: Ὁ 4 Ροβί ελ. Ῥοῦ ({ 3: ᾳ εἰ πιὐπθέγέ οιπι υοζμπέαίε [ ζἐ- 

δεπίεγ Ῥτο ο. υοῦ.] αἰαρῖς ειήπι εαεᾶεῦαπέ [ᾳ οαεᾷ. ειπι]) | ελαβον 6η ΝΑ 

ΒΟΙΚΤΝΡΒΥΓΑΠ α]10 {εγα, Ἱδεπι ρα 1. 19. 69. 3Ρ9 α]10 ϱορ ΒΥΤΡ ελακβα- 
νον ... 6 εβαλλον οππι Ἡ αἱ Ρεγπισ{ᾶ, Ἱέοπι Εµτντος 58. 157. αἱ ριαςτ” 

ΤΙΒΟΗΕΗΝΡΟΗΒΕ, Ν. Τ. 14. 8. 90 

Μ{ 26, 0τ58 
Τιο 39, 08 8 



θ0---Ἡ5 
ΜΠΙ 268, θἳ --Τ5 
1,ς 90. 54-- 63 

980 14. 06. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

66 5 Ἱ Καὶ ὄντος τοῦ Πέτρου κάτω ἐν τῇ αὐλῇ ἔρχεται 
, - - - η , δ Ν .] ” Ν 3 ’ 

ἵο 15.15.15 µία τῶν παιδισκῶν του ἄρχιερέωσ, θέ καὶ ιδούσα τὺν ΠΙέτρον 
ει ο5-- 5 

Ψερμαιόμενον ἐμβλέψασα αὐτῷ λέγει καὶ σὺ μετὰ τοῦ Ναζα- 
” -3ὖ - « νο ’ 3 ” ϱοῦ ἠσθα τοῦ Ιησου. 05 ὁ δὲ ἠρνήσατο λέγων οὔτε οἶδα οὔτε 

96. 1 Ν χο. -- ᾗ 3 / 

ο καὶ ἐξ[λὣεν ἔξω εἰσ τὸ προαύλιο», ἐπίσταμαι σὺ τί λέγεισ. 
ὃν, 5 τε ας από , ο». “ ἃν ” 

και αλέκτωρ ἐφωνησεν. Ον) καὶ  παιδίσκη (δουσα αὐτὸν ἤρξατο 

εβαλον. ΠΡΙΕΙ νµ οαεᾶεδαπὲ, Ἱς ρεγοιἑεδαπί. Βϊπιϊλίοι ΦΥΙΣΟΝ (8οἆΡ εα- 
εἰρίεὐαέ) 581 (5οἆ «ορ ελα. αυτ. ῥαπ. εκρτΙπι) Ρο. 

606. και οντοσ (εί. Εικάεπι 131. Α4) οντοσ δε, Ἰΐεπι ο Λεέγις αιέεηι ΟΊΠι 
εεεεί): 1, 9Π1 και | κατω απίο εντ. αὐλ. ΟΠΗ ΚΠΟΙΌΞΧ α119 [6γθ ΒΥΥΦΟΝ 
ΑΣΤΩ αθίἩ.... ς Τη ροβί εμτ. αὐλ. 6. ΑΝΝΌΓΔΠ πΠςΣ αἱ ΡΙ Γρ] (Θεογδώπι 

Ρτο ἀεογδιπι) ]ς 1 νε Αιισ5οἩ5 5/36 ΑΥΙΡ Ρο... ΡΙ 609. 9Ρ8 ϱδ6Γ 41 ραιισα ς β5 

ᾳ 341 «ορ Επδθεπα οπι | ερχεται: Ὁ ας β3' ς (ροή Ροβδέ αρχιερ.) 4 

Επςάθπι α4ὰ προσ αυτον | µια των παιδισκω» (ο. Εαδᾶθαι): Νο µια 
παιδισκη :: πὲ Μί 

6Τ. τον πετρον: 1. 69. 946. 206 ο ΒΥΙΣΕΣ ασνη Εκει 1Σ1 αυτον | Θερμαι- 
νομ. (αἱ ΝΒ εἰς): ΑΟΡΕ᾽ΙΝΓΑ αἱ τιγ5Η5 Φεέρμεένομ. | εμβλεψασα (0 ενῤλ.): 

ΚΜΑ οὐ. 282. 450. -ψασ (οπι5δο α, 5οὰ δοφπίαχ αυτο) | αυὐτω λεγει 

(δα) Νοῖά ϱορ ΑΥΙΣΕΝ αθί] αάά αυτο) 1 εἳ. α Ε]ς 1 νρ φα]ηῖηΕ ΒΥΥΡ ΑΠΩ 
ξο Ειδάετα; ϱ ο Π3' ᾳ λεγει αὐτω | χαι συ: Ρ8ἳ ΟΠΙ και | μετ. του ναζ. 
ησθ. του τὸ επΤη ἨοΟΙ,; Ἀ ΒΥΙΣΕΝ πετ. του τῦ ησθ. του γαζ. ... Ώὰ αἱ10 

[ετε 1 νρ Ρο ΒΥΤΡ αὖπι αοί] Ειδάόη µετ. του (Έα8 οπι) τὸ του ναξ, (ϱ 
ναζορήνου, αἱ Ἐι5δ /αζωραιου, νίὰε ροβί) ησθα (Έτ ησ); Ἱεπα 98. 

Βα]ι ορ ησθα μετ. τὸ του ναζ. ... 6 µετ.του ναζ. τὗ (411 οπι) ησθα 

(1. 19. 69. 209. 946. 2Ρ6 ησ, πἲ 6ἳ, Ἐὰβ) εΙΠΙ ΑΝΧΓΗ υπεδαἱ Ρίου | 
/αξαρηνου (ΕΙ αἱ πηὰ -ρ0ου): Ὁ Ἱς 1” ᾳ ναζορήνου, παπΟΥΡΠΟ (οοΠΙΥΝ 

πακαγεπο α ο Ε13 ὃ νε), Α 258. (αἱ Ρας ) Εδάεπα γαζωραιου, Ἰΐαπι β3' 
παπογεΟ 

668. ήρνησατο: Ν αἲδ αάά αυτον :: οἱ Ὦο | ουτε οιδα ουτε επισταµ. 6ΝΠι 

ΝΒΡ1, 206 Εικ ειη 131. Ἱτεπ ο ΕΣΥ 1 ᾳ ὃ νε βα]ι «ορ πεφιε 5οἱἷο ηεφιε 

που; Ἡ πεβοίο δεᾷ πεο πουὲ (ρεγρ]ί «πέηι ἀἰσαθ) ... Ἱς ΔΥΥΣΕΝ ΡοΥΑΡ η] 

η] πεδοίο (:: αἱ ΝΤ)... 60 110. δοἱο ποπ που (5ΙπαΙτεν ὃ 1 --- ου επι- 

σταµαι, ναῖν επίτα 1π αὐφβοῖβδεῖδ ραχ]ίοχ ουκ οιδα βοπρίπιη {118596).... 

ΤΙ ουκ οιδα ουτε επισταµ. ευπι ΟΕΘΗΡΥΑ 1. 09. αἱ ρ]1δὸθ, Ἱίεπ ς ουκ 

οιδα ουδε επιστ. επι ΑΚΝΝΌΧΓΠ αἱ ροίπηα, Ιἴοιη ποπ. πιους πέεφιο πι εζ- 

ἴἱφο 3ΥΤΡ | συ τυ ΟΠ ΝΒΟΙΝΌΔ 1. ὀδ. 108. 209. 208... στι συ οππι 

ΑΙΧΓΠ αποξ α1 Ρίεν Εαβά6π, Ίζομι 54] 60Ρ ΤΠΙ Ρο... Ὁ αἱ ραισ 1 νρ 

ου] συ τ: αἱ Μί | και εξηλθεν: Ρ8ἳ οπι και | εξω ειστο προαυλιον (1. 

προπυλον): 209 Επδεοὰ ειστο εξω πρ., Ὦ εξω ειστην πφοσαυλην, 1. 

19. 69. 209. αππι Ειβδθά εισ την εξω αυλην (15. 69. πφοαυλην, Εβδ 
προαυλιν) | και (218. οὔςι αἱδ αάά ευθεωσ) αλεχτ. εφων. ΕΠΙΏ ΛΟΡΙΝΣ 
ΓΔΠ 1ΠςΡ ΑΙ {εγο οἵππ α ΕΠΣ ΚΙ α νρ 5αΙΙΙΠΡ (ο οἷᾷ αηίο και εξηλθ. 

Ρο) »γτη{ἳ ΑγΠΙ αοίἩ πο ΕιβάεΙΑ,,, ΝΗΙ, 1ΤὲΥ ο «ορ οπι, Ἠΐπο Ίμα [και 
αλ. εφ.]:: εί Μι οί Τιο 

609. παλιν ροδί ἠψξατο ΕΠΗ ΝΟΙΔ 108. 121. (191. Ρροβὲ λεγειν) ... 5 Τη 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 14ο εἂθή 

/ -- ο. 4 τς ια ϱ) - / κ νώ 
πάλιν λέγειν τοῖς παρεστωσιν ὅτι οὗτοσ ἐξ αὐτῶν ἑστύ. Το ὁ δὲ 

» Ν / . 2] ν 

πάλιν ἠρνεῖτο. καὶ μετὰ μικρὸν πάλιν οἱ παρεστῶτεσ ἔλεγον τῷ 
η. -- τι Ν ω ς λ 

ΓΙέτρῳ' ἀληθῶσ εξ αὐτῶν εἶ καὶ γὰρ ΙΓαλιλαῖοσ εἰ. τ1 ὃ δὲ 
ν 2 ς Λο. Ντ / 4 ” π Ν 2) 
ἤρξατο αἀναθεματίζειν καὶ ὀμνύναι ὅτι οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον 

” ευ] / ΔΝ ὧ Δ .) ’ 2 ’ .) ’ μ 

τοῦτον ὃν λέγετε. τ2 καὶ εὐθὺσ ἐκ δευτέρου ἀλέκτωρ ἐφώνησεν. 

Ροβί ιδουσα αυτον επ ΑΙΝΧΓΙΠ αποῖ αἱ ΡΙ (16τ. 245. απἰο αυτον) 6ο 

ΒΥΤΡ (οίδοὮ οέ οἰατέ ειπε γη1η5ιις ριείία ία) ... Ν 50. ἔ Βα1 6ορ αεί] οπ]. 

Τγαπςροδ]εῖς βἴηπσα]]ς Ὁ 2Ρ86 ΕΚ Ι ᾳ,νρ ατπι Επδάση παλιν δε (Ις οπι) 

ιδουσα αυτον } παιδισχη (1 ᾳ νο αποϊία, Ἱς ία αποϊζα, ο αἴέετα απι- 

οἴζα): α- εξ οἴπι επι υἱάίαθεί [ει Ῥιιείία | η (εδὲὲ οπι) παιδισκη: 

οοΡ 1 ο[47 αἶία (εί υίζεπς εωπι αἰία: οοηίΥα «ΟΡΦΕΝΥ οχΡεῖτ ὃ- εξ οἰάειις 

εαπο αποιἰζα: 5αἩ αποϊία 6εγο οιιπι υἰάίδθεί επ) :: οἳ Μί | ηρξατο λε- 

γειν: Ἡ 548 «οΡ αθείἩ ειπεν (1: Μί λεγει) | παρεστώσιν οἵπι ΝΒΟΙΚΙΙΑΤΠ” 
8] Ρ]αβδ10 Επδάθία.., ς Ἰμι παρεστηκοσιν εππι ΑΡΝΧΓΗΣ αποῖ α] ρ]ον 
οτι (Ειδάεπι ομ1) ουτοσ: 19. 69. 69. 106. 194, 951. 946. α ο Σ΄ ΥΥΣΕΙ 

ΤΏ} αθίἩ οτι και ουτοσ, Ρ88 0τυ αν αυτοσ 

το. ηθνειτο «ἨπΙ ΝΑΒΟ οἵο :: ΕΡΑΜΝΣΑ 1. 19, 69. 124. 909 αἱ ρ]α810 Εις 
ἄθπι 131 ήρνησατο, Ἰίεπα Τί Ὑς εαἲ «ορ (5εάἆδ ἠρνειτο) ΑΥΤΡ Ρο (:: πί 
ΜΟ: Ἰίεπι Ρ 5εᾷ ο δε παλ. ἠρνησατο Ἱπερία ἰγαπβροδίία αῦαί Ἱπίεν 

παλ. ὃε ιὸ. αὐτ. η παιδισκη εί και ἠρξατο | και µετα (δα µετα δε): 
κ” οορᾶᾷ οπι και | παθρεστωτεσ (0 -ηκοτεσ): α 1. περιεστωτεσ | ελε- 
γον (άἰσεύαπία ἆ 1 να): 1, ΙΤ. (α1 ραπο βεά ποῃ 19.) ειπον, ο Πλ. ᾳ 

ἀἰωεγιπέ: κ ἀἰσμπέ | τω πετρω: Ὦ α οπι | αληθωσ: Ν αἀᾷ χαι συ, ἃ 
οπηίςδο αληΦωσ εἰ ἔη εα ΕΠΙὲ6 ε5 και γαρ γαλιλ. ει(ππεο οπι Τὸ. 191. 1493 
α Ρο, Ἠϊπο 499) αὔδααο αἀἀϊίαπι οππη ΝΒΟΡΙ, 1. 119. 909. ὂρεα ς 3: 
ρ1 (αἱ”: υἱά) Ἱς 1 βα] «ορ Ἐιδάεπι ΑΠσόοἩΒ 5,25 (Ταπι Όεγο ἐῑζιιά φιιοᾷ ΛΙαί- 

έμαεις ἐρεὶ Ρείνο ἀἰσίιπη Γιΐφεε αξδθεγῖέ: Ὑοιο οἱ ἴα οχ - ΠΙΝΠΙΓΘΡΙΙΤΩ {ο 

{ας1{: εἶσμέ Ιολ. εἰάεπι Γείγο ἀἰσξιπι αδδευεγαέ: ΝΟΠΠΘ 66ο {8 -, /{αγσιδ 

αιίεηπι ἴπίεν 5ε 1ζος ἄε Ρείγο Ιοσιμέος ἀἰοέ: ενα εκ 11115 ο5έ, πα δὲ (α- 

Π]αεις οβί; οἶσιέ εἰς)... ς (5εά 0909 ρτοῦ Βεμα ͵,οί λαλια αἱ οµοιαζ. 

αοπα α Μο) αάά και η (Δ οπ1) λαλια σου οµοιαζει (Ν δηλοι, 8δ. δη- 
λον σε οµοιαζει 5ῖο 5εᾱ Π{ίετας ομ ταβοπῖρίαα, αεί] δηλον σε ποιει εκ- 
ΡΙΊΠΙ) «ΠΠ ΑΝΧΓΑΠ απεῦ αἱ Ρ]ει (116. απίο και γαρ γαλ. ει ροη) 4 Ρο 

Αγτπίγ αγπῃ αείὮ ἘπίΠγαἶ5 (αἆ Μι 26, Τὸ) :: οπιπίπο ο Μί Παχὶές ἵρδαπι 

οµοιαζει ϱ]οβδα{οχΙ5 εδε 

Τι. και ο ύναι ΟΠΠ ΏΕΗΕΒΌΥΣΧΓ αἱδὸ ίοτο...ς(-- αΡ, 5δεᾶ τατδας 68Ρ΄) 

καν οµνυειν (: πἲ Μ{) εαπι ΝΑΟΑΚΜΝΑΠ αἱ Ρουπία Ειιβάεπι 131. Ὁ (8) 
ᾳ και λέγειν (α ἀἴσεπβ), ἄγΠΑ κ. οµν. και λεγειν | τουτον ον λεγετε (α 

Ίο «επι ἀἰοδις, ἆ Εξ: 1 ᾳ να ἴδέηη φιεῖπι ἀῑοὐδὲς, ο ἐβέιίπι φιεπι εῑαίς) : 

κ οπι (:: αἱ Μι), ]ς οι ον λεγετε, ΡΕΙΚΝ αἱδ ο τουτον 

Τὸ. και ευθυσ (-6θεωσ ϱο αἲ1ί Επδι Πα αὐ --- 82) οεππι κΗ1, 2Ρ6, να 19. 

69. 124. 946. α11ὸ Ἠδάεπι 121. γενν 18 νρ ΒΥΙΣΕΝ πι αείλ.... ς (5 Αὐ 
97) οτη ευθ. 6ΗΙῃ ΑΟΝΣΓΔΗ αηοῖ α] Ρ]ογ 54 «ορ ΒΥ1Ρ Ρο | εκ δευτερου 
(εξ. Ειδάεπι): ΝΤ, ᾳ 16ς οπ1 (:: Μί ευδεωσ αὓξα εκ δευτ.). ΟΕ αἳ. α. ν. 65. 

οσλ. 



988 1, ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

νὰ Ν 2 ’ ς - .) ” ς -- 

τὰ καὶ ἀνεμνησθη ὁ ΠΠέτροσ τὸ ῥῆμα ὧσ εἶπεν αὐτῷ ὁ ]ησοῦσ 
[ο] Ν ϱ) / ης Ν) / ] / ντ] Ν 

Ότι πριν αλέκτορα φώγησαι δισ τρίσ µε ἄπαρνήσῃ. και ἐπιβαλὼν 

ἔχλαιεν. 

ΧΥ, 
98.3 Ν 2 ΔΝ Αν ͵ / .. 

είοη, 1ο 1. 5 Ἔ Ναι εὐθὺσ πραὶ συμβούλιον ἑτοιμάσαντεσ οἱ ἀρχιερεῖσ 
11-14 η ΄ ; Λ -- , «ο Δ 

πο νδνακε μετᾶ των πρεσβυτέερων και τῶν γραμματεων και ὅλον τὸ συν: 
κ ἓ ο 9 Δ ἕδριον, ο δῄσαντεσ τὺν Ιησουν ἀπήνεγκαν καὶ παρέδωκαν 

Ω ς Ν « ” . σε 
Πειλάτῳ. 2) καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ΠΠειλάτοσ᾽ σὺ εἴ ὁ βα- 

τὸ. ανεμνησθη: α 1.19. 69.209. αναμνησθεισ. Ἐκ 5 και 8ᾳ ΠΟΠ ΟΠΙ Π]Βῖ 

1, 209. | το ρήμα ωσ ΟΙΤΗ ΝΑΒΟΙΑ αἰξ 84Η «ορ Ρο... ΑΡ’ ΒΖ το ρηµα 
ϱ οππΙ ΏΝΧΓΠ απο α1 159 ίοχα; Ιΐαπι Πέ επιεπιογαέι (ᾳ οοπυπιεπιογ., 1 τε- 
οογάαέιις) εδ -- υεγόιι φιοᾷ (5ΥΥΡ δεγπιοπίς ἀἰσεπείε εἰ Ίεδι, 5οᾶτηξ 8εγ- 

πποπῖ «πεπι ἀἰπεγαί εἰ Πεβμβ)... ς του ϱηµατοσ ου «1η Μ ϐ9. α] νίκη 

(να εεογᾶαίις εδ -- Φεγὸί φιοᾷ). Ἰμϊρετο 1. 209. ΥΤΔΕΝ α{ρ ἰχί (ν]ᾷα 

απίο) αγπιζ4ἆ αεἰἩ του ϱηµατοσ του 1ῦ ειποντοσ | αυτω: 98Η ΟΠΗ, 1{6Ώη 
(νῖᾷο απίς) 1. 209. [ο 15: 9581” ΤΡ ] οτι πριν π5ᾳπθ απαφγήση: ϱ 1414. 
ΡΕΣΒΡ ΟΠΙ | φωνησαι δισ ΕΠΠΙ ΑΟ ΝΥΧΤΑ μη» αἱ Ρ]εχ νρ Ρο ΑΥΣΗΙ (ΣΠΙ 
τρισ ρτο δισ) ... ὈὨπ δισ φωνησαι οππι Ὦ 2Ρὲ Ἱς βαἩ 60Ρ... Νο ν]ᾶλ 251. 
ο 33" ϱ]’ 1 ᾳ αείὮ οπη δισ | τρισ (ΑΗΧΓΑ αἱ τρεισ) µε απαρν. 6Ιτη ΝΕΟ” 
οἱ τὰ ο 3: ϱ.ν]ά 1 ᾳ νρ Αιρζοπ5δ36 β4Ἡ «ΟΡ ΒΥΤΣΕΙ (απαρν. με) αθίἩ 

ες Τί απαρν. µε τρισ ΕΝΤΙ ΑΝΧΓΠ αποἳ αἲ οὐ τά ϱΥΤΡ Αππη Ρο | και 
επιβαλων (Επί]ιγπι απ Μι 26, Τὸ επιβαλων αντιτου αφξαµενοσ: 241. 

επιλαβωγ) εκλαιεν (Δ"0 60Ρ εκλαυσεν:: πί Μί οἱ Τ10): 0 Ἱένρ (αι. ὃ; πι 

οσα Ἰαθς νετρα) β4Ἡ (ποη ἴέεπι «ορ) ΒΥΤΗΙΡ ΑΥΠΙ ο και ηρξατο κλανειν 

(αεί εἰ Π1ευτ) 

ΧΥ. 1. ευθυσ οΙΠι ΝΒΟΤΔ ... ς ΤΠ ευθεωσ οἳπῃ ΑΡΝΧΥΠ πηςῦ αἱ οπιηΥ]ά 
εν 6 (ΠοἨ Πίαπα 13: Ἱ 1 α νϱ) 841 (ποη «οβ) αθί]Ἡ οπι | πρωι ο. ΝΒΟΡΙ, 

46. α (ρτίπια σε) 3: Ἱκ (1 επιαπε) 1ᾳνς (13: Ι 1 ᾳνς πιαπε), ο (οιίπι 

αμίεπι πιάπε Γαοίμπι εβδεῖ) 5] (αὲ «) «ορ (5ΥΥΣΕΝ νά) Οτή581... ς Τί επι 
το (Ε5 αἱ ρετπια τω) πρωι ΟΝΠΙ ΑΝΧΓΔΗ πηςἳ αἱ Γογο ΟΠΙΠ ασπη (1{απισ]ά 
Ρο 5Υ1Ρ) | ετοιµασαντεσ ΕΠΙ ΝΟ, ... 5 ἴμπ ΤΙ ποιησαντεσ «ΠΠ ΑΒΝΣ 

ΓΔΠ πποἳ αἱ Ῥ]ος 1 νο «ορ ΑΥΙ Ρο, Ίΐοπι Ὁ αἱδ α ο Η3: ]ς α δαἩ »γχα όν 

αθία ΟΥή5Τεποιησαν (5εᾳπεπίε χαι απίο Φήσαντεσ). Οἱ αἲ 9,6 | πφεσ- 
βυτ. ἵππαῃ γραμμ. (εί. Ο1): ο 4Τ6Υ βαμπαῖπβ (πομποῖά) γραμμ. παπα 

πρεσβ. ) των απἲο γραμμ. ΟΠΠ ΑΡ 1. 206 βα] 6ορ ΟΥ... ς µη ΤΙ οπῃ 

οππι (6 νὶάς ΑΠΙΘ)ΙΝΓΑΠ πηςῦ αἱ Ρ]εχ | απήνεγκαν «ΤΠ ΝΑΒΗΓΔΗ πης 

α] Ρεν αὖπΙ (841 «ορ αἱ ναί) ... οραν 1. 124. 209 α]δ ΟΥ απηήγαγο», 

Ἱίοπι ἀμπεγιπί, ρεγάιαεγιπέ (α), αάαάμαεγιέ (1) 1έ νε, Ίέεπι ΑΥΤ ΤΕ ϱο 

ααίμ 1: ο Μί (οξ αἱ. Μο 14, 59). Ῥταείθιθα ῦ ο 5 Ἱςα ΟΥ α”ά ειστην 

αυλην, πι αἰγίυπι (ἲς ὑπ ργαείογἁ :1 αί Το εισ το πραιτωφιον) | πειλατω 

οππι ΝΑΒΟ ... ς Ίμι Τϊ πιλατω «ΠΠ ΟΙΝΓΔΗ απςῦ αἱ οπιπσ1ά, ΟΕ πά Μι 

2Τ, 2. Ἰᾶᾳπο ὔδᾳπο τω 6ΙΙΠΙ ΝΒΟΡΙΙΑ 1. 65Ο αἱ ραπο ΟΥ... ς ΡΙ8θ6ΠΙ 

τω οΝπῃ ΑΝΓΠ αποῦ αἱ ρ]οχ 

9. οπειλατοσ (πειλ. πέ ν. 1: Ίδη ς Τη ΤΙ πιλ.): 18. 69. 209 ο Ἱς (ποἩ 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 15. 6. 250 

“ - { Ν 2 ΔΝ -- ἁ 

σιλεὺσ τῶν Ιουδαίων; ὁ δὲ ἀποκριθεισ αὐτῷ λέγει σὺ λέγεια. 
Λ ώ - ολο - ο ο ” 

Ὁ ο. α καὶ κατιγόρουν αὐτου οἱ ἀρχιερεῖσ πολλά. 4 ὁ δὲ ΠΠειλᾶτοσ 
ας ώ τι 2 , 

πάλιν ἐπιρώτα αυτόν᾿ οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν; ἴδε πόσα σου κατη- 
-- ε τρ] .- 2 / 2ςι3 2 / σα ’ 

Ἰοροῦσιν. ὃ ὁ δὲ Ιησοῦσ οὐμέτι οὐδὲν ἀπεκρίθῃη, ὥστε θαυμάζει» 
4 - 

τον ΙΠειλάτον. 
Ζ λ µ ο” Ν ά ϐ 33 Ἡ Κατὰ δὲ ἑορτὴν ἀπέλυεν αὐτοῖσ ἕνα δέσµιον ὃν παρῃ- 

Ίίοπι α Π2' 1 ᾳ Υϱβ) βα αάά λεγων :: πέ Μί εί Τιο | ο δε (Ν αἱ Ραας αάὰ 

τ8): Ὦ ἃ αθίΏ καν | αυὐτω λεγει (νοεεπι Ρο5ξἱ αυτω Ιπ 6 ΏΟΠ αββΘ(ΠΙ {115 

ΒΗπη, 5εᾷ οπηηΊπο λεγει νάΐγ) οππη ΝΒΟΡ 6οΡ αππι (ν 1. 127. 209. 258. 
λεγει αὐτω, 1 νο ατί 111, 9Ρ9 ἰππίαπα λεγευ, επι ο [ο αποχρ.] βλ α 
ἑαπίαπι αἴξ) ... ς Τι ειπεν αὐτω ου ΑΝΧΥΙἄΓΔΠ απο αἱ ρ]6γ ἃ (ἲς ἀἰωέ 

οπηίς5ο αυτο) ΑΥΤΠΙΤ σο ααἰἩ ... ἃ Γεδροπά(έ εἶ, 8αἩ γεδροπάέ εἰ ἄϊσεπδ 

ὃ. κατηγορουν (εί. Ο19351): Ρ8ὲ κατηγορουσιν | πολλα αὔδᾳιο αἀ ἁῑἴαπη 

εππι ΝΑΒορχ(ο ϱρα{ῖο οθγίαπι οβί)Επ απο" αἱ ϱΙ ΕΠΣ Ἱς] ᾳ νς 5αΠΥοΙά 

«ορ ΒΥΙ5Εµ Ρο... νὰ 19. 98. 69. 194. 191. αἰάθ α ο ΒαἨΠΙΙΠΕ ΑΥΤΡ ΑΥΤΗ 
αείἩ Οχ αἀά αυτοσ δε ουδεν απεκρινατο:: ε{ Το 25,9 Μι 21,12 

4, πειλατοσ οἳΠΙ ΔΑΒΡ ... ς Ιωπ ΤΙ πιλ. αἱ ν. 1. | παλιν: ος Ἱς α δαἈπ ΠΕ 

αθίὮ Ῥοδί επηρ. αυτον Ρον (Π3' Πέεγωπι Βἰαίις ἐπίεγγοραυτέ είς) ... Ὁ 

121. 191. 988. αἱ ραις οπι 1: αἱ Μί οΜ,1ὸ | επηρωτα οι ΒΌ 19. 9δ, 

69. 194. 208 α113 [ετε α Κ ΦΥΥΡ ΤΕ... ς ΤΠ επήρωτησεν ο. ΝΑΟΡΝΧΓΔΙΠ 
αποῖ αἱ Ρίου ο Η3' 1 ᾳ νρ βαἩ «ορ ΑΥΙ5ΕΝ εἰρ ἐχί αγ (:: ἴοίΐοῦ Ίπρενβ. 

1ρ8115 Παῖας ναετρῖ αρ Μο οππι αοτ. πιπίατυπί, ε{σ,9. 9.11. 10,2εἱ10. 

19.18. 14,61: Ἰίεπι τ, 17. 8, ὅ οἱ 28. 9,28. Οοπίτα ποπ Ππείπατο 5δο]αί 

ΔΟΥ. πες αρ Με ηθο αρ τε]!) | αὐτον αΏδαιθ λεγων επι κ” 1. 909. 2Ρ 

α βαἩ (Ι: οἱ ου ΡΤΟΙΒΙΙΒ οκ Μαγοῖ δα επερωταν Αἶπο λεγων δοῖβογα 
βο]1{1, αἱ 6,9. 9, 5.289.29. 9,16.28. 9δ. 10,29. Τία πες Μί πες Το. Ἠῖης 
Ραββῖπι ϱαρρ]αενοτιαπί λεγων, αἱ 9,91. 10,1Τ. 19,268. 15,2. ὈΒι νετο 

αἀάῑέαπα εδὲ πον Βιοίααί: 8,21. 9,11. 19,18. 14,60)... ς Ώωη Τϊ αάᾶ 
λεγων 6ΠΠΙ ΝΟΑΒΟΡΝΣΓΑΠ απο αἱ Ρ]εγ ο ΗΣ' ΚΙ ᾳνοσ οορ (5Υ156Ν εέ 

αἰωῖέ εἴ) 5Υ1Ρ αἱ }] ουδεν: Ἑ οι (5αρρΙ Ἠ3): ΡΡΑΤΗ 565 ουδεν αποκρ. 

οπι{β5ο ουκ | τδε (Ν ειδε): ΑΔ τδοι (ιδου ϐ) |. κατηγορουσιν οππη ΝΕΟΡ 1. 

486Υ, Ἰίεπι αοσιδαπέ Ἱ νο Οτἰπί5,91Τ (καταμαρτυρ. Ταβπϊί τεάᾶιπί 

αν. ἔε ἄζσιωιί {εδέίπιοπι. [ἐεδέῇοαπιίιτ] νε] αἰπαϊ]ίαν, ο{ Μί 26,63. 21, 1. 

Μο 14, 60) «ορ αθίµμ... ς καταμαρτυρουσιν (1: ϱ Μθ) οευπι ΑΕΦΗΚΜΝΡΌ 

ΥΧΓΔΠ αἱ ρ]εγ δα 5γν πό! αγ ϱο0 

δ. απεκριθη: α 1. 1. 69. 1 ρ8πο απεκρινατο | πειλατον, ς Τμπ Τί πιλα- 

τον αἱ νν. 1. 2. 4. 

6. εορτην: Ὦ ΡΙΑεΠΙ την | απελυεν: 18. 69. 194. 946. ειωθει ο ήγεμων 

απολυειν (:: ο ΜΒ), Ἱέεπα α Η2' 1 νο οοζεζαί ἀὐπιέενε, ο ἀὐπιῖί. δοἶεζαέ, 

Κ οοηδιευεγαί γεπιδέ,, ΥΕΝ. (οοπθιενογαί αιέεπι οπιπέ |εσίο 5οἴυεγε) | ον 

παρητουντο ο. ΝΤΑΒ” (Δ ον: περητουντο βἱ6)... ς ωῃ Τί ονπερ ητουντ. 

ΕΠΙΩ ΝΟΒΕΟΝΣΓΠ (4 ν]άᾳ απίε) πποῖ α] Ρ]αχ, Ιΐοπι θα 2Ρ6 15. 69. αἱ ραιις 

ον αν (15. εαν) ητ., 1. ον ητουντ. Θιαάταί Ίο φμεπιοιι{με Ῥείβδεπέ ἃ 

ο 13: ]ς νρ: οοπίτα φιεπι Ροβέιζαγεπί Ἱκ πᾶ ον παρητ. βρεείατο να(γ. 

Νεό 84Ἡ «ορ 5ΥΙΣΕΝ εκρχῖπῃ φμεπισιπφμε 56 φιεῖι α]ῑίοι ΥΤΡ 

6--15 
Μι 951, 15--326 
Ίιο 25, 11---25 
Ίοὴῦ 18, 989 95 
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τοῦντο. τὸ ᾗν δὲ ὁ λεγόµενοσ Βαραββᾶσ μετὰ τῶν στασιαστῶν 

δεδεµέγοσ, οἵτιγεσ ἐν τῇ στάσει φόνον πεποιήκεισαν. ὃ καὶ ἀναβὰς 
ὁ ὄχλοσ ᾖρξατο αἰτεῖσθαι καθὼσ ἐποίει αὐτοῖσ. ϱ) ὁ δὲ ΠΠειλᾶτοσ 

απεκρίθη; αὐτοῖσ λέγων Όέλετε ἀπολύσω ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν 

Ιουδαίων; 10 ἐγύωσκεν γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παραδεδώκεισαν 

αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖσ. 11 νι] οἱ δὲ ἀρχιερεῖσ ἀνέσεισαν τὺν ὄχλον 
ἵνα μᾶλλον τὸν Βαραβῥᾶν ἀπολύσῃ αὐτοῖσ. 19315’ ὁ δὲ ΠΠειλᾶτοσ 

πάλιν ἀπυκριθεὶσ ἔλεγεν αὐτοῖσ' τί οὖν θέλετε ποιήσω ὃν λέγετε 

Τ. ην δε: 19. 69. 194. 946. δα οἷἆ (μοβ ΠΕ) α.ά τοτε (:: ο Μ) | βα- 

ραῤῥασ (4Εἵ ῥαβαρραβασ): οἳ 4θ Ππ]α5 ποπηϊηῖς εογ]ρίηγα αά Μ{2τ,16 | 

στασιαστων (Ῥεμα ρίαπο ρτοῦα() οππι Νποῦκ 1. 19. 69. α119 [ογο βα]ι 

ὧις συστασιαστ., Τϊ συγστασιαστ. ο. (συνστ.) Δ4ΗΝΥΔ αἱ πα, 1Εθγη 

(συστασ.) ΕΜΝΡ5ΌΧΓΠ α] Ρ] (:: συστασιαστ. εἰ. Ιο8. Απ{{. 14,9, 1: Πε- 

γοᾶοί 4] συστασιωται) | φονον πεποιηκεισαν (οἳ εποιήηκεισαν, ΕΝ 61. 
επεποιηχ., Ὁ τα. 208. 389, πεποιηκασι, 28. πεποιηκα)): Ὦ 9Ρ89 πε- 

ποιηµ. φονον, Ἰέετα φηῖ --Γεοεγαί (Ις Γεοεγαπ{) Ποπιοϊἤ. ο 5 Ἱς] νο δαἩ: 

οοπίγα 6ο}, 16είη α- φιῦ -- ᾖοππῖο. Γεσεγαί 

8. αναβασ (δομα ,,Ῥεπε) οι ΝΒΡ α (ασσεπρα) ο Η”' 1 νς (14 οπήπι αδοετι- 

ἄῑδεεί; Ἱς Ρ]απο οπη) 84] «οΡ 6ο (αείἩ αβοεπα εἰ εἴαπιαυῖς) ... ς ανα- 

βοηήσασ ΟΠΠ ΝΕΒΑΟΝΧΓΠ πΠς8 αἱ οπηὖ τὰ Αγγαί} ασπη | ο οχλοσ: ϱ 29933 
 Ἰς μο ολοσο οχλ., ἐοία ἔηγδα | αιτεισδαι: Ὦ Ἱκς πιῖ αᾶά αυτον | καθωσ 
αἶπο αξι ΕΠΙ 3ΒΑ 5αΏ «ορ: οοπβγπιαη{ ΦΥΥΣΕΣ (εἶσιέ δο]έμςδ εγαέ Γασεγε 

116). ο (5ίομέ σοπιδευεγαί ρε ἀίοπι }εδέπι) Ἱς (ιοί Γαοίεῦαί πι δις ἀἷε- 

ῥις εδέίθ) αείἩ (ωέ Γαοεγεί εδ φιοπιαάπιοά μή βο[εδαί) ... ς Ίωπ Τϊ αάά 

αξν «ΝΤ ΑΟΡΝΧΓΠ αποῦ α] οπιπνίά α 3: 1 νρ 5ΥΤΡ ΑΥΠΙ ϱο 

9. πειλατοσ, ς 1μη Τϊ πιλατ. π{ βαρτα | απεκριθη (98. -ινατο) αυτοισ 

λεγων (ο γεδροπᾶέ εἰς ἀσεπδ, 1 νς πεβροπᾶέ εἶς εἰ αἰα; Μ οπη Λεγ.): Ὦ 

2Ρὲ αποκριθεισ λεγεν αυτοισ (ἆ αἲί 8), κ. 3: γεδροπάεπς ία ἀἰωίε, κ 
γεδροπαίέ εἰ αἰωτέ Πές | υμιν: Ὁ ΠΤ. ΟΠ1 

10. εγινωσκεν οΙΠΙ ΒΕΒΟΝΣΓΑ πποῖ αἱ ρ]οΥ: κ εγγώχει, ΑΚΠ αἱδ επεγινω- 

σκεν... Ὦ 1. 19. 69, 946. 209 Ίδει (ιτ πἲ Μ) ]. παραδεδωκεισαν ουπι 
ΝΒΟΚΜΌΓΗ αἱ Ρ] (αἱ Ραιο παρεδεδωκ.): ΑΕΑΝΥΧΔ αἱ 1ηὰ παρεδωκεισαν 

(Εν αἱ -δοκ-) ... ΡΗΡ 1. 15. 69. αἰδ παρεδωκαν έ:1 αί Μι), Ἰέοπα α έγα- 

αἰάεγιπέ, Ἱς ἐγαδεδαπί (οοηίτα ο 5’ ἠγαάἰσεγαπέ, 1 νρ ἐγααίζιβδσπ{) | οι 

αθχιερεισ (ἲς ϱῆζπείψεδ, ΡΕΥΡΟΠΒ ν. 11 ἑαοεγᾶοίεδ αιέεπι εἴ): Ὦ 1. 199ν 

4Τ9ν οοΡ οπ (:τ αί ΜΙ) 

11. ανεσεισαν (1 νρ ΑιρζοἩ» 5,55 οοποαυεγιηέ, ἴἴθτη ο0οΡ ΦΥΤΗΙΙ ϱο αθίῃ; 
ΕπίΠΥ αἆ Μι 21, 20 µαθκοσ δε φησιν οτι ανεσεισαν τον οχλ. ἡγουν 

ανεκιγήσαν): τ 191.298, 48ὲν αἱ15 ανεπεισαν, Ρ επεισαν (11ο ΜΙ), Ἱίοιι 

α ο ἆ 5’ Ἱς ρεγδιαδεγηπέ (ο Π5' Ἰς), διιαξεγυπέ ( ἀ) ν Ίίθπι 58] ατπι | τον 

οχλον: ϱ τω οχλω, ἆ ἐμγζας, 3’ ἔπγύαε, ο ἐηγδίΕ, Κ. ροριῖο | τον: Ὁ ΟΠ | 

απολυση: ΗΧΓ αἱ -λυσει . 

19. παλιν απίε αποκριθεισ (ο εν. γεεροπάέ εἰἶθ ἀἱσεεπς) ο. ΝΒΟ 98. 289 αἱδ 

οΡΥ Σ σα 1 νε εαἩ (1. Πεγ]ήῃ γεδροµάίέ «ἱσειδ {8 ΒΥΤΡ 8είἩ Ρο ΑΡ 
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” .) ε Ν . ᾿ -ᾱ 

τὸν βασιλέα τῶν Ιουδαίων; 19 οἱ δὲ πάλιν ἔκραξαν' σταύρωσον 
” ΄ { Δ ο σ]’ 2 να / Ν 3 / / 

αὐτόν. 14 ὁ δὲ ΠΗειλατοσ ἔλεγεν αὐτοῖσ᾽ τί γὰρ ἐποίμσεν κακὀν; 
6 ον 2] ο - ς Δ ” 

οἱ δὲ περισσῶσ ἔκραξαν' σταύρωσον αὐτόν. 19 "5" ὃ δὲ Πειλατοσ 

βουλόμενοσ ποιῆσαι τὸ ὑπανὸν τῷ ὄχλῳ ἀπέλυσεν αὐτοῖσ τὸν Βα- 
-- Δ η Δ 2 » / ΄ - 

ραβῥα», καὶ παρέδωκεν τον [ησου» φραγελλώσασ ὤνα σταυρωύῃ. 
907. 4 ανα - 9) ιβ ο. 3 -- 24» φ 

16 Οἱ δὲ στρατιῶται ἀπήγαγον αὐτὸν ἔσω τῇσ αυλῃς, ὅ 

εοηςό,δδ.., ς ΤΙ ρο8δί αποκρνΘ. ΕΠΙ ΑΕΔΗΚΜΝΒΌΥΧΔΠ αἱ ΡΙ6Γ α (26- 

βΡοπιάεηβ αιέεπι Γ]αίις εγιπι ατί ἐ[ί) αντ ... ΡΓ αἲ1ὸ 3 κ ρταρ «ορ 

οπη, ΒΥΥΣΕΗ οπ παλιν αποκριόθεισ | ελεγεν αὐτοισ ΟΠΠ 8ΒΟ ΑΥΙΡ...ς 

Τμ ΤΙ ειπεν αυτοισ ο ΑΡΝΧΔΠ αΠοῦ αἱ ΟΠΠ {9γ6, 1{επῃ Ἱς (ρτασργθβδίς 

φοβροπάιέ εἰ) ααά εί (α 1 νο Ααβζοη5 αν [ίς; 3 αἲξ: ο νιᾶςε απ{θ), 

1ΐ6πι ΑΥΙΣΕΗ ρο «ορ... Γ αὐτοισ λέγει, 2Ρ8 απεκριΘ΄ηῃ (ρτο αποαρ. ελεγ. 

να] ειπ.) αυτοισ | Όελετε ποιησω πι ΑΡΝΧΓΠ αἱ ρίαν 1 νρ βγταίτ 

ΥΠ 6Ο αθ{Π ... ΝΒΟΔ 1. 189. δδ. 69. αἱ ραπς β4Ἠ σορ οπι θελετε: πέ 

Μί | οὐ λεγετε οιπι ΝΟΝΣΓΑΠ απο αἱ Ρ]εΥ «ορ βγτα(ῦ αείῃ Ρο... Β λε- 

γετε οπιβδο ον. ... Ἰμη οπι (ᾳποά ρτοῦα{ρε]μιι) ον λεγ. οπία ΑΡ 1. 19. 

69. 118. 18ΕΥΘΡΕ ϱ86Σ 1{ νρ 5αἩ απ | τον βασιλ. Έππι ΝΑΈΟΑ 1. 19. 69. 
99913946. 19εν 49ΕΥ ΑΙ 56Υ α15Ρ68 ατπη, Ίέεπι Ὁ τω (5εᾷ οπ1) βασιλειν... 

ς ΟΠ το) 6ΠΠΙ ΝΧΓΠ αποῦ α] ΡΙ6Υ 5ο 

18. παλιν απίε εκραξ. (εἳ. ΚΙ νο Διρέοῦς 555): Ὁ ροβέ ακρ., α ο 3’ οπι | 
εκχραξαν(α 1. 15. 69. αἱ Ραπο πι ΦΥΥΡ ΥΠ εκραζον, 2Ρ9 οδὲῖ εκραυγα- 

ζον) πΌβαιπο αἀάῑίαπι ΘΙΙΠΙ ΚΒΟΕΘΗΝΡΘΌΥΣΓΑ αἱ ΡΙ ΚΙ νο ϱα)ηῖΏΕ «ορ 
ΦΥΥΣΕΙ αἱρ ἐχί σο ΑιισζοἩ5δ.... Ἰπ αάά λεγοντεσ ΟΙ ΑΡΚΜΠ 135 γα α 

ο 3’ ραΐ βα]οἷᾶ αθίὮ ... α 18. 69. 124. 946. οδοἳ ΥΥΡ πι αἲπι αἀᾶ 
α»ασειομενοι υπο των αρχιερέων και ελεγον (α9τη ΟΠ1 κ. ελεγ.) 

14, ελεγεν: Ν λεγει | αυτουσ (51ρΡ! κ): κἘ οπι | εποι. κακον 6πΠΙ ὮΟΔ 905 
49εν α]35οΣ,,. ς ΤΠ καμ. εποι. (:: αἱ Μι Ιαοίῖοπα ποη Πιιό[) οἳπι ΝΑΡΝ 

ΡΣΕΠ ης» αἱ Ρίου 1 νς οίο | περισσωσ ΕΠΙ ΔΑΒΟΡΟΗΚΜΑΠΥ α1:0 {οτε 
ε. 55 οὐ 97) Τί περισσοτερωσ (41 Ῥαμό -τερον) εππῃ ΕΝΡΕῦνσΓΠΙηΕ 
8] ΡΙ (:: εἰ. Μί πεφισσωδ, αἲ 191 ποπάππι ργαςςθδβῖῇ εχραξαν, απάθ πε- 

ρισσοτερωσ οτίαπι ναΐέτ. Αριά Ῥαπ]απ εξ Ώπεαπῃ περισσοτεροσ {Τ68- 

ᾳπθπς ϱβί.) | εκραξαν ΕΠΙ ΝΒΟΕΗΝΒΌΥΣΓΠΣ (4 εκραζαν) δα] ΑΥΤΡ αείἩ 

Ρο... Ώμπ εκραζον (:: ο ΜΕ) οσπι ΑΡακμορπ” 1. 69. 846. 4135 {εγο (209 
εκραυγαζον) 1έ νρ (αξ. ὃ) 5ΥΙ5ΕἨ ατπῃ «ορ. Ῥτοοίετθα Ν 2Ρ6 ο αά λε- 

γοντεσ 

16. βουλοµ. ποιήσ. το ιχαν. τω οχλω οπι ΒΟ 841 60Ρ ΒΥΙΣΟΒ,.. ς Ίωῃ ΤΙ 
βουλ. τω οχλ. το ικαν. ποιήσαι (Β ποιειγ) οππῃ Α(Β)ΝΡΣΓΑΠ αποῦ αἱ ΟΠΙΠ 

{ετοα ο] νς ΒΥΤΡ ΤΠ 4θί1 ϱο ΑβοοΠ55/55.... ϱ ΠΣ Κ οπι (:: ΠΒ] 

βἰπηϊ]α ἵπ Μ!) | καν παρεδ. (Β «ορ παρ. δε, Ἐν αἱ ραϊο ΘΥΙΣΟΝ απ ἆ αυ- 
τοισ) τον ΤΡ φραγελλωσ. (Όχτ αἱ πια φραγελωσ.): Ὦ Κ β8] τον δε (ἷς οπη) 

Ὁ) φραγ. (ϱ” φλαγ.) παρεδ. (ἴπνεδιπι Παρεῖζῖδ οαεδωπι ἐγαᾶίαιι Πφεπᾶωπι 

ογιιοῦ Ἰς) 

16. αυτον: οὗ αἱ ραπο Ἑ ραΐ τον τρ | εσω (151. 999. αἱ” εωσ) τησ αυλησ 

ο. ΝΑΠΟΝΧΓΔΗ Π08 (γαγδιῖ5 Ἱποῖρῖέ Ε) αἱ Ρ]ετ (257. αἀᾶ του καιαφα) 

58 βγταίτ 2δίῃ ϱο... ΡΡ 1. 18. 69. αἱ Ραῖο εσω ειστην αυλή», οῦἩ αἲ 55 

16--20 
Μίοτ.οτ--51 
1ομ 19,254 
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3 ’ Ν - ᾳ Δ - . . 

ἐστι πραιτώριον, και συγκαλοῦσιν ὅλην τὴν σπεῖραν ΙΤ καὶ 
»Σς / 4 λ Δ , 3 ” Λι 

ἐδιδύσκουσι' αὐτὸν πορφύραν καὶ περιτιθέασιν αὐτῷ πλεξαντεσ 
” ’ 5 Φ ] ” ” .. η . - 

ακάνθινον στέφανον᾿ 195 καὶ ἤρξαντο ἀσπάζεσθαι αὐτόν" χαῖρε 
) - ο ο ) 3 19 ντ υ 2 - ι Ν ῃ 

ῥασιλευ τῶν Ιουδαίων και ἐτυπτον αυτου τν κεφαλήν καλάμῳ 
Ν ’ . - Ν ’ -- 

και ἐνεπτυον αὐτῷ, και τιθέντεσ τὸ γόνατα προσεκύνουν αὐτῷ. 
908.6 .ν 6 ἂν ο ͵ 20 3 ὅ καὶ ὅτε ἐνέπαιξδν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν πορφύραν 

. ” - 

καὶ ἐεγέδυσαν αὐτὸν τὰ ἴδια μάτια αὐτοῦ. 

[εχε εισ την αυλην (Μ αἱ τπα πάά του καιαφα), Ι{οπι να] ὑπίγο (ἆ ὑπέικ) 
ἴπ αἰγύηα (53: [α επ ετ]] ης ραΐ πιῖ ρταρ βαὐ Απςςοπ»δ/36. ϱέ, 60 ΑΣΥΠΙ) 

νο] ὄπ αἰγίωπα (1{α ο 3’ νσθεᾶ απη τες {01 1 ὧν αἰγτο) Τὲ (5ο κ βἹπαρ]1οίέου 
ἴπ Ῥγαείογίηπι Ῥτο εσω πδᾳ πραιτωριον) ΥΡ ο0Ρ αΤΙΛ... Δεξω(ὃ οἱ αιά 

εαίτα) τ. αυλησ | ο εστιν (0 127. αάά το) πραιτωριον: ο Π3:1 νµ «ορ 

αεί] γγαείογῶ (63: ἴπ αἰγίιπι ργαείογέπι: Ἱς νίᾶο απίθ); ΑΥΠΙ τιζὲ εαἰ 

Ῥγαείογήηπ | συνκαλουσιν 6πΙῃ ΝΑΒΟΝΡΑ: ς Τη Τϊ συγκ. επ ΕΕΓΗΚΝΜΒ 

Ὄναγῃ αἱ οετίο Ρ]α6Υ... 98 καλουσι 

1Τ. ενδιδυσ». (0. ενδυδισμ.) οππα (Β΄ Ρος Ῥομα) ΝΗΟΡΕΔ 1. 19. 69. αἱ 

ραπςε ... ς εδυουσιν οππῃ ΑΝΡΧΓΗΠ Ἱαποῦ αἱ Ρρ]εν | πορφυραν: 91. 61. 
2969, δαἩ χλαυδα κοκκιγην (1: αἱ Με... 19. 69. 194. 946. 2909 α] ραιις 

ΒΥΣΗΙ ΑΠ χλαμυδα κοκκινήν χαι πορφυραν | περιτιθεασιν (15. 69. 

124. 946. -τιθουσιν): Ὁ επιτιθεασιν, Ἰίοπι ἔπροπιπί να] ὑπιροδιεγιπέ ο 

μ1να, ρεγροπιέ]ς | πλεξαντεσ (1 νΕ ΑιςβςΟΝ5 ἐπροπιπέ εἰ Ρἱεείεπίες 
αρίπεαπι 6ΟΥΟΛάΠΙ, Ἱς 5Ρεγροη. εἰ ογπαπέες οογοπαπι επ 5ρ., ο ΕΣ ὑπιροβιμεγιιή 
εἰ Γαοίαπι ερίπεαπι ογοπαπι, ἆ {ππροδ. εἶ οογοπαπι Γαείαπι ἄε δρἰπίς): Ὦ ΟΠι 

(οί ο ἆ 3) | ακανθιν. στεφ.: 1. στεφ. εξ ακανθων::1 ο Μί 

18. ασπαζεσθ., αυτον (4 αυτ. ασπ.) 8Όδα αἀάἹίαπι οµἱῃ ΑΒΟΤΡΧΤΔΠ αποῖ 

α] ϱἱ ΕΣ ΙΙ νρ 5αἩ 6ορ 5γταίς είο... Νοξνο 11. 98. 946. αἱ Ὁ [εχο αΥΠΙ 
β4ᾶ και λεγειν, Ἰέεπα Ν αἲῖ ο λεγοντεσ (:: οἳ Μ{) | βασιλευ επι ΝΒΡΝΜΕ 

βυχ α] πια (ο Ιαΐαί)... 8 Ἀᾳ Τϊ ο βασιλευσ (ε: αἱ Μ0) οππῃ ΑΟ ΕΕΟΗ 

ΚΝΌΓΑΠ αἱ Ρρ]α8110 . 
19. αυτου την κεφαλην (ο αἱ πια | νρτ. κεφ. αὖτ.) καλαµω: Ὁ 2Ρ8 αυτον 

καλαμω εισ την κεφ., ο 83" Ἰκ ἆ ἴἴζωπι ἄε (ὰ ο) Πιαγπάίπε ὕι οαραέ ] 

και ενεπτυον (ο νά --υσαν) αὐτω (Μ3 α] αἰῑᾳ αυτον): Ὁ οτι | και τιθ. 

τα γου. προσεχυν. αυτω: ὮὉ ΤΙ" 255. ὃλεν Ἱς ον (:: αἱ Μ() 

90. ενεπαιξαν (ΑΟΜΝΣΔ 1. αἱ -πεξαν) αυτω: Ὦ ο (τα]Ιᾳπῖς πο πιπία- 

48) /την πορφυραν: 1. 251. αἱ τ. χλαμυδα, 12. 19. 69. 1924. 946, (209 
8ρε, π]θΙ επι 1. οἵο 6ΟΠΒΕΠΠΙΙΠ{). ΦΥΤΕΗ αγπΙ Β4Ν τ. χλαμυδα και την 

πορφυρ. (581 ολαπιάεπι ρυγριγέεαπι) :: οἳ Μί οἱ 6αρτα | τα ιδια (ΒΟΝ 

οσα, Ἱία ΤΠ) ιµατ. αυτου (282. οπι αυ.) οππι κα οὔεῖ, ΒΟ0ΑΔ (11), 282. 

1 π] οεδέὐπιεπέῖς (-έα) 8μΐ8 νο] εἴιν... ς Τϊ τα εµατ. (αἱ” αἆά αυτου) 

τα ιδια ο. ΑΝΡΧΤΠ πΠςἳ αἱ Ρ]6χ... Ώ8ἳ 230Υ 56Π16Ι π]] Πε! τα (ματια 

(α0ϱ’) | εξαγουσιν (Ίς αὐάιωεγωπί, νο εὔισιπί): Α αγουσιν (:: ο Το), 

Ἱΐετη ἄποιπί 1 ρτας, ἀμασγιπί ο ἃ 3" ] υνα σταυρωσουσι» (-σουσιν ο 
ΑΟΡΙΙΝΡΑ 93. 69. 945. 9505. 4Ττον Τρε2δοὶ 56ΙΠΕ]; ς --σωσιν ο. ΝΕΧΓΠ απο» 

8] Ρ]6υ) αΏβᾳιο αυτοι οΙΠΙ Νς (επι 1. ν]άο ροβί) 1221” 43" Ἱς (ο οπι 

ο ον. 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 15, 24. 9905 

- ἃ ’ ε) .ἱ ο ’ 5 ἒ ΔΝ 2 

Καὶ ἐξάγουσιν αὐτὸν ὕνα σταυρώσουσιν. 9ἱ ο. καὶ ἀγγα- 
’ [ή ’ ’ ΄ -- ᾧ , ᾿ . 3 - 

ρεύουσιν παράγοντά τυα «Σίμωνα Κυρηναῖον, ἐρχόμενον ἀπ᾿ ἀγροῦ, 
4 ’ ” ’ τὸ ’ α΄ ” Λ Ν 3 - 

τὸν πατέρα λεξάνδρου καὶ Ρούφου, ὦα ἄρῃ τὺν σταυρὸν αὐτοῦ. 
Ν 3, κ Μο. -- 

20 "1 καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπιτὺν ΙΓ ολγοθᾶν τόπον, ὃ ἐστιν µὲ- 
; / Φ11.4 «5 - 

Θερμηνευόμενον κρανίου τύποσ. 2ὸ "'';'"' καὶ ἐδίδουν αὐτῷ ἑσμυρ- 
919. 1 σ . λ / , Δ -- 

νισμένον οἶνον ὃσ δὲ οὐκ ἔλαβεν. 24 καὶ σταυροῦσιν αὐτόν, 
Ν /.. Ἆ θ, δ . - / ος 9 ων ΔΝ / 

καὶ διαµερίζονται τὰ ἱμάτια αυτου, βάλλοντεσ κληρον επ αυτα τισ 

αυτον Ρο5δί εξαγουσιν): ς Ἱωπ ΤΙ αάά αυτον 6ππι ΑΒΟΙΝΡ απο τε]! αἱ 

Ρ]ετ 1 νρ εἰς ... 1. Τ2. ὧστε σταυρωσαι (πονίιά αάᾶ αυτον) :: αἱ ΜΙ, 

28. 191.14 σταυρωθη 

91. αγγαρευουσιν (1ΐα οἱ. ..Β3, οὐ. ΦΥΥΡ ΠΕ; Ὁ αγγαρ., αἱ Ραιιο αγἨ., οοἩ- 

Ατπιαπίέ ἆ 3.1 νο απφαγίανεγιπέ): κ (αἱ εἰ. Μέ 5, 41) ΡΡΔΙΏ ΝΟΥ εγ- 
γαρευουσιν (1: απαπα Γογπααη ἴπ πδι (11586 Ἠπιιὰ Ιπογαα1δί]α ο5ί, Ἠΐπο 

πθς αλΐεπα α ἰεχίι) | παραγοντ. τινα (1. 309. Ροδί σιµω.) σιµω. (0 

τον σιµ. παραγ. τον) κυρηναιον (Α3 κηρυν., Ε αἱ πια κυρι»., Κ τηξ 6ΟΡ 

6ιπαειπι): 286 σιµ. τον κυρ. παραγ., ο αμεπιᾶαπι ϐηγ. ἐπαπβει- 

έεπι οιᾷ πΟπιε εγαέ δήπΟΝ ... Ν ΟΠΙ παραγοντα | απ ο ΔΑΒΟΡΡΓΔΠ 
ππςῦ αἱ ῥρ]6Υ.... ἴωπ ΤΙ (οκ 6ΙΙΟΥΕ 49 Β) απο Επι ΡΝΣ 1. αἱ ραιο | 

αγρου: Α ακρου | και ϱουφου: ΑΤ. (εί οοᾷ αρ Ἐταβπι) του ρουφου... 

Π3' οπι | ινα αρη (Ἡ αἱ Ῥαιιο αρει) τον σταυρ. αυτου: Ν" 6Ρ9 οτη 

25. φερουσιΥ: Ὦ 15. 69. 946. 3Ρ8 αγουσι’. Τα πϊ ρεγάποέ (1 νς), αᾱ- 

ἄπσιπέ (17"), ἄπωεγιπέ (6). Γεγωπέ (1) |. επι (18. 69. αἱ Ραπο εισ) τον 

οππΠι ΝΒΟΕΤΙΝΔ 19. 58δ. 69. 124. 121. 191. 946. 9Ρ9 αἱδ ἔετε (81 ρ8το 

επ. το)... ς Ἰωπ ΤΙ επι 5ΊΠ6 τον 6ΙΠΙ ΑΟ ΡΡΧΓΠ απο αἱ Ρ]εΥ | γολγο- 

θ αν ΟΠΠ ΝΒΕΘΚΙΙΜΝΒΌΥΓΑ (1, οπῃ γολ ΑΥ]]αΡαπι) α159 [οτε (Χς οπἰφοίλαπι, 

ΠτεΙ] νρ ϱοἰφοίμα)... ς Ίμῃ γολγοθα (:: αἱ ΜΕ) ο. ΑΟΡΕΗΡΣΠ αἱ ραυπηα | 
τοπο» (Ρ απίο γολγοῦ. Ρροπ): πξ ο οπι (:: Εογίαβςο Τασία; οἱ ΜΙ) | µε- 

Θερμηνευομενον ΟΠΠ ΝΟΡΤΙΡΧΓΔΠ απο α] οπιπσίᾶ ,.. ΑΒΝ -μενοσ (1: οἱ μη [ 

Με) : 

98. εδιδουν (ΕΏ ΥΣεῖ -δου, μ" -δων, 208 διδουσιν) αυτω αΏδαπε αἀ ἁῑίατη 
(Βεβα Ρτοῦ νά!{τ) «υπ ΝΒΟ”ΤΔ Π 60Ρ ΑΤΠ ... ς ΤΠ αἀά πιειν (Ὁ πειν, 

Χ πειειν) οππι ΑΟ ΡΡΣΓΠ ιπςῦ αἱ οπιπΥΊᾶ ο 3 ΚΙ νρ (αί. ΑιρςοΠ5 5,58) 

βα]ι βγτα!ί) αδίἩ ρο :: π{ Μί | οινον: ΑΥΤΡ ἵπ οοᾷ Ἐ]Ιά] οξοσ | οσ δε ουπι 
πβγλνίά 98.... ς Ίωη ΤΙ ο δε 6ππΙ ΑΟΗΡΧΓΖΔΠ Πςῦ α] το ΟΠΊΠ (36481 
ϱεᾷ) ... Ὁ 1. ο 3: Ίς 1 π νο Αιοζοπςδι8 καν (:: τί ΜΗ). Ῥταείετες α 1. 
αάᾶ γευσαμεγνοσ (:: απ Μ!) . 

94. και σταυρουσιν αυτον και (1, ἆ οπι) οππη 1, ο ἆ Π3' κ 8] ΟΡ ΑΓΠΙ 

αθί] (Παε νν εἶ οιιοίωεγιπέ ει, 5εᾷ εἰίαπι Ῥοβίθα ἀῑυίδεγωπέ Ρτο δια- 

µεριζονται) ... 5 ΤΠ και σταυύρωσαντεσ αυτον (:: πέ Μί Ιεοίοπθ πο 

Βιιο{) εἴππΙ ΝΑΟΡΕΙΡΧΓΔΠ πού αἱ οπιησ]ά 1 π νρ (6ί. Αιροοπ5 5,59) σο 

(τας αἲ νά; ΑΥΤΡ ἴχί εἰ οιήπι ο ιοἰίωϊδδεπέ, 589418 εί ογιιοἰῇφεπέεἙ) | 

διαμεριζονται ΕΠΙ ΝΑΒΟΡΙΡΧΓΑΠ πςῦ αἱ Ῥ]ηδ150...ς (- αὐ 52) διε- 

µεριζον επ παῖπ ραιιοἰβα]πιϊς, ἴέεπα 69. 194. 4115 ἔετε διεµεριζοντο, αἱ 

Ρ]185 -ρισαντο. Τὲ νρ εἰς (ν]ᾶο απ{θ) ἀνιδοωπέ | ῥαλλοντεσ: ΚΗΝΝ αἱ 

91 --26 
Μι 2τ, 8Ι---5Ί 
Τιο38, 26 --81 
1οἳ 19, 1Τ5ς 
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Γ ω”- ς π κ οσο λ / / ς 
τί ἄρῃ. 20 31 ᾗν δὲ ὥρα τρίτι καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν. 20 333 

ιτ « 3 Ν - . - « π 
τον 1ορ1ς καὶ ἡν ᾗ ἐπιγραφὴ τησ αἰτίασ αυτοῦ ἐπιγεγραμμόη' ὁ βασιλεὺσ. 

τῶν Ιουδαίων. 
ο” 3 915. ο 3 ΔΝ 3 - . ’ ’ - 

δα 2τ "5. Καὶ σὺν αὐτῷ σταυροῦσιν δύο ληστάσ, ἕνα ἐκ δεξιών 
Τ,ο 58, 50---48 ν΄ .ς 2 Π 2 -- 20 θ1τ.6 ᾿ ε η 

ΙΟ 1019 καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύμων αὐτοῦ. ὁ- καὶ οἱ παραπορευόµεχοι 

ΡΙ11815 ῥαλοντεσ (5εὰ τη π{ κ ῥάλοντεσ) | τισ τι αρη (ΕΣ αἱ -ρει) οἱ. 

ο] νΕδ ΑιροοἈΣὔδθ Ὦϱ 160Τ. 256 5εππ] 3 Ῥ]αποῦ (οπη οἱ. επ αυτα) Ἱς η 

οσα (1 αί 110 

25. δε: Ἐ εορ»1 εἰΡείγ»οπ1 | ωρα τριτη (Ἠ Γ) οµπι ΝΒΟΡΡΙΡΧΓΔΗΣ ης αἱ 
ΡΙοΥ 1 νρ 58Ἡ «οΡ οἷς, Ιΐοπι ΑΟ" κ” 4] Ρας τριτή ωρα: ΙΝΕΣ ΑΥΥΡΠΙΕ 

πείῃ ὦρα εκτη, Ίἴεπι Ἠῖεν αἱ ἵπ Ῥτον]ϊαγίο ΤΠ ῥς. ττ (ραρ 211) 1οσ[ῖο- 

ἨΘΠ1 τριτη Ρτο ἕπτη ,,ειτογὶ βοπρ{οναπα ἐπ αῖες Πὔήβηπι δογέρέιπι εδἰ 

ἵπ Ίο φιῖα Ίονα [ατα γιος αἱ -- ΕΥΥΟΥ βογἐρέογιπο ές εἰ ἵπι Ίο 

Ίογα δεχία θογρίπι Γέ, δεᾷ πυδὲ ερίδεπιηπι ἄγαεσιπι ς (1. ο. εχτη) ι- 
{αυεγιπέ «88 Τ (1. ο. τριτη). ΟΕ ᾳπαο εκ εοάεπη Ἠίεχ Ίοςο απ Μί 15, 96 

εχεογ]ραίπιας. ΟΡ Αοι ΡΙ]. Ἡ ρας 2985 5ᾳ ἔλαβον τὰ ἑμάτια αὐτοῦ οἱ 
στρατ. καὶ διεμερίσαντο ταῦτα πρ. ἑαυτούσ, αὐτῷ δὲ ἐνέδυσαν ῥάσον 
Κόκκινου, καὶ ἀνεβίβασαν αὐτὸν καὶ ἐκάρφωσαν ἐν τῷ σταυρῷ ὧρᾳ 
ἕκτη τῆσ ἡμέρασ. Ο8Η3Ο54 3,105 τινὲσ δέ φασιν ὅτι ὁ μάρκοσ μὲν τῇσ 
τοῦ λαοῦ ἀποφάσεωσ ἐπιμνησθεὶσ εἶπε τρίτην ὥραν αὐτὸν ἐσταυρῶ- 
σθαι ὑπὸ τοῦ λαοῦ. τρίτη γὰρ ὥρα ἦν ὅτε αὐτὸν ὁ ἰουδαίων λαὸσ 
κατέκρινε σταυρωθΊναι. οἱ δὲ λοιποὶ τῆσ ἕκτησ ἐμνήσθ' ήσαν ὥφασ, ἐν 

ῃ τήν ὑπὸ πιλάτου ἀπύφασιν λαβὼ» σταυροῦται παρὰ τῶν στρα- 
τιωτῶν. Ἐαπάθιι {ογθ οα{ΟΧ 455. Ῥοπάοπέ 1δία αἱ ναί αὓ Αιροοπβ ,405ᾳᾳ 
-- ἐπ{ε]ζἰφιέιγ ετφο Γωΐφθε ]ιογα ἑογίία οπι εἴαπιαυενλίπέ Πιάαεἳ ιιέ ἀοπιζπιιβ 

ομοϊ]φεγείηγ, εἰ υεγαοϊβθίπιο ἀεπιοπδίγαίι ἔππο ϱ0δ ογιοῖ]αίβδό «φιαχιᾷο 

οἴαπιαυεγιιέ ; πιαπίπιε φηῖα ποἰεδαπέ υἱᾷεγί 8ε Ίιου,γεοίδδε--- | και(15. 69. 

194. 946. οτε) εσταυρωσαν (αί. ο] νς ΑπροοἈ»ὃ, 1): ϱ 3" ]ς η και 

εφυλασσον (:: α4παε Ἰεε[ῖο αργορὶο οοπιπιεπάαίιχ «οπ]αίο Μί 2Τ, 96, 

πῬ] Ῥο8δέ ῥαλοντεσ κληρον ρετβῖίασ: και καθημενοι ετηρουν αυτον 
εχει) 

96. και ην η (4 οι η): Ὁ ην (8οὰ ν ριποίο ποίαέαπι) δε, ἆ Κ δα] ἐγαί 

ἁμίεπι | ο βασιλευσ: Ὦ 6ο (ἴέεπι ΒΥΥΥ ος Ἱηρεπίο Πησιας) ΡΓΔΕΠΙ ουτοσ 

εστιν, Ποπ ο ΡΓΒΘΕΠΙ Ἴε8Η8Φ (98. αἀά ουτοσ Ροδί τ. ιουδ.):: ο Μί οί 

ιο 

21. σταυρουσιν: δ συνσταυρ. οπηϊβεῖς συν αυὐτω... Βο ἆ ΕΞ’ Ἱς η (ΠΟἨ 

ἴεπι 1 νϱ) ϱο ΒΥΤΣΕΗ εσταιρωσα» (84Ἡ «οΡ πίτοι δεπεα οἱ ΡΓ868. οἱ 

ΟΥ. ποοὶρῖ Ῥοββδιπ{) ... ΡΕΤ σταυρουνται (ρενμῖί -β: λησται, β8ᾷ ες 

ται «ΟΥΓΘΟΚΙΠΙ οβί τασ) | ενα αἴο: ο ΊΙπηπι α ἀθπίγῖ ποπιπε ποαί]αη εἰ 
αἴδιπι α αἰπῖβέγτε ποπιῖπε ο]ναπιπιαί]α (1ά6πι εοἆοκ Ίδαιιο 5ο) 15 1π Μ[ ᾳοα- 

ἔλαπι εἰ οαπιπια. ΟΕ αἆ Τμο. Ο8 εἰ. ποπιῖπα Γεστᾶσ εἳ 4{υσμᾶσ (4ημᾶσ) 

ἵπ ΑΟ. ΡΙΙ. Α ραρ. 981 βᾳ οἱ Β Ρραρ. 264 8044 | αυτου: οἳρ 1. 209 Τρο 
8] ραις ο 2 ς π (ποπ Ἰέοπι ] νρ) οσα (:: πέ Μ0) 

28. ς Τη Ἠππο ΥΕΥΒΙΠΙ βἷο Ἠμροπέ: καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφή ἡ λέγουσα” 

καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη (1: ε[Τιο 95. δτ Εαί 58, 139) οππι ΕΕΘΗΚΙΝΜ 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 15.50. 395 

» / λα - κ νι ο αι ἃ / . 
ἑβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντὲσ τὰσ κἐεφαλασ αὐτῶν και λέγοντεσ 

Ἅίω ἵς ’ Ν Ν Ν » - Ν « Π . 

ουναο χαταλύων το» ναον και οικοδοµών τρισι} μέραισ, 950 σωσογ 

(ο. αδε)ΡβυνΓδ(5ίο)π αἱ ϱΙ (5εἆ Ἡ φωνη Ρτο γραφή, ν αἱ ραις ρορί 

λεγουσα αἀᾶ το) ο 3’ οἱ] πνρ «ορ (5εᾶ ποη εκρτῖπ ή Λεγουσα) »υταί 

Ρο αΥΠ1 αθίἩ. Ἠϊς αἰ]πα1{ί ΡΕ-ΗΙρΡΡ ο απ ςμτῖεί. ραρ ὃἵ (εἁ. απά.) ος 

επουρανιων και επιγειων και καταχθονιων βασιλευσ - αποδεδεικται 

-καταχθονιων δε οτι και ε’ γεκροισ κπατελογισθη, ευαγγελιζοµενοσ τασ 

των αγιω» ψυχασ ὃια Φανατου το” 8Θαγατον γιπων, ηϊδὶ [οτί αος 

οπτη Ἠπ{γομῖαπο ἁῑσίο αρπᾶ Υἱς. ΗὈ. 4 οοπίτα Επίγεμεη εοπ{ετεπᾶα 

βιπί. ο] βΙὲ ομῖπι Υ ρα Ἱ. 1. Φιιοᾶ επίπι ἐρὶ (ἵπ ανρ]1ο) ἰεφίέη" ἂε 

6Ἰωἰδίο, φιιαπᾶο ἐπέεγ ἅἄιος Ιαΐγοπες οποία εδ, εα Ῥγορ]είαε {εδίῖ- 

πιοπῖο ἀἰσεπίϊῖ: Βί Ἱπίαυ Ιπῖᾳιποβ ἀερπίαίας οδὲ, ἔπ- αἰωίκίε: Τῆέ Ἰπίαυ 

ΠΙΟΥ{ΠΟ5 ἀορπίαία5 ο5δί. Τηιπιθγ]ίο Υ6γο αἆ Μανοαῖ ]εοίοπεπὶ αάΠῖ- 

Ῥανί ν]άεπίαν νετὺα Οτ]σεηῖ5 οοπίγα ΟαΙδιπι 1190; ὁ παρὰ τῷ Κέλσω 
Ιουδαῖόσ φησιν ὅτι δύναιτο ἄν τισ ὁμοίωσ ἀναισχυντῶν καὶ περὶ 
λῃστοῦ καὶ ἀνδροφόνου κολασθέντοσ εἰπεῖν ὅτι οὗτόσ γε οὐχὲ λη- 

στὴσ. ἀλλὰ Θεὸσ ἡν' προεῖπε γὰρ τοῖσ συλλησταῖσ ὅτι πείσεται 

τοιαῦτα οἷα δὴ πέπονθε. - καὶ ταῖτα λέγομεν ἐν τοῖς εὔαγγ. 
προειρῆσθαἱ πωσ᾽ ἐπεὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη ὁ Θεὺὸσ παρὰ τοῖσ 
ἀγόμοισ, λῃστην μᾶλλον - βουλομένοια ἀπολυθῆναι, τὸν δὲ Ὦ) σταυ- 
οῶσαι, καὶ σταυρώσασιν αὐτὸν μεταξὺ ληστῶν δύο. Ἀροείαπέ Ιδία αἆ 

Ίμο Ρο ... ΟΠΙΙΒΙΠΙΗ5 ν6το νθ6γβπὶ (4900 Ῥομα ες Ματοί 6εΠΕΓ6 

ΠΟΠ οδὲ; ΓΟΥΠΙΠΙ4Πη οΙίαπά1 οχ Το, Ιοοιπ] 6 Τιο εερίβ8ε γἱάδίιν σ]οβδαο 

ααοίοτ”!) οππῃ ΝΑΒΟ" οἴδρςσ αἱ ”5 {ετο (1π Ηῖ5 ενσ]βίατία {εγο2θ) ς δα 513:, 

Πίθπῃ ἘβΕΔΠΟΣ πί να(ν. Τη απ]απΙοτ]1Ὦ επῖπι οἆ ἆ α]]ααοί απ ἵρδαπι νει- 

8Ηπῃ Ἠα επί, π{ Μ, πάς α Και συν αυτω ν. 2Τ. πδᾳἹο ελογισθ ποίαίαγ 

βεοίῖο σιε αἀἀῑίο οἈποπ6 α΄ (απο 4παο οπιπίὈ 4 ονν εοπηπηπη]α. 5ΗἨί 
οοπΙποπίαχ), 5εαπεηίε Ίπάε α και ον παραπορ. 5δεείοπα σις' οτι οὰ- 

ΠΟΠ6Θ ς’, 41ο εοπΙπθηπέαχ ᾳπδο οἱ ΜΕ οἱ Μο. ΟΩποά 5ὶ τοοίο Ἠαβθε, πθς 

ΑΠΙΠΙΟΠΙΗ5 πες Ες Ἱερ]ί ναγβΙπ1 28., αλοαπῖπ Ργορτῖαπι 6ἱ ΠΠΠΙΘΓΙΙΠΙ 

ἀθάϊφβεπί, 4πθιη τενογα ἵπ αἰῑῖς οὰἆ Ἠαδοί οὲ γαοςίς [ίαπι ἵπ ] οἱ Τνα- 
Ππὶς. Απαροί νοτο Ὠαο Ιπ το οοά]οῖς Μ αιοἰογ]αίεπι ᾳποᾶά, απἲ νεγβαπη 

ποη ἨαῦὈοεπί, Α αἱ 6 οοπεεπ/Ίεπίες Παδεί ἵπ πιπθτῖς ΑπιπιοηασΕ, ϱ0- 

ἀϊσοπι Α. ε{, ἵπ Επδορίαπ]ς, απΙΌιΒ ο αΏβίίπεί, Αίᾳπθ ο6. ἵπ Το ΠΊΠΙΘΓΟΡ 

ΑπΙΠΙ-Βπ5 α]ίοηα Ἱπαπα {αοίος 9556 Ἰά6πι οο-Μ ρτογαί, ἵπ 4πο ργαθίεγ 

ΠΊΟΥΕΠΙ ΙΠ{6Υ ΠΙΙΠΙΕΥΟΒ σος΄ οἱ σοή΄ ἵρ5ο ἶ5δ ἆο απο ᾳπαθτίίαγ σοζ (5Τ1) 
ΟΠΠ 68ΠΟΠΘ 8110 [.2 19] ἀοριάσταίταν. Τη ρ]εγῖδατιο νετο οᾶἆ 5εοίῖο Τμιι- 

(π6 277 ΟΔΠΟΠΕΠΙ Ἠιβδαβίαπαπη δ αἀδοτιρίιπι Ἠαβθδί, απο εοππεη{ιι’ 

απαθ Τωπσ8ε οιπῃ Μαχσο οοπιπιιπία 5απί. Ἑππάσπι ποπ δίῖαπη Ἱπα]- 

088 ΟΔΠΟΠΙΙΠΙ 4108 Ἠαβοεπηις δεααππίαχ. ΟΕ 6απῃ ποπ δζ1{1οπ] ηοβίγαθ 

1ρ81 ρταθεβχίπηυβ. 

99. παραπορευοµενοι (:: αἱ οἱ. ΜΙ): ϱ Επδάεπι”δ (κατα δε τον µαρκον΄) 
παραγοντεσ (ἆ ρατῖίει ας ΠΡΙ να Ῥγαθίεγειπίε; Ἡ φιί ἐγαπβιεδαπὲ) 

αυτων (εί. Επκάεπ)):; Ὁ 69. Ἱςη οπι | ουα (πηῖη ραπο Βιςάθπι ουαι, αποά 
1ά6πι ΜΙΙΙ ο 11): κοα(ποπ” πεςςΡ)1/ ΑΕΙ ἆ κ οπι :: πί Μί | οικοδοµων 
ΑΠ{9 τοισ. ημερ. οπΠΙ ΒΡ1, 209 ο Ἱς η Β4]ι «ΟΡ ΒΥΙΣΕΝ.,. ς ροθί ηµεραισ 

τπτ Μθ) οπΠῃ ΝΑΟΡΧΓΑΠ πΠοῦ 3] ἔοτο οπ]Ἡ 3 1 νρ ΒΥΤΡ ΑΤΠΙ 8εἰἩ Ρο 



2060 15. δΙ. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

λ ο ων .» Ἀ ο - . 919.09 « ’ Δ Ἐι 

σεαυτογ καταβασ απὺ του σταυρου. 9ἱ οµοίωσ και οἱ αρχιε- 
- , 2 / - ρ 5 

ρεῖσ ἐμπαίζοντεσ πρὺσ ἀλλήλουσ μετὰ τῶν γραμματέων ἔλεγον 
/ ” ς Ν 2 / - Ὡς ς τ. λ κ», 
ἄλλουσ ἔσωσεν, ἑαυτον οὐ δύναται σῶσαι' 2 ὁ Χριστὺσ ὁ βασι- 

λεὺσ Ἱσράήλ, καταβάτω νῦν ἀπὺ τοῦ σταυροῦ, να ἴδωμεν καὶ 

πιστεύσωµεν. "ΙΙ". καὶ οἱ συνεσταυρωµένοι σὺν αὐτῷ ὠνείδιζον 
αὐτόν. 

Μεστσο  9ὺ Καὶ γενοµένησ ὥρασ ἔκτησ σκότοσ ἐγένετο ἐφ ὅλην 
Ίο 99, 44-41 .. Ὀ ΄ ΑΝ 991. 6 Δ 1ο 4 2 / την ΥΠ ἕωσ ὥρασ ἐνάτησ. 94 και τῇ ἑνάτῃ ὥρᾳ ἐβόῃσεν 

ς ὸ » ο / ως α ἃ, ν σι (Φκ»5,2) ϱ /ησουσ φωνῃῇ µεγάλῃ ἑλωῖ ἑλωὶ λεμὰ σαβαχθανεί, ὃ ἐστιν µε- 

1Εα5 έπη (οικοδοµ. αυτον) | τρισιν (Θεμα ρτοῦ να(τ) οππη ΑΡΕΙΡΥ α110 
{εγε ο Κ (0 1ἄμο) δα]... ς εν τρισιν (1: αἱ ΜΕ, αδῖ οπι εν 1, 4) επι νκΒο 

(5Ι6)ΗΧΓΑΠ αποῦ αἱ Ρ]εν ἆ 3: 1 Ἡ (ὖι ἐπίάμο) νΡ ϱοΡ 

80, καταβασ επι ΝΒΒΡΒΤΤΙΑ Ἱς 1 η να «ορ (84Ἡ πιεπιρτῖς5 Ἰηνοαγβῖς ζεβοεπᾶε 

- μέ 8έΓΥΕΒ {6) ... ς Τί και καταβα (Ρ 1. αἲ1 Ειβᾶσπι 498 Θ/9ι) ουπι 

ΑΟΧΓΠ (ϱ) απεῦ αἱ Ρ]εν ο ἆ 3’ ϱο Αγταξ αγπα αθἰ] Ἐδάσπα :: ος Μέ 

91. οµοιωσ 6ΝΠΙ ΝΑΒΟΤΡΧΓΔΠ ππςῦ α] ρΙ8101]νρ «ορ ΦΥΙΡ (ΒΥΒΕΒ και 

οµοι.) ΔΤΠΙ Ρο Εαδάσπα δεν, ς(-- 0 Βα: Βεμα ,τθς, αρ Μί) αἀὰ δε 
εππι οὔμ” αἱ πια βαἩ.... ο 298. ο 5 Ἱς π Ρ]απθ οπι | προσ (9 908 Εις 
ἀ9μι εισ) αλληλουσ: 19.28.69. αἱ ραπο ο Ἱς οἵη :: πί Μί | σωσαι" : Βἰπιὶ- 

Πίευ Ἰπίετρρ ς ΑΡ ΒΖζ: ΤΠ νετο σῶσαι, ὃ ο Ίε ο βα. ἰσραήλ., παῖπ πια 
(αέ 85Εχ) σωσαι; 

95. ισραηλ ΟΠΤΏ ΝΒΡΚΤΙΔΗ α1θ... ς ΤΙ του ισρ. ου ΑΟΡΧΓ ππςῦ αἱ ρ]ου 

Ρα] «ορ Ἐδάεη 495 ] καταβατω: Ἡ καταβα | πιστευσωµεν ἶπο αἀάῖ- 
ί811 6αΠ1 ΝΑΒΟ ΕκΙμ” υγ χδπ” αἱ Ῥετπηι να (αἱ, πι επι ἵΠΡ Ῥταρ τορ 

είς) Ρο «ΟΡ ΦΥΙΡ .... [μη αἆά αυτω ουπι ΟΣΡΕΦΗΜ" ΡΥΣΓΠΣ αἱ [ογο (αἱ 
Ραις επ αυτω, Σισ αυτον) ο 3’ Ἰς 1 π {α ραί βα1ι ΒΥΥ5ΟΝ αγ ααί]ι Ἐιβ 

ἀοπα ο: ο{ Μί | συν αὐτω οἳπι ΧΕΙ... ς Τϊ αυτω ΟΙΤΗ ΑΟΡΣΓΑΠ πΠ0ῦ αἱ 
οπηπΊά νε ΡΕΕ οπι (ἆ φιή πει] οµππ εο αζ[ωί εγαπθ) | ὠνειδιζον: Ε αἱ 
Ραπς ονειδιζ. 

995, και γενοµ. ΕΠΠΙ ΝΕΡΕΙΜΡΑ 1. 28. 58. 69. α119 [οτε ο Η2' κ 1 η νρ ϱ0Ρ 

Ρο ΒΥΥΣΕΝ.,.. ς γενοµ. δε ΕΠΙ ΑΟΕΕΗΚΌΥΣΓΠ αἱ Ίοηρο Ρ] ασπι ααίἩ ΟΥ 
ΤΠ 5,56 Εαβάθτη 452 | ἑκτησ (4 εξα επτησ., ὃ δεφία 8πρεχ εξα): Ὁ ς (816, 

τησ] ο Ὑ{δί πες τοςίε ΚΙΡΙ) | εφ ολην την γην (:: εἰ. Τμο βἰπηΠέεναε ΜΙ): 

Ρ αἱ” Επβάςπι εφ ολησ τησ γησ | ενατησ ΕΠΙ ΝΑΒΟΕΕΘΗΚΙΜΒΌΥΔΠ α] 

Ρεσπια, Ὁ ὅ... ς εννατησ εππη Γ αἱ δαΐ παπα (κ Ἠἱαϐ) 
94. τη ενατη ωρα επά ΝΒΡΕΤΕΙ, 1. 69. 4] Ρ8ις ο ϱο ΒΥΥΣΕΝ αθίἩ Ἐιβάστη 403 

ς Ῥϊ τη ωρ. τη ενατήη (ς εννατη επι ΧΓ αἱ δεί η) 6ΗΠΙ ΑΟΡΧΓΔΠ 

πης» αἱ Ῥ]οχ ἆ 7: 1Π νς (Κ οπι Λογα ποπα) 60Ρ ΑΥΠΙ ΒΥΥΡ ... 299 οδΕῖ αἱ 

Ραπς τη ενατη ἵαπίαπῃ | εβοησεν: Μ αἱ ραπο ανεβοησεν (:: αἱ Μ{), Ὁ 

ἐφώνησεν | ο τς (αι. Ειδη): Ὦ Ἱς οσα (:: Ὦ 8Ο]15 ΟΠ1 αἱ. ἵπ Μ{) | φωνή 
μεγαλη 51πο αἀα[ίαπα (Βομα ,τθο, αρ ΜΙ'') οππη ΝΒΡΙ, 2Ρ8 εδθὺ α] ρ8ιο 

Η2' ΚἩ 6ορ...ς 1 αἀά λεγων (:: αὲ Μί Ιαοίοπο ποη Βαοί) οἳπι ΑΟΡΧ 

ΓΔΠ αποῦ αἱ Ρ]ετ ο 1 νρ ρο Αγταί! σο ατπι Βιβθάθπι [ ἑλωὶ (ἑλ-- αἱ 69. αἱ 
Ῥοσιηπ, Ἱΐέθπα, 1άᾳ16 ἴπ {81 το ῥιανθ, Μεῖοί [13:32] 61 1 απι επι Για 1ης ραί 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ δι η 

: / ασ ανα μας 3  Ὦ / / « 
Φερμηγευόμενον ὁ 8εύσ µου ὁ Θεύσ µου, εἰσ τί ἐγκατέλιπέσ µε; 

’ . / ᾧ ’ ὦ 2) - 2. { 3 ’ 

9 καί τινεσ τῶν παρεστώτων ἀκούσαντεσ ἔλεγον ' ἴδε ᾿Ηλείαν 

τί ΡταΡ τεβ 88η εἴο; ς ἑἐλ- πί ΗΚΡΓΠ, Ιίοπῃ νρεᾶ «ορ 6ο; 1. ἐλωι έλωει, 

ΥΤΡ ΤΠ ελωή ελωη, 1ΐθπη εἶοε Δθἰ]ι 6ο) ΟΠ ΝΑΒΟΙΡΧΓΔΠ αἱ Ρ]εν Π3' µ’ 

| νρ 5ο «ορ 8ΥΙΡ ααεία (Αι 11185 αἆ Μι ροῦῖταβ βρεοίαέ, αἱ ρτοβαπί 

8εᾳ) .... ϱ 209 181. ο 1 Κ η (8ΥΥΣΕΝ {ῇ {) αἲπι Ειβάεπα ήλει (ία (ππίπι 

ϱ 309, Ἐιβεᾶᾶ νατίαηΕ) νε! ηλι (ο 1 Ἱς Ἡ εί) :: πἲ Μέ | λεµα οππα ΝΟΙΤΔ 

Το. ο 6”. 1 επι ΙΠβ ΡΥαΡ 54Ώ 8αΧ 60Ρ ΥΥΣΕΒ (1 {πρ Ἴαεπια, Ῥταρ ζεῦα, 

ΒΥΥΦΕΙ {επιοπο) ... Β9 1. 3. 1 (ἰαπιαπαί, " ἰαπιαπα) Ἡ 1η β8ί ΤθΡ ΒΤΙΗ 

(5ΥτΡ) Ειβάεπι λαμα; Ίἴεπι ς λαμμα ο. ΙΙΙΠΗΡΟ Ραιςο νρεᾶ... Τί λιμα 
ο, ΑΚΜΡΌΣΓΠ α1150 [το ϱο (5Υτβ) (Αι! Τδ πί βαρτα), Ἱέεπα ΕΕΘΗΒΥ αἱ πηιι 

λειμα | σαβαχθανει ο. ἈΐΟςΗ 1. αἱ ραας, Πΐεπῃ κ” σαβακτανεν (--κτ-- αί 

1αΠπΙ, νὶάε ροβί), 1ἴ6επι -γει ΑΒΡ; Ἱἴεπῃ ΕΕΚΙΜΡΡΒΌΥΓΔΑΠ αἱ Ίοηρο ΡΙ 

σ0Ρ 8γΠΙ αθί]ι θγταῦ σαβαχθανι (Ε σαβαχθαχθανι, Ρσαβαχνανι, Ὁ αἱ 

πλ ἀἰδί]ηραιιηί λειμᾶσ ἀβαχγθανί), Ἱίεπι ϱ3' πιῖ καδαολέαπέ, {αι αζασ]ι- 

ἑαπί, ο 1 νρἑᾶ απι 1πρ δαδαεί]ιαπᾶ, Β8Π δαδασίαπί, επ δεὐασίαπὲ, ΡΥΑΡ 5α- 

δαΐ]απί, Α 6ο σιβακθανει, Ἡ ζαβαφθανει, Ἰ καραρίλαπί, Ὁ ζαφθανει, ἆ 

παρ]απϊ, ς καρ]ιαπί, τες παφίαπί, 5’ ΡΙ8ΛΟΝ ϱαρή]ιαπί (5αῬαξζαραρπια(]απέ 

Ρο λεμα σαβαχθ.) | ο θε. µου ο δε. µου οΝΠΙ ΝΟΡΗΙΜΡΌΝ αἱ Ρετηι 
ο ΕΙ π (1. παπί νἀίτ) ΥΕ Ρο «ορ βγτα αὖπι α εἰ], {έοτη Ὦ οπηίδ8ο 

81ΐετο ο Θε. µου (αἳ. Τετίριαχ 35 ϱεᾷ οἰεί ὑπ ἰδίο ευρζίο [οἱ] ποπ εδ γε- 
υεἰαίωπι: Ώθιβδ πποΆΒ, αἆ απίά πιο ἀετα]αυϊδα εἰ: Ῥαΐεν, ἵπ εαῖς 

πηδΠΙΡα5 Ροπο βρ]τΙέαπα πιεπῃ είς, Πίεπη Ψα]επίί αρ 1τ1 5” και εν µεν 

τω ειπειν ο Όεοσ µου, εισ τι εγκατελιπεσ µε, 56ᾱ 1ριάαιπαέ: ἵπι εο 

4 μπι ἀῑοιί ἵπ ογµσε: Ώθ6ιΒ πιεις, ἀ4ετβ 1ηθµδ, αἱ απῖᾷ 1πα ἀοτε]Ιαα{βί]) 

ων ΤΙ ο Όεοσ ο Όεοσ µου «πι ΑΕΕΑΚΡΓΔΠ α160 {ογο 1 Ειβάεπι 493 (ο, 

ΑπιρΙαο 10,107 1{α νοτρα Ομτ]θ{ί αΏετε). ΟΕ εί. Ταβ[ί1 3590 ουν ευθυσ λεγεν 
(δαρρ]αε εκ Ρτϊοτίριβ ο ψαλμοσ)᾽ ο Όεοσ ο Όεοσ µου, προσχεσ μοι 

ινατι εγκατ. µε; τουτο ανωθεν προειπεν - σταυρωθεισ γαρ ειπεν ο 

Φεοσ, ο ὥεοσ, ινατι εκατ. µε; Βοᾶεπα πΙοᾷο (ο Φεοσ ο Θεοσ µου) 1ο- 

επι Όαςκ Ἰαῦοτο 5οἱθπί. | εγκατελ. µε επι ΝΒΙ, αἱ ρααο 3: νρ «ορ 

Ἐπβάεπα; Ἱέετη (ν]άε απίθ) Υα]επίί αρ 118 εί ΠαςίίΓ: Ιέοπι οοᾷσπι ογάῖπε 

ΡΕ! ο ὠγειδισασ µε (ο επρτοῦγα»έζ πιε; εοπίτα 1 πιε ὧι οΡΡγοὐγέπι ἀεαίςίτ) 

εεν 6 μὲ εγκατελ. ΕΠ ΑΟΡΣΓΔΠ πηςδ αἱ Ρ]οχ ᾱ χ] προ Τε]πί 153 (:: 1βέθ 

οχάο ἵπ Μί που αεί; Όκκ ΡΙεταπιᾳτιο εγκ. με) | εγκατ- 6ΠΙ ΝΒΟΙ, ππς 

Ρί6Γ εἴο: ΑΡΑ ενκατ- | -λιπεσ οἵπι ΝΑΡΒΟΕΗΜΡΒΌΥΓΑΠΣ αἱ Ρ]: Εαιπ” αἱ 
-«λειπεσ ... κ αἱ ραπς -λειπασ νε] -λιπασ 

ὃδ. παν τινεσ 15 απουσαντεσ: Δ ΟΠ, 6 ΟΠ ακουσαντεσ, Βαδάεπι 492 και 

τινεσ των αχο»σαντων | παφεστωτων εἶπα κρΏ 9δ. 9ΡΕ α] ρ]πβ10 (:: ο 
14, 69 αἱ Τ0: οοπίτα 14, 41) ... 6 Ἰπ Τί παρεστηκοτων εππι ΟΤΡΓΗΠ 

απο» αἱ ΡΙεχ, Ίέεπι Ἡ εστήκοτων, Α Σχει εστηκοτων:: εἳ Μι | τδε σπα 
ΝΒΕΙΟΑ 1. 19. 98. 69. α11θ....ς ιδου απ ΑΕΔΗΝΜΡΑΒΥΤ αἱ Ρ];: κΠ αἱ οτι 

ιδου, ο 29Ρ8 α] ραπο αττη οτι (1: αἱ Μ{).,. ο ]ς ραΐ {οἱ 5ΥΤΣΕΝ Γ)1βά επι 

οτι | ἠλειαν (4ε ἡλ- οἳ αἲ Μί 11, 14. Αοοθά]έ Μ. 1. Επ) οππι ΝΑΣ (οί 
α4 11,14. 16.14. 1τ, ὃ. 21, ΑΤ.) ... ς Ίμη ΤΙ ηλιαν οππῃ ΟΡΙΡΑ πο τ6]] 

α] οπιησ]ᾶ | φωνει: ϱ ο ΠΣ' αάά ουτοσ:: πἲ Μί 



96 8 
1ο 19, 9058 

908 10, 96. ΚΑΤΑ ΜΛΑΡΚΟΝ 

- Οϱ/29099,9 Ν Ν ; Ν 

φωνεῖ. 90 δραμὼν δέ τισ καὶ γεμίσασ σπὀγγον ὄξουσ περιθεὶσ 
/ » ’ κ. .λ9 / - ” δα νά « ΄ 

καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν, λέγων ἄφετε ἴδωμεν εἰ έρχεται Ηλείασ 
- ο 209.1 « φι} - λ καθελεῖν αὐτόν. ὃς ὁ δὲ Πησους ἀφεὶσ φωνῖν μεγάλην ἑξε- 

98 θρ4.9 Δ Δ / -- ον μὴ ο ( 3 / 

πνευσεν. Ὁ καὶ τὸ χαταπέτασµα του γαοῦ εσχίσῦῃ εισ δύο 
το) 2/ σα ’ 9 05.0 ὁς Ν ν 6 ΄ ς Ν 

ἀπὺ ἄνωῦθεν ἕωσ κάτω. ὃ δων δὲ ο κεντυρίῶν ο παρεστικὠσ 
2 2 , 2 » οὉ ο . στ κ 5 πο τ ς 

ἐξ ἐναντίασ αυτοῦ ὅτι οὕτωσ εξέπνευσεν, εἶπεν αλιθῶσ ουτοσ ὁ 
’ τ - 

ἄνθρωποσ υἱῶσ ἦν δεοῦ. 

9θ. ὅραμ. δε (1 να Πεπασᾶ ρ1. 3): Ὁ 1. 909 (ν]άς Ἱη[γα 19. 69. 124. 946.) 
ο 83 Κ απ ααίἩ και ὃραµ. (:: αἱ Μ0) | τισ επ ΒΒΙΙΔ αθἲἩ... ς η Τϊ 
εισ (:: οξ Μί εισ εξ αυτων) ομπῃ ΛΟΡΡΓΠ απο6ῦ αἱ οπΙησΙά 15 νο (μα Ὀ επί 
οηίτη ππι8) Ρο | και γεµισασ «ΠΠ ΝΑΟΡΡΓΑΠ απςῦ α] οπιΥΤᾶ Ἱς (οί οιι- 
σωγέέ ππμς εἰ ἱπρίευίε) 1 πνΙᾶ (ο ερα{ἱο) νρ ΑΥΙΣΕΗ ρο αγπη ααἰ] ... Β1, 

ο (13 εἰ αεσιγτεπθ πι πιρ[ευϊ) «ορ (57) οιὔπι οπσιιγγ{βδεί αιιξεηι επιιδ 
ὑπρίευ ϐ) οἱ και | γεµισασ: Ὦ 259 πλησασ | Ὁ σφογγον | περιθεισ (ϱ 

επιθεισ) 5ἶπο τε ο. ΝΒΡΕΙΙ, 99. 601. 9Ρ9 6ο 6ο (ὃ οὔ σιωπροπεπδ ποἩ α4ά 

φ16)...ς Τί αἀᾷ τεο. ΑΟΡΧΓΑΠ αποῦ αἱ Ρ]εΥ, Υ καν περιῦ. τε, 1. 69. αἱ 

Ραιο και περιθ., επι 1 νρ (13 εἴγουπιροπεπδφιε; κ εἰ ὑπρίεοϊ - εἰ 

ΦΗΡΕΤΡΟΛΕΊΒ: ο ὑπιρίεης -- πιμοδιθί; 3: ὑπιγίεστέ εἰ οἴγοιππιροδω 1 ἱπιρίεία 

αροπφία αοείο ἴπεροφιάέ:; η [εί ἴπι] ρίζες δροπφίαπι [αοσείο] ὕπροπεπβ τα ναῖτ 

ακρἰαπάμπι ο55ε βρα{ἵαπι; ἆ εἰ Ῥζεπα δφοπφία ασείο εἰ γοίωπι ἄαδαί εἶ 

οπι]βδῖ περιΘ.. καλ.), έοπι 5ΥΤΗ ΑΥΠῃ αθίἩ. ἴπ 5εᾷα Ρ8ἱ οΠΙ πια]θ επο- 

τιζ. αυτον λεγων (νιάε 4παο ἆ οπι), Ῥταρθίεχοα 19. 609. 124. 946. Ἱπάθα 

ὁραμων δε Βἶο: και ὀφαμοντεσ εγεµισα» σπογγ. οξ. και περιθεντεσ 

καλ. εποτιζον αυτ. λεγοντεσ | αφετε «ΝΠΙ ΑΒΟΙΕΡΧΓΔΠ αςἳ αἱ Ίοηρε ΡΙ 

Ινρ (ᾳ1: 214) «ορ δγτα!Σ αγΙηΤ5Ο αθίμ ... ΝΟΥ 1. 19. 69. 206 α] ρ1ας”ό 
ο ἵ Ἱς πσ]ά (13' αἱ ρτο αὖπε απί εἶἰπέίε αρ Βαῦαί{θχ) 0 αΓΙΙΖΟἨ αφεσ (:: αί 
Μι) | 5 αἱ ιδομεν | ἠλειασ επ ΝΡ”Ρ (ραείοτοα νἱάε αΠίθ) «.ν σ Ιω ΤΙ 

ἠλιασ ϱΝΠΏ ΑΟΡΙΙΚΓΔΗΠ 1Ώο τε] αἱ οπιν]ά 

98. εισ δυο: Ῥ αάά µερη, Ἰΐεπι ο ἆ 3’ 1 ]ς η ραί ἵπ ἅμας Ῥατίεξ, ᾳ ὧν ἄιια- 

δι ραγίῦις: οοπία 1 να (01:37) ἴι ἆμο | απο οπΠ ΝΑΟΓΑΠ ηςῦ (κ 

ηΟῦ βαέἱ5 Πα πεί) αἱ Ρ]εχ... ἴωπ απ ει 821, 49ὲν 

99. εξ εναντιασ αυτου (οί. ΑπρεοἩ5 551): 1. αυτω, Ἰθπα ΒΥΙΣΕΒ .., Ὦ 9098 

{ (5ἱ6) πα Ον1ΠΙ5928 εκει... τὸ. 3651. ἁτίπ οπι | ουτωσ (-ωσ [εεᾷ κ -οσ] 
πἩς ΟΙΠΠ αἲ Ρας ς ουτω επι πῖἩ πι) αὔδᾳιο αἀα[ίαπι οΙΠΙ ΝΗΊ, 60Ρ 

(5εᾷ «ορ οπι ουτ.) (ἰκ φιία είο επεϊαπιαυζΐ ΡΥο οτι ουτ. εξεπγν.)... 5 111 

ΤΙ ουτ. κραξασ 6ΝΙΏ ΑΟΧΓΑΠ αποῦ (ἀεβεῖί Ἡ) αἱ οτι Τετε ὁ Η πανε 

( φαοᾶ εαείαπιαπε φίο επρῦαυζ) ΒΥΤΙΙΙ ϱο αοἰἩ ΑΙΡΟΟἨΣ... 209 α τη 

Οµπέ κραξασ οΠΙΙΑ3Ο ουτωσ, Ὁ ουτωσ αυὐτον κραξαντα και εξεπνευσεν, 
ἆ εἰς εωπι εποϊαπιασδε εἰ επρ'αξεε | ειπεν: Ὁ οπι (ᾳποά βεηΒα σαγεί) | 

ουτ. 0 ανθρωπ. εΙΙΏ ΝΒΡΙ/Δ ὃ8. 282. 2096 Η ΚπανΕ (εἰ. επι ρα! α]) 

6οΡ 8ΥΥ55Ν ρο ααι]ι Οτἷπί (:: οξ Τ, 6 ουὐτ. ο λαοσ οαπι Μί 15, 8 ο λαοσ 

ουτ.)... 5ο ανθρ. ουτ. (1: αἱ 10) οππι ΑοκγΠ αποῦ αἱ ΡΙΕΥ πι Γα 1ηρ 

ρταρ τορ {οἱ ΥΥΡ απ Απρ οοηΣ | υι. ήν θεου (09. 121. του θε.) επτῃ 
δΟΠ απο αἱ ρ]οχ ο 5’ ΑγΥΠΙΣ ΑΥΠΙ ϱο ΟΣΙΠΙΖΙΦΟΒΙΟΓ ,ν, ΝΒΗΓΑ 202. ᾖδ9. 
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46 335 5 Ἠσαν δὲ καὶ γυναῖκεσ ἀπὸ µακρόθεν θεωροῦσαι, ἐν 

αἷσ καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἨἩαρία ἡ Ιακώβου τοῦ μικροῦ 

καὶ Ἰωσῇτοσ µήτιρ καὶ «Σαλώμη, 41 αἳ ὅτε ᾗν ἐν τῇ ΓΓαλιλαίᾳ 
ἠκολούθουν αὐτῷ καὶ δι/κόνουν αὐτῷ, καὶ ἄλλαι πολλαὶ αἱ συν- 

αναβᾶσαι αὐτῷ εἰσ Ἱεροσόλυμα. 

42 πι Καὶ ᾖδι ὀψίασ γενοµένησ, ἐπεὶ ᾗν παρασκευή, ὅ ἐστιν 

προσάῤῥατον, 49 ἐλθὼν Ιωσὴφ ὁ ἀπὺ ριμαθαίασ, εὐσχήμων 
βουλευτήσ, ὃσ καὶ αὐτὺσ ᾖν προσδεχόµενοσ τὴν βασιλείαν τοῦ 

8135671 η νρ αεἰἩ ΑΙΡΕΟΠΒ υιοσ Φεου ην, επι 20861 1] δε. υν. ήν 

(ως αίταπια αὖἲ Μί αοοοπιπιοαίαπ}, αριιᾶ ᾳπθπη ΓΠΥ5Π8 νἲ εκ Μο υν. ην 

τ. θε. Ἠα51τλ.. 

40. ήσαν δε: ο αάά εκει: οἳ Μί | εν αισ δπο ήν «ππι ΝΕΙ, Ρ5ΕΣ απι ρτας 
{ο]... ς Τα αάά {ν επι ΑΟΡΓΔΠ πποῦ α] Ρ]εν ο 3 κ 1 (εταπθ) πα να 

«ορ ΒΥ1Ρ απ Αρ ΕΟΠ5 5/58 (ΑΥΥΣΕἨ αθἴ] ῬειβΡ ΟΠΙ εν αισ καν) :: ο Μι | 
καν 866 ΟΠΠ ΝΑΒΟΓΕΗΚΙΜΒΥΔΑΠ αἱ Ρευπια | απι {ο]... οὕρατγ1. 9δ. αἱ69 

{ετε ο 5 κ π α νρεᾶ οί 44 Ρὶ ο0ρ Ρο 8Υ1Ρ αἲπι οπι 1: οῇ Μί | µαρια (1, 
µακαφρια) η (Ὁ οπι) µαγὸ. ο, ΝΑ(ΡΗ)ΧΓΔΠ πποῦ αἱ Ῥ]εγ «ορ... ο 1. αἱ 

Ραυς µαριαμ η μα.::1 εί ΜΙ| μαρια (1. αἱ Ραπο-ιαμ) ηιακω. ο. ΝΕοκΌδα” 

1. 11. αἱ 10 (6χ6, επι ΡΕΥ, 19. 28. 9δ. 69. 2Ρὲ αἱ ρ]αβ10 μαρι. ιακω. 

εκες µαρ. ή του τακω. (:: αί ΜΠ) οππι ΑΕΕΥ αΗΝβυχγη” αἱ ΡΙ | τ. µι- 
[ο 

κρου και: Β 191. αἀά η | ιωσητοσ «ΠΠ ΝΕΒΡΕΙΤΑ (ιωσήῤτοσ, ῥ Ριπε(ῖ5 

ποίκ{ο) 12. 99. 69. 946. 908 ({επα 1. ἰώσηποσ) Ἱς Ἡ 6οΡ.... ςιωση ΟΠΤη 
ΝΤΑΟΕά(ΗΚΜΡΙΝΓΠ αἱ Ρ]εν γτΏ(ῦ αγΊῃ Ρο αείΠΡΡ...ς ἆ 5 1ᾳνΡ 8θἰ]1ο 

ΑΙΡΕΟΠ5 {08εΡ/ (Βακ ἴοδερες, ἵπ Μί ἱοξερ]ιεβ) 

41. αν 316 καν ΕΠΙ ΝΕ δδ. 191. ο ἆ 5 Ἱς ᾳ «ορ ΒΥΥΡΕΝ ΑΤΙΗ αεί]... ΑΟΤΔ 

ΒΙ1091νρ ρο ΑιΙρβζΟΝΣ 5,58 και ἱαπίαπῃ (α89’) ... ς ΤΙ αι και ΕΠΙ ΡΧΓΠ 
αηςδ αἱ Ρ]6γ η ΑΥΥΡ | Ίηκολουθουν (ἃ εεφιεδαέιτ): νετ 59. 245. 440. 

ηκολουθησαν:: {ΜΕ | και διηκονουν (38. διακογησαι Ρτο Χ. δνη.) αυτο: 
6ΡΔ αἰ” η οἱ | αλλαι: Α αιτέραι | πολλαι αι: 1, ΟΠ αν 

42. ηδη: ΑΥΙΣΕΝ ααίἩ οι :: πὲ Μί | γεναµενησ | επει: Α επειδη | προ- 
σαῤῥατ. ουπῃ ΝΕ"ΟΚΜΑΠ3 1. 9δ. 69. αἱ Ῥουπια ... Ἰωπ πρὸσ σάβῥβατον 
(18 αοσαπ{ἴραβ Η5Τ αἱ, προσοάββῥ. ταῦ αἱ) ού ΑΝΖΕΑΦΗΙΒΌΥΓΠΣ αἱ 

ΡΙα5ῦδ... ὮὉ πριν σαῤῥατον, ἆ 43.11 4 νε απίε βαὐδαίμπι (ρτο επει ην 

οίς ο φιιοᾷ εδέ Ῥαγαξσευο δαῦῥαξί, Ἱς οεπε Ρε δαζδαίτ), Ἰέεπι «ορ ΑγιπίΡ 
ΑΥΠΩΥΙ4, σο ϱγύπιιι δαὐθαίογπι, ποἰἩ ἐεπιρογε ὑπίζί ἑαὐζατ 

43. ελθων (α)0’’) εαπι ΝΑΒΟΚΗΜΙΓΑΠ αἱ ΡΙ1550 «οΡ ΥΠ ϱο Τμάγέ 2085... 

ς ηλθεν ου ΡΕΘΗΒΥ αἱ πιο β ΚΙπανρ δγταί ααί τσ αέΜι | 
ϱὠσηφ: Ἰκ ἴοδεε | ο απο: Ρ αἲῖ οἵι ο | αφιμαθαιασ (8Η” αρειµ.): νεα νά 

(πες πες(β) ϱ Υ5οΥ 09, -θιασ, ἵεεπα 1 νροᾱ ΡΙεΥ (ποπ Ι{θπιθᾶ {ο1). Οἱ 
οἱ, ο ΜΙ. ΒΥΥΣΕΣ Ρεν») ἴαπια | ευσχημων: Ἡ -μωνοσ | οσ (8Ἠ οἳ) και 

αυτ. ήν (81 νρ Τμάτι208): Ὁ 2Ρ6 ο 3’ Κ η οσ ην και αυτοσ | τολ- 

µησασ: ΒγχὴΣ οσα .,, πΙΙΠ ἁλία (αἱ οἱ. ε4 ΟοππρΙ!) Ῥγαεπα και (ΡΥ86- 

408 
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αυ ο ς.- ι ο -- ν 

δεοῦ, τολµήσασ εἰσγλῦθεν πρὸσ τὸν ΠΠειλάτον καὶ ᾖτήσατο τὺ 
- -3ὸ - « λ ος .. » , 

σώμα του ]ησουῦ. 44 ὁ δὲ Πειλᾶτοσ ἐθαύμαζεν εἰ {δη τέθνηκεν, 
] ΄ 

καὶ προσκαλεσάµενοσ τὸν κεντυρίωνα ἐπιρώτησεν αὐτὸν εἰ πάλαι 
1 / ο. 4Ώ Ν Δ 2 Ν ν / Ε] ’ Δ 

ἀπέθανεν᾽ 40 καὶ γνοὺσ ἀπὺ τοῦ κεντυρίωνοσ ἐδωρήσατο τὸ 
2268.1 - - 5» ’ Ὀ Ν .) ’ ’ Δ λε ον 

πτῶμα τῷ Ιωσήφ. 40 και ἀγοράσασ σιγδύνα, καθελῶν αυτον 
. / ων. / Ν ΄ ο: 3 ’ “ Ὑ 

ἐγείλησεν τῇ σιγδόχι και κατεθη/κεν αυτον ἐν µνήµατι ὃ ἡν λελατο- 

816850 ηλθ εν) Πε 14 νς Αιρ6οἨΡ 5/59 εἰ οοπδίαπ{εν (νο Ααρ αιζασίετ) 

πεγοἶυεέ, Ἐς αιιδις εδ εἰ ἱπέγοίυ, ο 35 η Πίο εοπδαπίεν (Ἡπ αιιάεπίεν) ἵπ- 

(γανῖέι ἆ νεγο (ΡγαθΘΡΥ6ΡΡΟ σεπῖέ) Ρρετρῖέ: οοπβίαπίεν σεπῖί αἲ | εισηλθεν: 

ϱ 26ΕΥ ηλθεν | τον ουπι ΝΕΑ 98...» ς Ἰωπ ΟΠ1 0. ΑΟΡΓΠ 11ποῦ 8] ΟΠΙΠ 
ἴογο Τ]άτία, δις αἱ Μι ]ασίίοπο ποη βαοί | πειλατον ΕΙ ΝΑΒ"Ρ .. 
ς Τμ ΤΙ πιλατ. ο. ΗὕΟΙΓΔΠ ππςῦ αἱ οπιπσΙᾶ | ϱ" ετησαἘο | σωμα: 8 
πτωµα (Ιίεπι αθἰ{]) 

44. πειλατοσ οἱ πιλ. πί ν. 485 | εθαυµαξεν (πεγαβαΠι”) οΙΠά Νῦ ο” Τα 

νςδ ΑπσοομΣδ,δθ,,ς Ίωπ ΤΙ εθαυµασεν 6µπΙ ΑΒΟΙΧΓΔΠ πηςὃ α] οπηπν1ᾶ 
Ὢ «ορ βγταίτ Τμάν 4305 Γτεθνηκεν: Ὦ τεθνηκει (9813 ειτεθνηκει). ΟΕ 
1μαί{ πιογίέ9 εδδεί νε] οὐέεβεί | επηρωτησεν (1, επιρωτ.): δα] Ράις επε- 

ῥωτησεν | ει παλαι οππι ΝΑοξοκιμβυνχὐ]άγῃ α] οπηπ {εγα Τ]ιάν {3,308 

εκ. Τη ει ηδη οτι ΒΡ (οί «οά αρ Έτασπι) ΤΠΡΗΥΙ (αἆ Ἡ. 1.). Παπ] δἳ 

ζαπι, Ί{επι «ΟΡ ΑΥΤΗΣ ΥΠΑ αοίἩ σο; οοηίγα ΑΥΤΑ ϱὔ απο ἐεπιρις. Οονταρία 

4 84 επερωτ. αυτ. αάᾷ και ειπεν (ὃ εἰ ἀἰωί), ΡετβεπΣδ απεθανεν, ὃ νεχο 

δὲ ἶαπι ΠιοΥΕΙΠΙ8 εδδεί | απεθανεν: Ὦ 6Ρ8 (2) τεθνηκει («αγςάς Τέ νρ πιΟΥ- 
ἔωιι8 εδδεί; 5εἆ η 3ἳ πιογί. εδδεί Ρτῖοτο αἲ α]έεγαπα ἐΤαηβΙΠ1{) 

4ὔ. απο: Ὁ 1.194. 388 αἱ ραπο παρα | Ὦ κεντούριωνοσ, 219Υ κεντουριονοσ. 

γδυδπη οπι Η3:: Ἱς ΑΥΥ5ΕΣ Ρ6ΥΑΡ ΟΠ απο τ. χεντυρ. | το πτωµα οι 

ΝΒΡΙ, 206, Ἰ{ζεπῃ αείἩ ...ς το σωμα ΕΠΠΙ ΑΟΕΑΚΜΒΌΥΧΓΔΠ αἱ οΙΙΠ Γ6γ6 

Τμάτι δι Ἱέεπη 1 νρ οοτρις Ἱίεπι «ΟΡ οίς. Ῥνταθίοτεα Ὦ ᾳ ΦΥΙΣΟΣ πάά 

αυτου, σαῖ 6ορ Ίέδι | ιωσηφ: Β ιωση 

46. και αἩ Ἱπ]ξίο (ία οορ ϱο αθίµ): Ὁ 98. 106. 456. 9Ρ9 ἵενρ βγταίν (ντ 
ΑΥΙΏ ΑςΟὨ55160 ϱ δε ιωσηφ (ἷς {08εβ8) να] αἱ η ΑΥΙΞΕἨ εἰ ἑοξερ]ι | καθε- 
λων (9 λαβω»:: ο Με, νῖὰα αεί. π) ΠΠ ΔΒΡΙ, «ορ π (επιρἰα 5ἰπᾶοπιε αο- 

εερέωπι ὑπυοζυτ) (κ επιρία ῥαἴῖα ἄεροφθιῖέ επι εἰ ὑπυοϊυ, ο επισηθ 8ἴπάοπι. 

ἄεροφιῖέ επι εἰ ἐπυοζυ.) ... 6 ΡΙΔΘΠΙ Καὶ ϱ. ΑΟΕΑΚΝΜΡΒΌΥΓΔΠ αἱ οπιηΥ{ά 

1 νρ (113 πιεγοαέµ Φἰπάοπεπι εἰ «Ἱεροπεπθ) Τ]ιάνί 305, 1έθπι Αγγ Σ ΑΥΠΩ 
αεί] Ρο | τη σινδονι (1. 209. εντ. σινὸ., Ίέοπι 13: ἵπ εὑπάοπε): Ὦ ειστην 
σιγδονα, ἆ ἵπ βὑπάοπεπι | κατεθηκεν (Α παθηκεν, Ὁ αἱ Ραϊίς χατεθεικεν, 

κ -καν) «ΙΙ ΑΟ"ΕάΚΜΒΌΥΣΓΠ αἱ ρίον Ταν εν δεν πι εὔθηκεν (1 αἲ 

ία Μί ]εοιῖοηθ ποη Πιο) ο. ΝΒΟ-ΡΙ1, αἱ Ρ]Η819.... Δ οπι εγειλ. τη σινὸ, 

.,. κατεθ. αυτ. | αυτον: ΑΜ 456. αυτο, Ἱίοπι ϱο αἱ Μ. Ἱ. αἱ (α{ ο{. πιῖη 

πα) Ῥοβί καθελων. Εαπι Τηάτί 5 395 καθελ, αυτο, ΟΠΙΊ88Ο αυτ. ροδί 

κατεῦ. | εν: Ὦ αἱ ραπο α4ᾷ τω | µ)ηµατι ου ΝΒ... 6 Τη Τί νήµειω 
6 1Ώ ΑΟΡΙΙΧΓΑΠ Ἱπιοῖ αἱ οπιπν]ά Τ]μάτε (:: πππ]{ο ρτοβα Ρας οδε κνη- 
µειω εκ ΜΙί 4πβΤη γηµατι εκ Το βαχῖ5δο) | εκ (ο 1. 900. 309 6Ρ9 αἀάᾷ 
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Ν ’ » Χ / ο. 

µημένον ἐκ πέτρας, καὶ προσεκύλισεν λίθον ἐπὶ τὴν Θύραν τοι 
π 09.6 « μνημείου. 4 ᾗ δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ Ἰωσῇ- 

τοσ ἐθεώρουν ποὺ τέθειται. 

ΧΥΙ. 

1 "Καὶ διαγενοµένου τοῦ σαβῤῥάτου Μαρία ᾗ Μαγδαληνὴ 
καὶ Μαρία ἡ Ιακώβου καὶ Σαλώμι ἠγόρασαν ἀρώματα, ἵνα ἐλ- 

Φοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν. 2 καὶ λίαν πρωὶ τῇ μιᾷ τῶν σαβ- 

τησ) πετρασ: 19. 69. 946. εν τη πετρα | προσεκυλισεν: Ρ8Ι 1. προσ- 

κυλισασ (ἆ εἰ αἄνοί αρίάεπι οπι]βδῖ» Η{ετῖς υῖ αἱ να (α) | επι: δεισ | 

µνήµειου: α. 1. 59. 209. αάά απηλθεν, Ἱειη Ὁ 161. αὖά και απηλθεν 

Στο Μί ' 

ΑΤ. µαρια Ρτ: 1. 98. -ταμ Ἰἴθιι 8ες: 1. -ταμ | η µαγδαληνη (8 αἱ πι 

-λινη): Ὦ οἵπ ή. ΑΕ Ἆου µαγδαλ. κ” αἆ 1ά αποᾶ 16, 1 5εφαἴέαν ἐγαπρῖ- 

Ια16: βαρΡρ] πό | ή ιὠσ. 6ΠΠΙ ΝΟΑΒΟΘΔ 1. δδ. α19.... ς ΟΠ η 6ΙΠῃ ῬΕΚΙΜ 

ϱυἼνγπ αἱ Ρ]Ιεχ | τὠσητοσ οΝΙΏ ΕΒΙΑ 1. (τεκπ αἱ νά(ν τοδιϊαίο, ο{ αὰ 
ν. 40) Κ «ορ, ΐθιη 19. 69. 194. 946. (2Ρ6ΥΙ4) ΑΥΤΗΣ ΑΥΤΑ µακωβου και 
ιὠσητοσ µήτηρ (αἲπι οἵη μητ.) ... 5 τὠσηή ΕΠΙ ΟΕΑΚΝΜΡΒΌΥΓΠ αἱ ρ]ου 

ϱο δγταίς,,. Α 958. 1 νς αεἰἩ ιωσηφ, Ὁ ΕΞ ηπ 4 νακωβου, ο ζαροδί εί {ο- 
δερἠ, ϱ”' ϱραῖ πιαγία ἰασοὈὶ εἰ πιαγία 1ἱ0δεγ]ι, οἳὲὲ τακωβου και σαλωμη | 

εῴεωρουν (1 να αερἰσϊεδαπἰ): Ὁ εὔεασαντο, ο ἆ 2: α ποίαυεγιπέ, Ἱς Ἡ 

υἰζεγιπέ | που (αἱ. ΚΙ Ἡ νβ): Ὁ τον τοπον οπου, ο ἆ ΕΞ ᾳ αππι ζοσιπι 

πδί | τεθειται (1, αἱΣ5ΕΥ τεθηται, ΔΝ τεθυτα) ουπι (48) ΝΕΛΒΟΡΤΙΔΠ 98. 

69. 191. 2999. 958. θΡ9 α1536Υ, 1ἴεπα φοβζζμς εδέ Ἱκ, Ῥοβίέμβ εδθεί 6ο, Ώο- 

απεταπέ επι οοΡ... ςτιθεται ΕΙΠΙ ΕάΚΜΡΌΥΓ αἱ Ρ]ει; Ἱέθπι (5εά ροβφῖῖ 

οἵαπι ία τεθειται οΧΡΙΘΒΞΙΠΙ 6556) Ῥοπεγείι ο ἶ Ἡ να, Ῥοπεδαέω 34 

ΧΥΙ. 1. και διαγενοµ. πδαᾳπε σαλωµη: Ὁ η ᾳ η] Π]βῖ και πορευδθεισαι (η 

ειιέεδ, ᾳ αὐεμπίεβ), Ἱετα κ εἰ δαῦδαίο επαείο αὐίεγιιέ εἰ (ρενρῖί ααέιιζα- 

Ίπηιέ αγοπιαία); 85οᾶ α Ροβῦ νεχρα εἰ αδειὐιίεδ επιεγιιιέ αγοπιαία ιό 6Ίέπι 

Ίιφεγ επί αἀᾶ πο Τεποτο 4παο ΡΙΕΥάΠΊ(Ίο Ἱεραπέατ: εἰ ἐγαπδασοίο ἑαὐ- 

ῥαίΐο πιαγία πιαφᾶ. -- μέ υεπίεπίες άιῤμεγεπέ επι | του σαββατου: ϱ (νε1δ) 
(98. οπι του | µαρια Ρε: Β”1, δελ” ή µαρια, 1. µαριαμ | υδὴπἙ αἱ τη 

μαγδαλινη (Δ" -λενη) |. µαρια 8ες: 1. αριαµ | η ιακωβου (9) οππι 
Νοαπβύυνστ αἱ35 στο... 56 Ἰωπ ή του ιακ. ΟΠΠ ΝΟΑΒΚΔΠ 98. αἱ νῖς πια 
εντ, θΡ6 του ια. Ε 1. 19.28.69. 124. 159 ίετο νακωβου:: ο αἆ 15,40 | 
ηγορασαν (ο αἰι[εγιωπέ, αἳ Ἱκ, νῖᾶς απἰα): ΑΥΤΗΣ ΑΥΠΙ Ργαθηι αθειίες 

(ἴενη ο 3’ Ρορί διαγ. σαβῥ. αἀά, ν]άε απίο Κ πα) | ελθουσαι (51: 1 

νρ Ιίεπι  5ες Ίος): ϱ ο 3 Κπα οπη | αυτον (ϱ ο Π.Κ π αΡΙῖ Ίος απίοα 
αλειψ.): κὃνχ 19. 69. 124. 946. αἱδύ ίοτο νρεᾶ (ποπ έοπι απη [1 Ίπρ 6Πι 

ραΐ πιί ρταρ τος {οἱ 8αἨ είς πθς δΗχ) 8Ι τον (κ τον Ρτο αυτον" ἔππι 
6οΥΥ. θβί τον Π; ) 

2. λιαν (Ρ1 1 ᾳ νρ ΑαρζοΝΣ 95): Ῥ ο Ἱς η ΑΥΙΒΟΝ αγπι οἱ | πρωι (Ίς ροβί 
σαῤῥατ. Ῥοπ): 6 ᾳ οπι | τη (Β 1. οπι, Ἱα Τη) µια οππα ΝΒΤΙΔ 1. 95. 209 

ΤΙΡΟΗΠΝΡΟΣΕ, Ν, Έ. οᾱ. 8. 90 

1-8 
Μ! ν8, 1---10 
Το 54, 1---10 



405 16, ὃ. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ς 

, ” 3 η ρω μ λ ω. δν Π 

βάτων ἔρχονται ἐπι τὸ µνηµα, ἀνατείλαντοσ τοῦ Πλίου. ὃ καὶ 

ἔλεγον πρὸσ ἑαυτάσ τίσ ἀποκυλίσει ἡμῖν τὺν λίθον ἐκ τῇσ θύρας 
τοῦ μνημείου; 4 καὶ ἀναβλέψασαι Θεωροῦσιν ὅτι ἀνακεκύλισται ὁ 
λίθοσ᾽ ἦν γὰρ µέγασ σφόδρα. ὃ καὶ εἰσελθοῦσαι εἰσ τὸ μνημεῖον 
εἶδον νεανίσκον καθημενον ἐν τοῖσ δεξιοῖσ περιβεβλημένον στολὴν 

8 Ῥαιιο «ΟΡ Επδάθπι 4985 Ἠες)ῦτ (ᾳπαθβὲ 60 εχ οἀ ρα] αρ ιδ)... ς Τί 

τησ (Ὁ ΟΠΙ) µιασ οππι ΑΟ(Ρ)ΕάΩΚΝΜΕΌΥΣΓΠ αἱ Ρρ]ει Ώ1οπβΙ6Χ 5/03 (611, 

Κουδ””τ) Ῥς- Νγςςτεσανιδ11 των σαῤῥατ. οΝΠΙ ΒΒΚΙΙΔ (51ρο ΙπθαΠῃ 

βπρρ]θίιιπι) 98. 69. 2Ρ6 αἱ Ραιο Ειδάέ Ἠοςῦτ (αἱ απίθ) ... Ὦ αἱ απο 

σαῤῥατου, Ιΐαιη ο ᾱ Ἱς ᾳ εαὐδαϊῖ: οοπ{γα δαὐφαίοτιωπ σὶ. 1 π νδ ΑΙρΡΕΟΠΒ 

ες ΤΙ σαβῥατων οππι ΑΟΕανβΌνκὔ1άγδ”π αἱ ρ]ον ΓἱοπβΙὲΧ ΡΑ-Νγες 
τεδτ: | ερχονται (1. 1. δεῖ. 61. 11 νςδ Ααρβ{οΡ8 Ίέαοπι Ὀἱοπβ]εχ Εως επι): ϱ Ἱς 

ᾳ ἔταπδρ Ροβί καν, Ἱΐειι ο εἰ υεπ{επίεν - ἀἰοεθαπέ | µνηµα ο. νο” Ἠοδᾶτ 
(αξ απίθ)... ς Τα Τϊ µΥηειον ο. ΝΕΑΒΟΝΡΙΙΧΓΑΠ πηςἳ αἱ οπιπσ1ᾶ (:: οἳ, 
1Π Ίο Ῥ]ατίπηϊ εαὈςΩπογαπΕ μη ενον Ῥτο μνήμα, µνηκειον νετο 8 

1οἨ πον Βαοῖ, πες πηαδΙΒ ν. ὃ Βαοῖ. ΟΓ6εί. αἆ 15,46) | ανατειλαντοσ 

οἱ. Ώἱοπα]εχ δοΣἴου Τ1ι5 4 61η 498 (ετι ανατειλ. του ηλ.) οηατῖα 366 (ήλιου 
ανατει].) Ῥ9- Νγεβτςβ0τΙ 841 (το δε λιαν πφοι σαφηνιζων ο µαρκοσ ανα- 

τειλαντ. του ηλ. προσεθη1εγ), Ἱτετη ϱ1" 1 νρ ογέο ἔαπι δοΐε: Ὁ Η εβΏτ αιὶ 50 

(αρ Οοἵε]οι ὃ)58) ανατελλοντοσ, οτι ο π ᾳ (ᾳ εἰ 8οίε ογἰεπίε ἀἰσεδαπί 

οίς) Τ{6]Γ9Ρ 5,61 (2{ωγοις ἀῑοιί οχ]οπίε 5ο]α, ποπ ογίο) ΑαρζοΟΠ5 8,65 18 

(ὠ{ατσιιβ -- οτϊοπίο Ίαπι 5916). Ῥνταθίοτεα κμπ᾿ 1. 2Ρ6 4119 βογο Εβδάθιη 

ἨοξΏν (αρ Ὑγείεί πί απία: το γαρ ετι εν τοισ ακριβεστεροισ των αητι- 

γφαφ. ει φερεται) Ρ5-ΝΥΡΣΤΕΣΟΥΕΝΗΤ(ετι τοισ αχριβεστεροισ των αντι}ρ. 

ἔμφερεται) ΡΙΔΕΠΙ ετι, 1Γετῃ «4 α ἔαπι ϱἳ 1 να Αρζοης 

8. πρ. εαυτασ: Ὦ πο. εαυτουσ (4 αἲ ὑπυίοεπι) | αποκυλισει (ππ ραιιο 
Εβάθπι4θ5 .λιση, 6ο τενοίυαϊ): Ώ8ῖ" αποκαλυψει (5εὰ 1ρβο” τεροδιῖξ 

αποκυλισει) | ην: ο 205 ο Η΄ Ἰς η ᾳ Ροβί τισ Ρο | εκ ο. ΝΑΒΙΧΓΔΠ 
απο" αἲ Ρ]εχ ... Ἱωπ απο οππῃ 65 αἲξ Εαδάέπι Ῥ9-Νγβετεδανςδ41 βογαηί 
(61111336), Ίέαπι αὖ οβ{ῖο 1 νρ 

4. και αναβλεψ. ιδ µεγ. σφοδρα: Ὦ 206 ο Η3’ η ΑΥΥΑΥ ΕπβάΟΠΙ 498 ην γαρ 

Μεγ. σφοδρα ' και (τα Ἐδεσά, οπηεᾶ και) ερχοντ. και εὐρισπουσιν απυ- 

κεκυλισµ. (ο Β3' γενο]ιέηπα, Ἡ απιοίιηι) του λιθον (Έαδ αυτον αποκεκυλ., 

Ἱς νοτο 8ὶα: διφίέο αιίεπι αἲ Ίογαπι ἰεπίίαπι ἐεπεύγαε «εί |Γαοΐαε δέ 

Φεγ ἑοέμπι ογΌεπι {εγγαε εἰ ἀεδοεπάσγιπί ἄε οαεζί απεἴί εἰ 5ωγθεπέ (εοτ- 

γ]ρο ευγ(εη{ες.) ἴπ οἰαγίίαίε οἶσί ἀεί ὐπιιῖ αβοεπάεγιπέ οιίπι εο εἰ οοπἐὔπιιο 

ἴω Γαοία εξ Ίπο τῑίαε αοσεβθεγιιέ α πιοπζπιεπέιπι εἰ υἰώεπί γευοζιέωπι 

ἰαρίαεπι Για επῖπι πιαφηπι8 πι) | ανακεκυλισται ο ΝΕΙ.... 5 Ὠπ απο- 

κεχυλιστ. (:: οἳ Μι οἱ Το) επ Αο(Ώ)κΓΑΠ αποἳ αἱ οπιην1ά Ῥ5-ΝΥ8Ρ 541: 

ΚΙ ανρ τγευοϊµίιπα, αἱ Τ{ νρ απίθα γευοζυΐ, γευοῖυεί 

δ, εισε)λθουσαι οπΠι ΝΑΟΡΙΙΧΓΔ απσῖ αἱ Γεγο ΟΠΙΠ (Ἠ εβΏτ ααδὰ ὅιατι λουκασ 

µεν και μαρκοσεισελθειν εισ το µνηµα τασ γυναικασ, οι δε λοιποι ου 
τουτο, αλλα µονον παραχυψαι πεφοβηµενασ μηνυουσι;;) Τε νρ εἰο... 
ΤΙ (Βο]α τες αρ 11ο”) ελθουσαι 9.Β 127. (ᾳο αοοεᾶεπίεβ) | ειδον ο. ΝΏΡΕ 

βΓΠΣ αἱ δα πα... ΤΙ δουν ο. ΛΟΘΚΙΜΥΧΑΠ”" αἱ Ῥοσπιὰ | γεανισκου: 
ΡΕΙ 209 απίθ ειδο» Ροη | εν τοισ δεξιοισ (Η εβδΏ ααδ1 Ίος εκρομ]ί 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 16, δ. 405 

. 99, Λ ο 
ϱ 93 Σὁ δὲ λέγει αὐταῖσ᾽ μὴ ἐκδαμ- 

/ να μιλώ». 
λευκήν, καὶ ἐξεθαμβ/θησαν. 

ὦ ΜΕΛΗ 
βεῖσθε. Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἑσταυρωμένον  ἠγέρθη, 

3 η ς . 3 ς / ον ” ο ἷὰ 2 τς ρι 
οὐκ ἔστιν ὡδε᾽ ἰδὲ ὁ τύποσ ὅπου ἔθηκαν αὐτόν. ἵ ἀλλὰ ὑπάγετε 

-- .- 3 ” Δ - : « - 

εἴπατε τοῖς μαθηταῖσ αὐτοῦ και τῷ Πέτρῳ ὅτι προάγει υμᾶσ εἰσ 
ο) 2859. 9 χαὶ τὴν Γαλιλαίαν᾽ ἐκεῖ αυτὸν ὄψεσθε, καθὼσ εἶπεν ὑμῖν. 

- ’ ν -- λος 2 , Δ 
ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὺ τοῦ μνημείου εἶχεν γὰρ αὐτὰσ τρόµοσ καὶ 

Ν Ν 2 Ν αφ, : ” ΄ 

ἔχστασισ, καὶ οὐδενί οὐδὲν εἶπον ᾿ ἐφοβοῦντο γάρ. 

Φηλονοτι του εξώτερου σπη)λαιου): 5ΥτΗΙ οπι (Ίς απίε καθηµ., α οπι 

καθημ., Ὦ βἐᾷεπίεπι εἰ αἆ ἀεπίγαπι) | εξεθαµβηθησαν: Ὦ εθανβησαν 

6. ο δε (ἲς α 1ῑζε αμίεπι, | νο φαί): Ὁ ο 3" π και (η εξ ἴ[ε) | αυταισ (98ἳ 
αυτοισ): ϱ 3” αθά ο αγγελοσ | µη εκθαμβεισθε (αε ΕΞ 1 αᾳ νε ποἶε 

ἐπραυεδεετε, Ἱς φιζέ ειρείῖ): Ὁ µη φοβεισθαι, ἆ ῃ ποζίίε ἔπιετε :: αἲ ΜΙ. 

ΒΙπιϊ{έεν ἘαδπιδΙἶη 356 (ν]ᾷ6 ροβῖ) τησ κατα µαρκον νστοριασ εν τοισ 

λογοισ του οφθεντοσ γεαπισκου ταισ γυναιξι και ειρήκοτοσ αυταισ᾽ 
ἁη φοβεισθε, Ὦ) ζήτειτε τον ναζαφηνον οία; 864356 αι µετ αρωµατων 
ελθουσαι ηκουσαν᾿ µη εκθαμβεισθε" Ὦ) ζητευτε εἰο | τν: Ὦ τον σ) | 
τον ναζαρηνον (0 αἱ τηα -ρινου, ΤΑ Ἱς ναζωραιον): ” (5αρρΙ8) Ὁ οπι (4 
οχἰξ νοςε φπαεγέέ; ᾳπαε βεαπιπίατ δαρρ]αν]ί 4 οκ νϱ) 1: πί Μι | δε 

ο τοποσ: Β ειδετε εκει (5 αάᾷ τον) τοπον αυτου, 2Ρ81δε εχει ο τοποσ 

αυτου, ο Σ΄ υἰᾷείε εσοε (ο 911) ζοσιιπι εἴμς, Ἡ  υἶδείε εσσε ζοσιιβ ἐῑζίις (α 

εἴμφ); Ίἴοπι ς (ἵπ ᾳπο ἀεθδί ουχ εστι’ ὦδε), δεᾷ οἰάείε (αετίο Ίου να! 

βογ{ρίαη (11956) αγαβΙΠΩ ο8ὲ, {πι 5ε(π]{τιν εσοο [οσιι εἰζήις 

Τ. αλλα οἳΠ1 ΝΑΒΟΡΑΚΙΙΑΠ αἱ πα... ς αλλ ο. ΕΞΕΜΒΌΥΣΓ αἱ ΡΙ | ειπατε 
οππι ΝαΒΟ” οίς: ο”5 ὃδ. 900. 206 Κ Ῥναρ πιῖ 4] 6ο 8ακ 8ἱ Ργααπι καν | 

οτι (30 αάά νδου, Ίέετα 1. ὅ9. 1189. 909. ἠγερθηή απο των νεκρων και 

δου) προαγει: Ῥ οτιιδου προαγω, Ίἔεπι Ἱς ργαεσεῖο | αυτον: Ὦ Ἱς µε] 
καθ. ειπεν (4 ειρηκεν) υμιν: Ὁ 40. Τ2. καθ. ειρηκα (40. τ9. ειπον) 

υα0, ἵέετα α” 3 Ἱ α εἶσιί ἅωῖ υοῦίε (Ίς νοῦ. αίω.) 

8. και εξελθουσαι: 2Ρ8 και ακουσαντεσ, ΑΥΥΣΕΝ οίΡ1ΠΒΕ ΑΥΤ Ρ6ΙΑΡ εἰ οτι 
αιιάζυἰδδεπέ. Βϊπα ταχυ επ ΝαβορεπακινβΌνχσ]άσδῃ αἱ ρ]α5140 αἲἲα 

ο Π3' ΚΙ η ᾳ νε «ορ βγταίτ ο(Ἡξ ΑγΠι αείἩ ρο... ς(Ξα0 Βᾳ) αἀά ταχυ 

(τα ΜΙ) εππα Ἐ αἱ ποη Πα πια | γαρ ουπι ΝΒΡ αἲ. ο Η3: ΚΙ πα Υς «ορ 

ΒΥΙΞΕΒ αγΠι ααίἩ.... ς ΤΙ δε «ππῃ ΑΟΙΓΔΠ αποῖ αἱ οπιηῦίᾶ σο ΑΥΥΡ (5οἆ 

ΨγΠΙίο επύπ) | τροµοσ (] 1 νο ἐεπιογ): υπ” υὰ φοβοσ, Ἱέεπι ο Π3. πα 
ἠἴπιογ | ειπον 6ΠΠΙ ΝΑΒΟΙ, οἵο: Ὦ ειπαν 

9---30. Παες Πο α Μανσο Βοτ]ρία 6956 αγσιπηθη{15 ρτοῦαίασ Ιάοποίς. 

Ῥττπιπτη οπηέαπέ ΝΕ Ἱς αγπιζᾶἁ απΗα ϱί απἰάεπισεα αείῃπα οί 
αχΤΔΐ (ν]άε ρο»ί απ]θι5 Ἱς οἱ αί]ιοδᾶ τη οἱ ονσ]ἵαπι Ματοί ε]απά απ Ε). 

Νοίαπί αδίοτίδοο 191. 198. 

Ῥεσιπά απ 1, {αβίκίας απ{Ἰᾳαἵογεβ 1Ώτοβ Ίοηρα α]α ᾳπαπα ᾳ πας 

εᾷᾷ 5ο]οπί Παβι]ρδε: Ύπαο Ίρβα απάτη αβεταξ, αρρατεί εαἆεπῃ 659896 

απἱθαβ τενογα ἵπ ]ς εί ααίλπι οἱἰᾶ οἰαπάϊίαν οναπρεΙῖπη. Οαίογαπα 

6α4 επι 214198 αα ν. Τ. Η{εσίς αποϊα]Ῥας αἀποίαξ, Ιέεπι ΒΥΥΡ πις α 
εφοβουντο γαρ. τ, οπΊπα, ροδίᾳπατη νετβῖδ εφοβουντο γαρ Ρτο β1βηΙ5 

903 

14,98 



404 16, 9---90. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

αΡρο»Ιῖς ονβΗῖ Βπεπι ἴπεθγε νἰάείας, αἀἁῑία Ἠαος Ἰαδοί: φέρετε 

που και ταυτα -ι- ΠΙαντα δε τα παρηγγελµενα τοισ περι τον πε- 

τρον συντοµωσ εξηγγιλαν" µετα δε ταύτα και αυτοσ ο ἴξ απο ανα- 
τολησ και αχρι δυσεωσ εξαπεστιλεν δι αυτων τοιερον και αφθαρτον 

χηρυγμα -ἰ- τήσ αιώγιου σωτηριασ -- Ῥοβί Ιβία τανδας 5]ρηῖς Ἰπίαν- 

Ροβῖ]ξ Ῥετρ]έ: «στην δε και ταυτα φεροµενα µετα το εφοβουντο 

γαρ -ἵ-' 4ναστασ δε εἰίο 

Ἐαάστα 2141 ἀαί α ΠΤαντα δε πδᾳπο σωτηριασ, πΙΒῖ ᾳποᾶ ανα- 

τολων Ἰαδεί, βἵσπιπα ροδί κηρυγµα οπι]Η1ξ οἱ αἲ σωτηριασ αἀάῑε 

αμήν. Ἱς 5ο: οπυιία αιίεπι φπαεσιπι(με Ὢγαεσερία εγαπὲ οἱ φιῖ οι 

Ώεγο (εοττῖρο Ρείγο) εαπέ ὀγευεν επμοβιεγιπέ  3Ίο8έ Ίιαεο εἰ ἔρδε 

ἔ]λεδι» αάραγιζέ- εί αὖ ογζεπέεπι αδιε- Ἱδφιε ὧι ογἰεπέεπι- (οοττῖρ οσοί- 

ἀεπίεπι.) πιθ ρε Μος δαποίαπι εἰ ὑποογγιρέαπι (Ιπίτα δαρρ]οίαν ργαε- 

ἀἰσαξίοπῖς, 5οᾱ 50 --οπίς ν]άοείατ -οπεπι 1αΐεχθ) δαζιέῖς αεἰίεγἸιαε- απιεχι- 

Ἠετα αθίμΏ) οί: {0 φωµπι βρεη}εσίδεπὲ ἄίοεγε οπιπία «παο ῥγαεοερίέ 

Σεἴγο εἰ δις, εἰ ροξίφμαπι αργαγιϊςδεὲ τς ἀοπιῖπιι Ίεδις αὖ ογέι 5οζἶ8 

πδφιε αἆ οσσαδιπι, «πι εο5 αἱ ῥγαεαἰσαγεπὲ ευαπφεἰίπι δαποξπι, 

φτιοᾶ ποπ οογγΠΙρΙέΗ”, ἵπ δαζμέεπι αείεγπαπι. επι ΒΥΤΡΙΗΡ αἆ εφοῴ. 

γαρ: αἀἄάιωιέαγ αἰἰσιδὲ εἰ Ίιαεο (ντάεπίαχ Π15 τοάάϊ απαο ἵπ 1, Ἱεριπίατ: 

φερεται που και ταυτα): Οπυπία αιέεπι (μαε ὑπιρεγαία |Γεγαπέ θε 

αμ σιπι ΓΠείγο ὀγευίεν πιπέζασεγιί ; Ῥοδίεα αιέεπι 1ρδο Ίεθις αὖ ονῖεπέε 

Ίδφμε αἆ οεειζεπέεπι ῥγοπιιζφαυτέ Φε εος Ργαεσοπίιι δάσγΙπι εἰ ἴπιοοι- 

γρίπι καζιιῖς αείεγπαε. «πιει. 

ϐ) {οβίαπίαν 5ολο]ῖα Ῥεγπιι]έογαπῃ οοξσοιπι Ματοί ουρήαπι ἵπ 8Η- 

Παπ]οτῖραςδ οἱ (αἱ πια] αἆάππς) ασοατα]ογίρα5 εχεπιρ]5 Υειρα 9. 

Άποπι Ἠαβι]βρα. ία, πί ἆς 90 {οτο οᾷ. ορτίο ἴχπ68 νΙάεαπιβ, 22. 

Ἠαῦοί: εφοβουντο γαρ -Ἑ τελος: εν τισι των αντιγραφων εωσ ωδε 

πληρουται ο ευαγγελιστησ΄ εν πολλοισ δε και ταυτα φερεται' «Ίνα- 

στασ εἴο. Πίεπα 1: εν τισι εν των αντιγθαφ. εωσ ὧδε πληρουται ο 

ευαγγελιστησ΄ εωσ οὐ και ευσεβιοσ ο παµφιλου εκαγονισεν" εν πολ- 

λοισ δε -- αί απίθ. Ἰίεπι 20: εντευθεν εωσ του τελουσ εν τισι των 

αντιγραφων ου κειται' εν δε τοισ αρχαιοισ παντα απαραλειπτα 
χειται. Δάάστο Ηῖ5 Ρὶασοί ααοά εκ (πῖρας οοάΙεῖρας (259. 259. 

201.) “ΜαιΩιασίας (εΡΡ. αά Τ]685. οἱ αἆ ΤΠπποίΠ. 11850. ρ. 228) Ἱ1αι- 

ἀἁαν]ί, αἀβοτιρίππῃ αἲ Τοᾖ. 91, 19. Τβί οπῖπι οδοί αἱ απλα Πη 

Ραγί6πΙ οναηρ. Μαχοῖ, ἆς απα ααοτῖδαχ, οχο]ιᾶαί. Εκίγεπια 6ἴιιβ 

"Βο]ο 1 νοτῦα δαπί: ὧσ εκ τουτου παριστασθαι ἵ ειναν τασ εισ 
τουσ µαθητασ µετα την α)αστασιν γεγορυῖασ οπτασιασ του σω- 

τηροσ ημων τὸ χὺ᾽ µιαν µεν παρα τω µατθαιω, τρεισ δε παρα τω 

ιώαννη, και τρεισ παρα τω λουκα οµοιωσ. Ῥτοχδα5 Ἱρτίιχ ργαθίετΙ(ηχ 

ΜατοιΒ. 

4) αοσαάππέ ραίγαπι ἑοδήπποπία, Μον οτ]απί Ἠαβγομ 11ο γ 1ο (ογ]βαπηί 
Ἐπίπψπα, πρ τΙΠΗΙΒ γαχο οπΙμίππη ρτανἰββδίπια ἨβαΡ]1] οἱ Ηἱαχοηγπη]. 

Ῥανογο οπῖπι αἀφοηραπίατ ἵπ οχοθιρ!ῖ5 οοᾷ, 0918]. 25. (89ο. 10.) 
Ἱτετη αρ σα]]απά 11.226. Ἠαες: εν μεν οὖν τοισ απφιβεστεροισ αντι- 

γραφοισ (6α]] των αντιγραφωγ) το κα. µαρκ. εὐαγγ. μεχρι του: 

εφορ. γαῤ εχει το τελοσ᾽ εν δετισι προσκειται καιταυτα " αμαστασ 
ν 
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οίο. Ἑπάσπι ΡΤΟΥΦΗ5 γετρα ἵπ οταί. ΤΠ. ἵη τεβιῦτ. Ἠαροεπίας απαπῃ ἴπ 

ΝΥβεβεπί οΡΡ. (νῖᾷε 2, 841) εἀϊἹάεναπί, ππραεγ Υθ6το ἨςθβγοΠΙοᾶτ5 αᾱ- 

βοτίροτο πηα]πθγαπ{. Ἡοαδγο] Ῥοττο απ. ὅ2. (ΟοἱεΙ. ὃ, 4ὔ) Ἠαες: 

µαρκοσ µεν ἓν επιτοµω τα μεχρι του ενοσ αγγελου διελθων τον 
λογον κατεπαυσεν. Ὑϊοαίοτ] νατο Ιπ οα{ἰεπῖ5 θΏΟ5δᾷ Θ{ΡΟΣ5 (1η ΟΧΟἨ 

ΏΟΠ αἀ ἁῑθαχ ΠΟΙΠΕΠ) αἀβοτιραπίαν, ποτά πιοᾶο Ῥτίοτα 1ποᾷο Ρο- 

ίεγῖοτα(ΙἹπάθ α παρα πλειστοισ) ἵπ 8οΠο]ῖα {ΑπΠΡ16Υ8. Ἡαῦαπί αιιίθηα 

βῖε: επειδη εν τισι των αντιγραφ. προσκειται τω χα. µαθµ. ευαγγε- 
λιω: αναστασ εἰς, ὅοκει δε τουτο διαφωνειν τω υπο του ματῦ. ειρη- 
µενω, ερουµεν, ὧσ δυνατον ήν ειπειν, οτι γένοθευται το παρα µαρκω 
τελευταιον εν τισι φεροµενον. πλην ενα µη δοξωµεν επι το ετοιμον 

πεφυγεναν, ουτωσ αναγνωσομεθα” αναστασ δε, και υποστιξαντεσ 
επαγομεν᾽ πρωι τή µια εἷο. παρα πλειστοισ αντιγρ. ου κεινται 
ταυτα τα επιφεροµενα εν τω κα. µαρκ. ευαγγ.᾽ ὧσ γούθα γαρ ενο- 

µισαν αυτα τινεσ ειναι ημεισ δὲ εξ ακριβων αντιγρ. ὧσ εν πλειστοισ 

ευροντεσ αυτα χατα το παλαιστιναιον ευαγγ. µαρκου, ὧσ έχει η 
αληθεια συντεθεικαµεν παν την εν αυὐτω επιφεροµενην δεσποτικην 

αναστασι/ µετα το" εφοβουντο γαρ. (64 εἰ. ἵπ Μασίπι. ΡΙΡΙ. Ρρ. Ίπιβ- 

άπη. 4, 414: 4ΐἱ φωΐῖα ἴπ φιδιδᾶαπι ευφζζῖ Ματεί επεπιρἰαγῖδις Πιαδείη: 

ΒυΥςδεης απίεπι Τ65115, εἰς.) Ἀαγδιςδ Επ{Π Υπ αᾱ 16, δ αἁποίαί: φασι 

δε τινεσ των εξηγήτων ενταυδθα συμπληρουσθαι το κα. µαρἨ. ευαγ- 
γελιον" τα δε εφεξησ προσθηκην ειναι µεταγενεστεραν. χρή δε και 

ταυτην ερµηνεύσαι µηδεν τη αληθεια λυµαινοµενην. Βαβδερίας 

νετο 1π ᾳπαθξίΙοπίρας αἆ Ματίπαπι (αρ Μα]. Ρρ. πογ. σο11. ἴοπι, ΤΥ. 

Ρ. 2556), Ρτοροβί{α ᾳπαεβδίίοηοε: πωσ παρα µεν τω µατθαιω οψε σαβ- 

βατων φαινεται εγηγερµενοσ ο σωτηρ, παρα ὃε τω µαρκω πρωι τη 

µια των σαββατων, τεδροπάΙέ: τουτου διττη αν ειή η λυσισ. ο μεν 

γαρ το πεφαλαιον αυτο τήν τουτο φασκουσαν περικοπην αθετων 
ειποι αν μὴ εν απασι) αυτην φερεσθαι τοισ αντιγραφοισ του κατα 
µαρκ. ευαγγελιου᾿ τα ουν ακριβη των αντιγραφ. το τελοσ περιγρα- 

Φευ τησ κα. µαθκ. ιστοριασ εν τοισ λογοισ του οφ6ϐεντοσ νεανισκου 
ταισ γυναιξι και ειρηκοτοσ αὐταισ' µη φοβεισθε' Π) ζητειτε του 

ναζαρηνον, και τοισ εξησ, Οιἱσ επιλεγει" και ακουσασαι εφυγον και 

ουδενι ουδεν ειπο»᾿ εφοβουντο γαρ. εν τούτω γαρ σχεδον εν απασι 

τοισ αντιγραφοισ του κα. µαθκ. ευαγγ. περιγεγραπται το τελοσ" 
τα δε εξησ σπανιωσ εν τισιν, αλλ ουκ εν πασι φερομενα περιττα αν 

ευ, και μαλιστα ειπερ εχοιεν αντιλογιαν τη των λοιπων ευαγγελι- 

στων µαρτυρια. ταυτα μεν ου» ειποι α» τισ παραιτουµενγοσ και 
παντη αναιθων περιττον ερωτημα. ἙῬταείετεα Ἰάσπι Ετβδοβῖαβ Ἱῃ 

Β6Πο]Ιο οα{επαθΙποδᾶ (α ΨΠοίονα 2) δογ1ρ8ίβ8ο ἀῑοϊίαν: κατα µαρκον 

µετα την αναστασι ου λεγεται ωφθαι τοισ µαθηταισ. Ὠοαπίᾳαα 

ΗΙΘΤΟΠΥΠΙ 15 η ερίδί, αἆ Ἡοαϊρίαπι (ορ. ΟΧΧ.) αᾳπαθβί. ὃ (οἆ. 

γα]]αχβ. 1, 996) βοχΙρ]ί Ἠαεο: μέ ποπ γεοϊρύπαις Ἰ{αγοί ἐεδέὐπιοπήίπε, 

οιοᾷ ἴπ γατῖς Γεγήιη εὐν., οπιπῖδις «γαεσίαε ἴδγίς Άεπε Ίου οαρξτιζιτι 

πι Ίΐπε ποπ ιαδεπέίῥις, ῃγαεδεγ ήπιο σιπι ἀἴνεγδα αίφτιε οοπἰίγαγία ευφΠ{εξίε 

σαείεγῖς παγγαγε υἰάεαίω: απιέ Ίου γεβροπζεπάτπι φιοᾷ αίετφμε (Μί οἱ 

Μο) σεγιπι ἀἰωενη. Ἀπχδας Ἰάσπι Ἠϊαει εοπίν. Ρε]αρίαπ. βοτΙρῖξ: ὖπ 
φδιικᾶαπι εἰ πιαπίπιε ἵπ «ήγαεσίε οᾷ ἔμωία ἠΜαγοιπι πι πε οἶι ευαη- 
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φεζῦ οπιθίέµν: Ῥοβδίοα απαπῃ αοσαΏι]βδοηπί απάθοϊῖπῃ --- πο οχθᾷ]- 

ἀοτιπί. (εί Ὑα]]ατς ΠΠ. το9. Υἱάο ροδί αἆ ν. 14.) ο 

6) πες ΑΠΙΠΙΟΠΙΙ 5εοΠΙοπΙῦθαβ πες ἘπδοΏ Ἱῖ οαποπίβιδ αΡπο- 

Βουπίασ ΠΕ παὶ ν6εΥδΗ5. Οοᾷ]σες οηΊπι Ρ]άγες οταν ἱβοϊπαϊ οἱ ἄναεςί οἱ 

Τα ΗπΙ ]ίτα ν. 8. νε] 9. ΠΙΠΊΕΥΟ5 Αππομη Βαδοῦ]απα αΡρΟ5Ι{08 

ποῦ Παβοπί; αῖ ταχβδα5 εαρρ]θίοβ 6556 ροβίοτ]ογ]θας5 οατῖς Ιπάς ἆο- 

οεπί αποά εκ Ρραγίο {απίαπη αἀβοτῖρί 5απί, ας ρ]ογιππααα βἷο αἱ 

Βδοίίο αΏβαιο «ΒΠΟΠΘ γα] ΠΟΠ ΟΠ Ππβδίο 68ΠΟΠΘ ποίθίατ, Τα Απ π]- 

ΠτηοΒ ΠΠΠΙΘΤΟΒ Παροπί 252, 5 αἆ ναγβατη: 6: 815 299, 9 αἆ νοΥβΙΤῃ 

8, αααο ποίαί{]ο 1ρ815 Απηπηοηῖο οἱ ἘδεβΙο ἀεροτῖ ν]άδίας, οΟΠΠΡΙΟ- 

Ῥαίΐα οἴ]απι Ερ]ρλα πμ] εί 0αοβδαγ]ϊ {αβΙπιοπ!(δ: Ὦ 9599. αἆ νατβαπιθ; 

255 εἰ 254, 5εᾷ αίγΙπι(θ ΒΙΠΕ 64016, αἆ νν. δ εἰ 9: Ἱίοπι π 299, 9 

αᾱ ΥοΤΒΙΠ 6; 2959, 2 αἆ νοΥΣΙΠΙ δ; 204. ὃ αἆ νατβαπη 9: Δδ 299, 2 αἆ 

νοχβδΗπῃ ὃς 204, 10 αἆ νοτβυτα 10. Ῥἰπι]ίεν 127. 199. 199. 198. 194. 

19τΤ. 169. 186. 188. 1956. 9τ1. α1 πια. ΑΠ Ῥεχπια ροβί 995, 9 

αἀάππί ἑαη {σπα ΠἩΠΊΘΥΟΣ ἔεγο απαξίπου, αἱ 18612’ 254, 9 αἆ νοχβίτη 9: 

2556, 8 αἆ ναυβΙπῃ 12: 256 8ἵπο 6ΑΠΟΠ6Θ αἆ νεχβαπῃ 19: 257 βἶπο σα- 

ηοπο αἆ νογβαπα 155 1{επη {ἱ5ο](”") 254, 8 αἲ νοιδαπῃ 9: 2860 οἱ 256 

5ἴπο 68ΠΟΠΘ αἆ νν. 10 οί 12. Ῥ]επιπι νοτο ΠΙΠΙΘΤΟΥΙΤΑ, π]δῖ ααοά 

6ΑΠΟΠΕΡ Ρρατίϊπη ἀαθαπίέ, 5αρΡ]θπΙαΠ{ΊΙΠΙ Ίάπ1 ἵπ «οὐ ἆ Ἠαβοίασ «ΕΚΥ, 

1π απἶρας αἆ νονγδαπι20 αρροβῖέας οδὲ ΠἩΠα, 241 (Ώ α4άῑξο 9ΛποΠ6 9), 

αἴαιθ 1π ἩΝΜ, αὈ1 940 αἆ νοχ». 19 ποἰαίας, η Μ πα]]15 ϱπποη αάα]- 

ζαχ αᾱἆ 255 (256, 10), 29, 358, 299, 9340. Ἐςκ ΤιαϊπΙ5 οᾷ4. ριαοίος 

ΟΠΊΠ6Ρ ΑΠΙΙΑΙΠΙΡ Ἱαπάσπά 5, απ 1{1Π1Ο8 ΠΠΠΙΘΥΟΣ 2890, 9 αᾱ νου». 8 

ΔΡΡΟΣΙίΟ8 Ἠαβοεί, ΡΥΟΥΒΙ5 πί ΝΗΒ. Νεο παρῖβ Ιῃ ϱΑΠΟΠΆΠΙ 1πάΐῖσς 

(π1άαο ποδίπ]) Ματοϊῖ 5αοί]οπο5 π]ίτα ΠΠΊΠΘΥΙΙΙ 2985 ρτουθάπηξ. 

ΑΠΗΡΙ νετο (οξ ποια ΜΙ]]1α5 αχμΙρα1ϐ) αοᾶεπι πιοᾶο Παοίιαξ 56ς{1ο- 

ΏΠΙΗ ΠΠΙΠΘΓΙΒ 4ο ποία{ῖο οοςΙσπῃ 1παΥΡΙΠΚΙ8.. Οοπβνπιαπ{έ Απίσπι 

ΡΤΟΥ5Η5 5εη{ΘΠ{ΓΙ8ΠΗ Ποδίτατη, εχ απα Απιπιομῖις οππ Ἐπδαβίο 56ς{1ο- 

ηςπι πίτα 250,9 (αἆ ν. 9) πα]]απ ασπονΙέ, ΕρΙρΠαπΙα8 (απΠςον. 

50 τεσσαρα εισιν ευαγγελια κεφαλαιων 1163) οἱ 0αοβα τί] (4ἷα- 

1ος. 1, 98: αρ α119.3 τεσσαρα ημιν υπαθχει ευαγγελια κεφαλαιων 
1162): ᾳπ1ρρο οΠΙτη ΦΗΠΙΠΙΑΤΗ εαΡΙ(ΠΙοτάπ ἴπ 4 ουν. 1162 ἀῑσθπίας, 

Ματσοο ΠΟΠ Ῥοββιπί Ρρ]α5 295 Πρπετο (Μί 956, Το 942, Το. 259). 

Φιαθ {εβίπιοπ]α α15 οογγοβοταπ{άχ αΤΡΙΠΙΘΠ{18, π{ ααοαά σοη]α{1ς 

Ρτ]ογίθα5 ναγδα 9. Ραταπ αρίο αἀάππίαν νετρα: αφ ησ εκβεβληκει 

ία, Ἱίεπι αποά βἵπρα]α πι] [αγία α Μαγοί γαίῖοπο αὔΠογγοηί, 

(Φπαπη ἀῑναγβο (οχία αη{]ᾳαἲ νουδα5 10 εἰ 20 Ἱεροαν]πέ, ν]άς Ροβί.) 

Ωιοά γετο ἴαπι οππιπ]α{1δ {ε5δήπιοπΙ5 ροπάπ8 ο8δέ, 1ὰ ππΙπῖπθ ϐο 

παπα] αχ αποά Ίαπι ΙΤ6Π8ΘΙ5 αἀ ἁἹαπιοπίπτα ἆς απο αααογ]έχ πον]{. 

Ἄαο οπΊπῃ, π{1π Ῥτο]ερρ, δδ{18 Ργοῦαδδο ποῦΙΒ γΙάΕΠ1ΗΣ, Ροβ{ΙΓΕΠΒΕΙΠΙ, 

ᾳποσππη εἰῖαπι Όντας Οατείομῖ οί Τιαίπας δἶρ]α η ποἰκίαβ Ἠαο 1π τε 

[βαἶπηί, 564 ἁπίο αεἶπ5 {δπιροτα ἰ{δχίις αροβίο]1οῖ πιπία{Ιοπθβ βίαιο 

Ἰπ{εγρο]αίῖοπεςβ Ίοηςσ6 Ρ]ΗΥΊπιας 3ο ϱγαν]55Ίπιαο Γποίαθ βαπί. Ἀοφιθ 

οοπίτα να]οί αιιοᾶ απεϊᾳπϊ ἆθ 4ἱββΘηβΙοπΠθ ΠΟοίβΤΗΠΕ, 41ππθ 6889 νἱάοα- 

αχ Πογαπα Υγθγβαπα οΙΠ1 ον ν. το 1; ἴα]απι οπίπῃ 4βοΠΒΙΟΠαΠι αἆ 

Ματοϊ Πτατα {απι πιῖβογα πα Ε1]πΠάἆππι αἀἀασίδδο απεπιρίαπα εί αᾳπ]- 

ἀθπι {ΠΙΟ ΟΙΤΗ ΒΙΟΟΘΒΑΗ ΡΤΟΙΦΗ5 ἹπογοδΙρί]ο 68έ, ποο π]]ο Ρτορα τί 
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Ροΐθβέ οκοπιρ]ο. Ωπας παπα Πα ΒΙπέ, 6αηαθ 6Γρα βαση {θχέιπη 

Ρϊδία αἀνετβατῖ νΙάεπίαχ απ Ῥτο αροδίο]ῖεῖΙδ νεπα{ίατο ρειριπέ 

αδε 4 Μαγεο 81εΠα 6559 ἴαπι Ἱποι]οπίεν ἀοσθιπας. 

Ρα ἴνταπι Ιρ]ίαν ᾳ αἱ αρποδοιπ{ απἰϊαπϊβείπιας ο5ί ΙΤΓγ6ηΏ 8615, 

ααὶ, π{ οεγίο ἵπίεχρτος ἰαδίαίας, αἀν. Ἠαοτ. Π1, 10, 6 αβοτί 16. 19. 

Αεεθάιπί Η1}Ρ Ρ περι χαρισµατω», πὈ! 16,1Τ---18 Ἰαπάαπίαχ, 6οπηβέ 

(ΥΠΙ, 1, 1 επάθιη οππι ἨΗΙρρ μα ῦοηέ, Ρτασίετεα 16.16. ΝΤ, 15, ὃ), 

Οαοδατα/α] 4,195 (16, 16) ΤαοπίςΙρ 115 (16. 16---16). Οοπίτα (ναβίτα αἆ 

ΟΙ επιτοπα ϱ{ Ο]επιβ]εχ ρτονοσαγαπ{, αἆ Αππιοηίμτι εἰ Τααπ πα 1η 

ΠαΥπποΠΙ15 (ᾳπαα οπίπη βαρετδιπῖ, νϊκ απἴσαπαπῃ οπἹη ΑΠΙΠΙ απί Ταί 

ΟΟΠΙΠΙΊΙΠΘ Πα οπί), αἆ Ο6οἱς5 αρ Οτῖς (αἰαπίαν Οε]Εῖ νοτΏῖς ΠΙ5: τισ 

τουτο [οτι νεκροσ αγεστη καν τα σηµεια τησ κολασεωσ εδειξεν] ειδε ; 
γυνη παροιστροσ, ὧσ φατε, και ει τισ αλλοσ εἰς.). Ῥαπ]]ο Ρ]ά5 Ῥτο- 

Ῥαβ]ϊίαιϊ5 Ἰαβαί Ταςπῖ ἑαοδέπιοπῖαπ, απὶ νετβῖδ (ΑΡρο]. 1, 45) ον 

απο Ιερουσαλημ οι αποστολοι αυτου εξελθοντεσ πανταχου εκηρυξαν 

αᾱ ν. 90 αΙ]πάϊδεο νΙάείαν. ΟΩποά Ιάεπι ΟΗτίδίαπι αγεληλυθοτα εισ 

τουσ ουρανουσ ἀῑοῖε, παῖπαςδ να]εί. Ῥτασίενοα εκ εἆ εί νν {εδίες Πῖ 

Ἠαβραπέ: ΑΟΡΕΕΥΑΗ(α ν. 14 Ιπά6)κ(τ ν]άο 5πρτα)ΜΡΏΥΣΓΑΠ αἱ {εγα 

οπ1Ἡ ο Π3: ϱ1:3"11 4 νρ οοΡ (αίῖαπι ος ΡΑΠΑΞΚΥ ν. 90 9αοᾷ βαΐΐς α {οχίι 

να]σαίο ἀϊναιδις α[ετίιγ, γ]άε ροβ{) 5ο (ἀαεβοῖΐ α ν. 12) ντε (ταγβ8 

Ἱποῖρίέ αν. 1Τ) Υτ5οἩ οί Εχί ΑγτΗΓ αγπιθᾶ (5ο οἆᾱ απ ϊαἵ αἱ Παρ επί 
ΠΟΝΟ 98 γοτριι5 ἐ{ίμ]ο ,,ευαγγελ. κα. µαρκ.. ρταεβριπί) αεἰ]θᾶᾶ, 

ς Τμ ἰθχίππῃ δἷο εκμϊρεηί: 

9) ᾿4ναστὰσ δὲ πρωὶ πρώτῃ σαῤβάτου ἐφάνῃη πρῶτον Μαρίαϊρες 113 
τῇ Μαγδαληνῃ, ἄφ ᾖσ ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια. 10 ἐκείνῃ πο- 
ρευθεῖσα ἀπήγγειλεν τοῖς µετ αὐτοῦ γενομένοισ, πενθοῦσιν καὶ 

κλαίουσιν. 11 κἀκεῖνοι ἀκούσαντεσ ὅτι ζῇ καὶ ἐθεάθηῃ ὑπ αὐ- Ώο2, 1ος 

9. αναστασ δε (οί. αἲ Σπ ᾳ Υρ εας, 1 οπι δε, ο Υ1ά και αναστ.): ΕΥ 18. 

98. 69. 124. αἱ ρ]ις”0 ο 5: ϱ1Σ' νοδῖκ ραΐ ποῖ {ο] (α]) αγπι ΤΗΡΗΥΙ αάά 
ος (5εά 69. αἱ ἵπαπο Ρτ]παῖδ ονβ]] οπη δε) | πρωτη (388. 485. αἱ προ- 
του, 28. αἱ πρωτησ): Επβπια 355 ο{ 35684 ο5αΡΡΙ πιαχ 501 τη µια | σαββα- 
του: ΚΠ 1. 460 ἔογε «ορᾶ” αἰρείτ 5 Εβτηασ 305 ϱ{54ΡΡΙ 501 (Ποπ Πέοπηπηας 
35615 ϱ{ 351) Ῥς - Νγεδρτειτγδέ σαββατων | εφανηή πρωτο» (Έπκαπιατ 501 

πρωτ. Ροβδί µαρια, αἲπι ΕΙΡΠΙΑΥ 357 οπ1 πρ.): Ὁ εφανερωσεν πρωτοισ (4 
Β]αΐ ροδί ν. 6, τ{ ἵαπι ποἰαίαπι ο5ϐ) | µαρια: ο -ιαμ | τη: Ὁ οπι | αφ 
οππι ΑΟΝΕαΚΜΡΒΌΥΣΓΑΠ αἱ οπιΏ ἔετο ΕπςπιαγΣ5Τρ/501.., Ὥπ παρ οππι 
ο”51, 98. 

10. εκεινη (Ιΐα π νο): Ἰμῃ αἀά δε οππι ο σΙά αἱ Ῥαπς ο 5’ ϱ3: 1 ᾳ (Πα6ἳ αἱ 
ία) | πορευθεισα (α""" να ναᾶεπ», ο 87: Ργαεοιγγεηθ): ΚΠ αἱδ απελ- 

θουσα, Ἠ αδιῖέ οἱ, ἨιετΏεαϊο (αρίς(129) αὐζεπα... 1 Ρταρ υίᾶεπα | τοισ: Ὁ 
αυτοισ τοισ (1ενρ 8 νε] ἐΙίς νε] εἰς φιῖ) | µετ αυτου γενοµενοισ αἴς : 

γτΏς (πι 1έου α γή) ἐζΙὲς φι ζηφεῦαπέ εἰ Πεῦαπέ οπήπι ἔρδα 

11. κακεινου 6ππι ΑΟΣΡΧΓΑΠ πποῦ αἱ Ρ]ετ 1 π νο »γτπί αγπι αδίἩ ρο ἨΠίθχ 

Ἀθαῖο (Πήίφις)... οἳ (93 πὲ νᾶιχ) ο 83 ᾳ «ορ εκεινοι δε (αί Π[ί. τσ 191. 
δοΣ πὶ] π]βὶ εκείνοι | εθε. υπ αυτησ: Δ υπ αυτ. ε9ε, 
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τῇσ ἠπίστησαν. 13 Ἠετὰ δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῖσιν 

εφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ µορφῇ. πορευοµένοισ εἰσ ἀγρόν. 19. κἀκεῖνοι 

ἀπελθόντεσ απήγγειλαν τοῖσ λοιποῖσ᾽ οὐδὲ ἐκείνοισ ἐπίστευσαν. 

14 Ὕστερον ἀνακειμένοισ αυὐτοῖσ τοῖσ ἔνδεκα ἐφανερώθηῃ, καὶ 
ὠνείδισεν τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ σκληροκαρδία», ὅτι τοῖς Όεασα- 

µένοισ αὐτὺν ἐγηγερμένον οὐκ ἐπίστευσαν. 15 καὶ εἶπεν αὐτοῖσ' 
πορευθέντεσ εἰσ τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὺ εὐαγγελιον πάσῃ 

11. πιστησαν (ἴα δακ Ἠ]εγ α4ά εἴ): Ὁ και οὐκ επιστευσαν αυτη (ὔ αυτω) 

19. µετα δε: Ὦϱ" ΡΤΕΙΗ και | περιπατουσιν: 1. Οι 

19. εκεινοισ: Ἱ, 5 αγπΠι70Ἠ (που. Π{οπησᾶ 4) εκεινοι 

14. υστερον ΟΠΠ ΟΕΑΚΙΜΒΌΥΧΓΔΠ αἱ Ρρ]οι 3’ ο3- 1 να (εί. απι {α 6 ΠΡ 

Ῥταρ τες είς) (5γΥΡ ν]ὰς ροβί): Ἰωμῃ αάά δε ΟΠΠ ΑΏ 110 γα ορ] οα 

ναδὶκ πιί ϱ0Ρ ΑΥΙ5ΕΝ α{Ρ ο." αοί | αυὐτοισ (ές απάεείπι Τί νρ): 1 19. 

3] Ῥαπςο οΠΙ (πες οχρτῖπι «ορ δγταί οίἩχ α]) | απιστιαν: Ἱία οΡακινβῦ 

ΤΠ αἱ Ρ]ογ ... ΔΕΧΔ α] τηα -στειαν | εγηήγεορµ. (ΒΗΚΝ αἱ πια εγειγερµ., 

κ οπι) οππι ΟὕΡΕάΗΚΙΝΜΑΌΥΥΠ αἱ ϱΡΙ Ἡ νς «ορ ΥΙΟΣ ααίἩ ... ἴωπ 

α4ἆ εκ νεκρων οππι ΑΟ" Χ(510)Α αἰ2ὸ ἔργα ΒΥΤΡ ΤΙ | ουκ επιστευσαν: 

ο. «ποπίαπι ελίῖ5 φιῦ ειπε υάεγαπέ γΕδΥΥΕΠΙἶ8ε πιιέϊαπέτῦιι ποπ ογεαἰᾶε- 

Γή, {επι τωῖ φιιῖα 8 ϱιζ υἰάεγαπέ εππι }ΕδΙΙΥΤΕΠΙ886 εἰ πιιοίαπέέδτις ἐζᾖ ἐς 

ποπ ογε., 4 ῃγορίογ φιοᾶ [1115 αἲ] οἰάεγαπέ επι γΕΒΙΗΤ. εξ πιιπϊαπεῖδιιΒ 

ποπ ογεζἰζεγιπί. Ῥοδί νατβατη 14. οχ Ἠϊον ἀδοίπιας βΙηρα]ατο αἀ ἁία- 

ΠΙΘΠΗ {ΙΤ ΟΠ ΙΠΥΘΗ ΜΙΑ Εμ1956, Ἠαβοαί οπΊπι οοπίτα Ῥεἱαρίαῃ. 2, 195: 

στ (ζδηκάαπι επεπιρίατίδιιϐ εἰ πιασίπιε ἴπι (γαεοῖς οοζᾶ. ἑπωία Ἠαγοιπι ἴπι 

Ἅπε εἴμε ευφ)ίζ κοπἰθίέαγ: Ῥοβίοα απαπα αοσαραἱδδοπί ππάσοῖπη, αρρατιῖε 

αἵς Τ6δα5, εί αχρτουτανΙέ Ιπεγοαμ]αίεπη αἱ ἁαγ]απι οογά15 6ΟΓΙΙΠΗ -- 

πΟοἩ ογοβἸάσταπέ. Εέ 11 βα{]δ(αοἰοραπί ἀϊσσπίος: Ῥαθοι]άπη 1βίιιά Ἱπ]- 

αα {15 οἱ Ἱπογεα] {ας εαββίαπίῖα (ο ναί κα) βαίαπα) απβα πο 5ΙΠΙί 

Ῥο6γ ΙπΙππάπάος 8ΡΙΤΙΕ15 νοαγαπη ἀαῖ αρρτεΠοπάϊ νΙτπίαπη. Ιά6Ίγοο Ἰα1ῃ 

πμπό τενε]α Παπ5δΗ παπα παπη. 

10---19. ΟΕ αἆ Ἰαεο Δε. ΡΙΙ.Α.ΧΙΥ. ραρ. 9495 5ᾳ: εξηγησαντο -- οτι ειδο- 

μεν τον Π) και τουσ µαθητασ αυτου καθεζοµενον (αἱ -μενουσ) εισ το 

οροσ το παλουμενον µαμιλχ (41 αΠίοτ), και ελεγεν τοισ µαθηταισ αυ- 
του” πορευθεντεσ εισ τον χοσµον απαντα κηρυξατε παση τή Ἠτισευ 

(ϱ αάά το ευαγγελιον µου) ο πιστευσασ και βαπτισθεισ σωύθησεται, 

ο δε απιστησασ κατακριθησεται. σήµεια δε τοισ πιστευσασιν ταυτα 

παρακολουθησουσιν (ο ακολουθήσει ταυτα)' εν τω ονοµατι µου δαι- 

µογια εκβαλουσιν (Ώοᾶ -αλλουσιν), γλωσσαισ λαλησουσι’ καιναια, 
οφεισ (6 ΡΥΕΤΗ και εν ταισ χερσι) αυτων, ἴέεπι Ὑοι ΟΠΙΙΒΡΟ χαι) αρου- 

σιν, καν Θανασιμο» τι πιωσιν οὐ µη αὐτουσ ῥλαψει (α -Ψη), επι αρ- 

ῥωστοιυσ χειρασ επιθησουσιν και χαλωο εξουσιν. ετι του τὸ λαλουντοσ 

προσ τουσ µαθητασ αὐτου ειδοµεν αυτον αναληφΘεντα εισ τον ουρα- 

10. (Φπαο Ργαθίογ ποία!α, ἵπ εοᾶἁ ναχίαπε, νἷᾶς Ἱ. ]. 1π 6. πιθα.) 

10. αυτοισ: Ὦ προσ αυτουσ. Ῥταείετεα οὗ τηί αἆᾷ /68189 |. απαντα (εα 

Ληίθ κοσµ. ΡοΠ): ϱ 3220. ραΐ «ορ οἵι | κηρυξατε: Ὦ ΡΙ8επι και, Ἱτεια 
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τῇ κτίσει. 10 ὁ πιστεύσασ καὶ βαπτισθεισ σωθήσεται, ὃ δὲ ἅπι- 
/ -- λ .- ος 

στίσασ κατακριθήσεται. ΙΤ σηµεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν ταῦτα 
; 5 ολ ον , / αι) - ; 

παρακολουύησει ἐν τῷ ὀνόματί µου δαιµόγια ἐεκβαλοῦσιν, γλῶὠσ- 
-- 9 / } ια υ) ’ / 

σαισ λαλήσουσι καιαῖσ, 15 ὄφεισ αροῦσιν, κἂν Φανάσιμόν τι 
’ ᾿ Ν 3 [ή . / 

πίωσι οὐ μὴ αὐτοὺσ βλάψῃ, ἐπὶ ἀρρώστουσ χεῖρασ ἐπιθήσουσιν 
Ν . ος 19 ς Ν αι ’ Δ Ν ιο » - 

και καλῶσ ἔξουσιν. 0 μὲν ουν πύριοσ µετα τὸ λαλησαι αυτοῖσ 
} ’ ς .) λ 3 Δ λ τν 3 τσ ερρς -- -, 

αγελημφθη εἰσ τὸν ουρανον και εκαθισεν ἐκ δεξιῶ» του Όεου 
η) - Ν ) / 9 ΙΑ - -- , 

20. εἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντεσ ἐκήρυξαν πανταχοῦ, τοῦ κυρίου συν- 
- Δ Δ ’ / ” Δ - .] ’ 

ἑργουντοσ και τὺν λόγον βεβαιοῦντοσ διὰ τῶν επακολουθουντων 

σημείων. 

5ο Ριαερτθβςδο ἴε) ο α ΑπιΡ (οοπίτα εωπίεδ--πγαεᾶίσαίε 1 ο ΥΕ Αιµ6ΟἨ5 
3,16) ϱ0Ρ ΒΥ1Ρ ο." αείΏ 

16. ο (ᾳ Απιῤδεπιο! Ὑουαί αἱ φά, Ίίεπι ο άἰαίδ ἵπ Αεί ΡΙ]: ο φξ αιίεηι) 

πιστευσασ: Ρ3ΠΡΡΙ 9Ρ9 θΡ6ΡΥαεΙη οτι (Ἰἴετη «Ε 1η ΑοἰΡΙ]) | και βαπτ.: 

ΤΔ και ο βαπτ. 

1Τ. ταύτα παρακολουῦ. (Α ρακολουθησ.) Ἱία αἱ. 6οπβι δ Ὁ 1 (1ίεπι Ηἱρρ 
οματίρτη 345): ϱ31, ακολουθ.. ταυτα (1ΐεπη ο ἵπ Αοἱ Ρ1]), Ἰωῃ παρανκολου δ. 

ταυτα οΊΏ Α0ἱ 88. | εν: τ επι | εκβαλουσιν: Ρ5ΠΡΡΙ -αλλουσι (έετα 
Ῥσα 1 Αοἱ ΡΙ]) | λαλησουσιν: ΡΣΠΡΡΙ -σωσιν | καιναισ: ο ΟοἩηβέ (έθπι 
ἨΙΡΡ) Ι4οΠΙ510 10 απίο λαλησουσιν, 0”1Δ «ΟΡ ΥΠΑ ΟπΙ 

18. οφεισ: ο εἰ μμπιΕχδετ 1. 22. 99. 69Υ 2Ρ9 6Ρ8 «ορ ασπη 6Υτζα οἱ 5ΥΤΡ 
ο.” ΡΙΒΕΤΩ ται εν ταισ χερσιν (οορ ΑΥτέὰ αἆά αυτων), ἴζεπι ϱ αἱ Ψεη {η 

Αοΐ ΡΙΙ | αθουσιν: ο πο ἐὐπιεδωπέ | πιωσι: ΡΞΠΡΡΙΥ ποιωσιν | ου µη: 
οἳ ουδεν | αυτουσ: Δ αυτοισ | βλαψη ο. ΑΟΡΣΙΡΡΙΕΕΝΨΑΗΚΙΜΒΌΥΧΓΔΠ 
αἱ Ίοηςε Ρ] Ηιρροματίσπισάσ,,ς (Ξ5 αρ Απ) βλαψει οτι ΠΙΙΠΙΡΟ πηα 

0οπς{δ ((ψει ἵπ Αοί ΡΙ οππι ο; α -ψη). ΙαοπΙ510 οπι οφεισ αρουσιν 
οἱ καν Φανασιμον πδα βλαψ., 5οᾶ ἰοίαπα 1οσππη 1Ώογο αβοτί {,,Ρέ ἄε- 

γη αἷοιε εἷς ἀοπιύπις: Ἠος δἵσπαπη ετ]ί ογεᾶσπήβας: Ππραϊ5 πον]ῖς Ιο- 

απθηίας, ἀποπιοπία εἰ]σο]εηί, δἱ 54ρ6Υ Δ6ΡΓΟΒΘ ΠΙΑΠΙΡ 8188 Ιπροπεπί οί 

Ῥεπο Παβοριαπ{ ϱ) 

19. ουν (εἰ. Ττ8τ αρ Οταπι αἆ Επ. οαίθεη. ος 5οΠο]ῖο οοάἵσῖς Τ9): ο 5 ο’ 

1οαᾳνρ εί ἁοπιπνμ φιᾶεπι (ο οπα), ΠτΠί 188 οἱ φιωίᾶεπι ἀοπιζπιις. Βϊπαϊ]1ίθυ 

βγχθα ϱ{ΔΕΣ ααίµ... ο”, 903 αππη οπι | κυριοσ επι ΑοδυδαΡρΙκανδυνς 
ΓΡΠΦΗΡΡΙ αἱ] Ρρ]εν ϱ1’ ἀ54ΡΡΙ απι Ίηρ γαρ τορ 15 (αἱ βαρτα)... 6 ΚΤΑ 1. 
23. 95. 194. 2Ρε α]ῖ ο Π3' ο νρ (αἱ. {ὰ οπι α]) 5γτοα οίπί ϱ0Ρ ΑΠΩ αθ{Η 

Ππηί κηριοσ {6 (ο ἄοπι. 1]ιεβ. ο]νγίςύ.), Ἡ αἱ ραπς τς (ππίαπη | ανελημφθη 
πέ Ίμπ ο ΑΟΡΞΠΡΡΙ; ς ανεληφθη ουπι τα]] ... 56. 40. ανεφερετο, 68. 

ανεληφΘ. και ανεφερ. | τον ουρανον: 19. 69. 194.546. τουσ ουρανουσ | 

ΕΗΚΕΙ, αἱ πηα εκαθήσεν | εκ δεξιων (οἳ. Ιτδ πἱ 6αρτα): 6Δ αἱ Ραιιο εν 
δεξια (951ΡΡΙ! εν δεξιων), ο ο 4 αἆ ἄεπίεγαπι (1 1 νο α ἄεπίγις) | Θεου: 
13 εδΟῖ «ορ πατροσ (α6ἰ]ι ἀοπιϊπέ νε] ἄεί Ραέγίρ εἴιθ) 

20. δια: Ἡ οἱ | σήµειων αΏδᾳα αμήν αἱ ςο αὐ 82 Τωπ επι Α0ἱ 1. δὺ. αἱ 

πι αἲ ὸ ᾳ (1 5ἶπο απιεπ, 86 οπα ἴοίμπη γετβιπι) νρεᾶ Ίηρ τερ αἱ ντα 

Τ.ο 24, 50 58 
Λοι 1,9 
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εἰπίξ απ}... ς αἂά αµην οππα ο” ΡΣΠΡΡΙΕΕΨΑΚΙΝΜΡΌΥΧΓΑΠΟΠΡΡΙΑ]1Ρ]ς6 
ο Τη ΡΥΑΡ σαΐ αἱ «ορ ααίµ. Τοέαπι Υ6γΒΙΤΏ δαμεοᾶ α5Κονγ (α]πιο ἔο]]ο 
εοξ]αῖδ απο πιστισ σοφια οοππθίαν; νἱάἀσραίαν 14 ὙΤοϊᾶϊο οκ α]ῖο 

Ἠρτο ἀεβαππρίαπα; πο οοπ{]πεί π]δὶ Ἠππο ναγδαπῃ) βἷο οχ]μ]ραε: εειι- 

ἐε5 ἐεγτῖ ὕπι φιιαξέιιογ οἴπιαία οαε[ῖ ργαεάἰσαγιιπέ ευ ύιπι πι πιπᾶο ἰοίο, 

(Οιπίείο ορεγαπέε σπίπι τς ἴπι υεγΖο οοπ]γπιαξίοπεπι οτι καἰρπίς δεφιιεπέίδις 

ε0δ εἰ πιζγασιὲδ. «έφιε Ίιοο πιοᾶο οοφπιουεγιιέ (οοφπέέιπι εδε) γερτπι εί 

πα ἐεγγα ἐοία εἰ ἴπ πιιπᾶο ἐοίο Ιδγαε[ίς ὕι ἐεδεπιοτζιπι (επιέίιπι οποπιίηι 

Ἱιαγαπι Ὕαε εωϊθέιπὲ αὖ ογίεπέε αἆ οσσαδιπι. 

ῬαΏβογ]ρίΙοπθΒ: ΒΏχκατα µαρκοΥ... ΝΑΟΕΗΚΗΌὉΓΑ εὔαγγελιον κατα 

µαρκον... ΡΣΠΡΡΙ ευαγγελιον κατα µαρκον ετελεσθη αρχεται πραξισ 

αποστολων ... 8ἲ τηὰ τελοστου κατα µαρκον [αγιου] ευαγγελιου ... ΔΠῃ 
επρίοῖέ (1 ΜΕ πΙΠΙ] 6αΏδου. Πα εθ), υσοᾶἅπια Αυτο εωρζίοῖ ευαπᾳ. δεοιωιζ. 
πιαγοισα, 1ἩΡ εαρἔἰοῖέ ευαπιφεζύιπι δεσιπιᾷ. πιαγο. παρ αγοιπιεπέωπι ευατι! 

φεοά ἴποαπι, Ἱ ευαπᾳ. οαία πιαγοµπο επρ : ὑιαίρ. οαία πιαίέ]ειπ }εζἐοίσίίει' 

(516), ᾳ ευαπφεῖ. δεοιιιᾶ. πιαγο. εἔπλικητ φελικιτεῖ α Κεν... ΜΒΧΠΣΗΡΡΙ π]] 

5πἨβογ. Παβεη{. Ῥγαείθγεα ΠΕΡ αἱ Ρ] νετβδπῃ (στιχοι) ΠΠΠΙΘΓΙΤΩ ποία- 

έαπα Παδοηί: 6Η8 αἱ ΡΙ αχ’, κ αἱ αψ΄ (οί. ααί]Ἡ νοσε8 1100), αἱ αχς', αἱ β, 
8] χιλ. πεντακοσ. πεντη». αἱ α]]ίον: Ιίεπῃ αἱ ΡαποΙοχες οἱ. ϱηµατα: Ρ] 

αχος’, αἱ αχος, αἱ α, κεφαλαια: Ρὶ σµα’, α] αἰίεν: ο βαρτα αἲ 9---90, 
αὈί Πηππιογας οαρϊ(α]ογαπῃ αἆ πας αἀφοπρίογαπι χο[οτίατ. ΑΝ Απηπι οἱ 

ἘπΒ ποπ Εασία νἰάσηέατ Ρ]15 σλγ΄ (958), αί αηίθ αχροβΙ{ππι αδέ. Κιπιο- 

ταηί δίίαπα τιτλουσ: µη’. Τη Β ονς Ματοὶ 63 βοο{ίοπεβ Ἠαδθαί, Αάαῑία- 

ΠΙΘΗ{ΟΣΗΠΗ, απ1 15 5απβῖπῃ βπΏ5ογ1ρίίοηπ65 απχογαη{, οχεπΙρ]α θες βΗΠ{: 

ακ(ροβί ευαγγ. κα. µαρκ. αἀά]ία Παβαί)5 αἱ πα: το κατα µαφρκον (α αἱ 

πα αγιοἨ) ευαγγελιον εξεδοθη (α -δωδη) µετα χρονουσ (κ δεκα, 

3] τῷ’) τησ του χὺ (α αἱ κυριου) αναληψεωσ. ἵηπ Ῥαποϊογίθας αἀάῑαγ: 

εγραφη ρωμαΐστι εν ϱωμη (ία 160. 161. αΠαπάς αετίατ ε’ αιγυπτω). 

995. 8ἱο: εγραφη τδιοχειρωσ αυτου του αγιου µαρκου εν τη πρεσβυτερα 
θϱωμή µετα Έρονουσ δεκα τησ του χὺ και του Όεου ημων αναλήψεωσ 

και εξεδοΦη παρα πετρου του πρωτοκορυφαιου των αποστολων τοισ 
εν ϱωµή οὖσι πιστοισ αδελφοισ. ΑΙ ροδί αναλήηψεωσ αἀά υπηγο- 
ρευθη (439Σ τ30Υ ὃνηγορευθη δε) υπο πετρου (1Π4οπιδοῖ αἆά εκ ρωµησ 
Ρταθίετεααπθ ηΙΒΙ]), Τοτη αἢἲΡ] αἀαῑίαχ επεδο Θη µαρχω τω ευαγγελι- 
στη και εκηρυχθη εν αλεξα)δρεια και παση τη περιχωρω αυτησ. Οοἆ 
Ρ4Υ ΕΕΠΟΥ εγραφη εν τήρωµη υπ αυτου εν οµμοιωματι µοσχου (Ίάεπῃ αἆ 
Μί Ἠαβεί: και εστιν ανθρωποµορφον). ΑΔ 20. 262. 900. εἶο: ευαγγελ. 

κατ. µαρκον΄ εγραφη και αντεβληθη οµοιωσ εκ των εσπουδασµενων 

εν (20. 900. οπι) στιχοισ αφα (ἴΐα ΔΑ, εκ ἐπ] τε]! 32 τεία]]{ αφς) κεφα- 

λαιοισ σλζ. Π]αά οµοιωσ τεβρἰῖοϊί αἆ ες ᾳπαθ οΥυρ]ῖο Μί {π Α 262. 5900. 
εαΏβοτίρία βη{;: ευαγγ. κατ. µατθ. εγραφη και αντεβληθη εκ των εν 
(4. 800, οπ1) εροσολυμοισ παλαιων αντιγραφων των εν τω αγιω ορει 

αποκειµκενων (ακίτοπια Παθοπί ἰαπίαπι Α 2632.) Ῥαρρ]ο Ἠαες αᾱ Μι. 

Βἰπα] {ου 2Ρ6 πά Βποπι Μπτοί: εγραφη και αντεβληθη οµοιωσ εκ των 

ιεροσολυµων παλαιων αντιγραφων. ΒΨιδεὮ Εὐπέέι εδί ευαπᾳ. θαποίιπι 

γαεαϊσαξϊοπίε Μαγοῖ, φις [οιγέιις εδὲ αο ργαεᾶϊσανί Παἰΐπε Ποπιας, 8ΥΤΡ 
πίέυπι εεί ευ. ἑαποέιπι οί, φιιοᾷ ἴοφιέις εδ Τιαίῦιε Πνοπιας. ΑΘΕΊΤΟΠΙ 

εἰ Ππζέπι εδέ ευρ]ίιπι ΑΙαγοί, εί οσες εἴως 1100. 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

ἡ 
Ν 

1 1 Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν 
Δ -- -- / 

περὶ τῶν πεπλγροφορηµένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων, 2 καθὼσ παρ- 

ὅ κατα λουκαν απ ΝΒΕ. ΒἰπηϊΗίθυ ποπηπ]]1 οὐ αῖί οίνξ τί α (5εοιιάμτι 

ΤοΠαππεπι εαρὲἑ απιετι ὑιορεί δεσιπιάιπι ζπλαπ) ο (ευαπρεζζµπε οαία {ο]λαππετι 

εαρ[ίοῖὲ ἱποῖρῖέ οαία ἴποαπ) σἳ' (--- ὑποῖριέ δεοιωπάιπι Ἰσαπι). (Ἑκ 88Π 

Ἠαῦ6ο Ῥεπθς πιο ἰαπίαπῃ ᾳπαθ αἆ Ππ. ον. Μί Ἱεραπίατ: ευαπσεζὔηι 8ε- 

οπιάπι πιαξέ]ιειπι επρζἰοιέ ἐπιοῦρῖέ δεοιµιᾶιηα πιαγσιπι). Ἠαπι Ὁ (αἱ ΝΒ) α 

Ῥ ϱ ᾳ αἱ {ου αἱ 5γτόὰ Τη βήτα ραρίηα ΠΙ] η]θί κατα λουκαν Ἠββονί... 

συ ὦσ Τμ Τὶ ευαγγελιο» κατα λουκαν ΟΠΠΙ ΑΟΡΕΚΙΜΒΌΧΑΠ αἱ ΡΙ (Γ 

ευαγγελιον κατα Λλουκχαν: αγιου ευαγγ :) (η ευαγγελιον κατα τωα- 

γην ετελεσθη αρχεται εὔαγγελιον κατα λουκαν, ευαπρεζζωπι βεοιιάιηι 
ζομαπεπ εαρζίοι ὑποῖρτέ ευαπφεἴζηπι 8εο ἴπσοαπ. Ἠαες εχο]ρῖί Ἱπδοτ]ρίίο: 

ευαγγελ" κατ λουκαν, εναπῃ 5εο Ἰπσα) ... ΔΣ ("π1] Ἡαβεθ) λουκασ...ς 

το κατα λουκαν (1 ςθ ΟΠΠ ΠΙΙΏ ΡεπηἩ, ς αάᾶ αγιον οππα ππῖη τηΙ1) 

ευαγγελιον οἳπη Πῖη ΡΙ: αἱ εκ του κατα λουκ. ευαγγελιου (4ἱ οπι 

ευαγγ., αἱ ἨΠαὈεπί αγιου ευαγγ.), Ε5οΗ3 59" ευαγγελιον αγιον κατα 

λουκαν. Τιαϊπῖ Ῥ]6γίᾳαα οΙΠΠ ΑΟΡ εἴο οοπδεπΒιπἰ: Ἱία α Π2᾽ ἰποτιριέ 

ευαπφε[ζιπι δεοιιιά πο ισα (ζισαπλίπι εἴῖαπα 1 ἰπείαν, επῖας {γαρπιεηία 

4 «αρ. 10 Ἱποῖρίαπ{), Ὦ {ο3' απῃ δαΐ τωῖ ὑποῖρίί ευαπφεῖἁιπι δεειπᾶιπι (ᾳαἲ 

σαία) ἴμσαπ (1{α Ὦ Ε ραῖ, ϱ” απι τη ζμοατη) 

1----Δ. 18051 εΕ]ᾶ οπι Πο Υ6Υς58 

1. επεχειρήσαν: Χ αἱ Ρα8Ἱο -ρισαν, 1. επιχειρ. | αναταξασθαν: 1, ανταξ. | 

περι εκρτῖπι ἆ (ε 6 φιῖῦιι οοπιρζεία 8ιπέ ἴπ πιοδίθ γεδιβ 5ἱο) οἱ ο (ε 

Μἱ8 γεδιδ φμαε ἱπιρίείαε διπέ ἵπ ποδῖθ) Ίΐεπι Ἠϊοι Ιπίετρτες Οτὶσαπῖς 

(αοπαπα ἵπ Τ,) δνδδδ; ΗΤεΙΙ νρ (56 ὃ ἄε οοπιρ[εέίε ἐπ ποῦ. γεδιι) ποἨ ϱχ- 
Ρτῖπα (παγγαξίοπεπι τεγιήη εἰς) | πεπληροφορηµενων: ΕΤ αἱ πεπληρωφορ., 

ᾱ ΡΡΔΤΗ 5ος πληροφοφημενων | εν: Ἐ 28. 191. αἱ29 [ο ΟΠΗ 
2. καθωσ (εξ. Οτ9319): Ὁ καθα, ἴίεπι Ἐπδάεπι 130 (ουτωσ µεν τον µατΏ. ο 

λουκασ ετιµησεν χαθα παρεδωκαν αυτω σι απ αρχησ πβα λογου) εί 



ΑοιΙ, 1 

1 σ 98, 10 

415 ον ΚΑΤΑ ΔΟΥ ΚΑΝ 

{ - . ] 2 ” 7 ’ Δ ε ” . - 

ἔδοσα» ἡμῖν οἱ ἅπ᾿ ἄρχισ αυτόπται καὶ ὑπιρέται γενόμενοϊ τοῦ 
2 α ὼ 8 έ ’ / - ώ -- 

λόγου, Ὁ ἔδοξε κάμοι παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶσ 

καθεξη οάψ ίτιστε (εύφιλε, 4 ἵνα ἐπιγνῷ ὶ ὧν καθεξῆσ σοι γράψαι, κράτιστε (εύφιλε, 4 ἵνα ἐπιγνῷσ περὶ ὧι 
Α Δ 2 ’ 

κατηχήθισ λόγων τὴν ἀσφάλειαν. 
. μις « « ; ”. Ὁ 

Ὁ ᾿Γγένετο ἐν ταῖσ ἡμέραισ Ηρώδου βασιλέωσ τησ Ιουδαίασ 
{ Ἡ 3 . ’ Ζ΄ / Ἵν ” . ’ 4 ’ ο Ν Ἱ λ. .) - 

ἱερεύσ τισ ὀνόματι Ζαχαρίασ εξ ἐφημερίασ “βιά, καὶ γυνή αὐτῷ 
ο - . ’ Ν / ” / εν) 

ἐκ τῶν θυγατέρων αρῶν, καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς Ελισάβετ. ϐ ἦσαν 
Ν ’ ϱ) / - κ. φ. 

δὲ δίκαιοι αμφότεροι ἐναντίον του Θεοῦ, πορευόµενοι ἐν πάσαισ 
- - Ν ’ - ’ / Ν 

ταῖσ εντολαῖσ καὶ δικαιώµασι τοῦ κυρίου ἄμεμπτοι. τ καὶ οὐκ ἦν 

Μ5{ 5,45 (ευαγγελιω ο και χαραξαι µαρτυρεται καθα παρεδοσαν αυτω 

οι απ αρχησ εἰς) | παρεδοσαν (ο. Οµ 4,315 Εκη]δί δν ἐς Ακ αἱ τη -δω- 
σαν): κ αἱ Ειδάθπι 120 Ῥν- Α(ΠΙ2595 παρεδωκαν | γενοµενοι (ο -νου) θἱ. 
Ον Εακθῖς Ππί 50 ο, .2τ: κη 196.495. 3Ρ8ΟΠΗ (41 Ραπο Ροβέτ. λογ. Ῥοη) 

ὃ. εδοξε 6ΠΙ ΝΒΟΡΕΙΜΡΕΌΣΓΑΣΠ οἱο ... ΑΕΚΑΒΛ 1. αἱ εδοξεν | καμοι (5ἳ” 
πιζλέ; εοπίτα αἱ. ΟΥ5595 οκ Ἱπίετρν Ἡετοηγπαὶ οἴδιιπι εδ εἰ πιζ]ηὲ αβδεσιιέο 
αὖ ὑπίίο [α Ργἰποἰρίο α]ίετο 196] εἰο 18): ν ϱζ’ ᾳ Ρο (πο Ἱίεπι ς ο { 

β5: ρ». νᾶ 1 νρ) 6ο αάά εί αργεί (Ὁ --ἔπο) φαποίο :: οξ Δοί 15, 28 

4. επιγνωσ (εί. Νε): κ επιγνοισ | ων: ϱ" των | δ” καταχηθησ | ασφα- 
λειαν (οκῦ αἱ -λιαν): 496ν ωφελειαν 

δ,. βασιλεωσ ο.ΝΒΙΒΣ....ς ωπ του ᾷασ.ο. ΑΟΡΕΕΚΜΡΒΌΥΣΧΓΑΛΠ α] οπιησ]ᾶ 

ΕρίρΙ 529 ΟγτεθΊ6δ(:; Μί 2, του ποπ Βαεί, ΟΕ οἱ. Αοὶ ἤ, 10. 10, 899, 

απαΠΙ(ΠΑΙΗ ΠΟΠ Θ446ΕΠΙ ΡΥΟΙΣΙΡ ταίῖοπθ δαΠπΐ, ἴηπ Όκςκ ὦγ βασιλ. τησ 

βασαν, σήηων ῥασ. τω» αμορραιων [ΤΕΦΊΠΕΠΕ, δθἆ ΙΙ ποιο ραβδίτη α 

(οβΗῦ αἀαίατ ατγσα]α5 αἆ βασ.: οἱ Ναπι 99, 98. Ὀειί 1,4. ὃ, 1 8α) | 

τησ ιουδαιασ: 28. 205. οσα | ο7ομµατι: Ἑ -μα | γυνή (τ Ῥταεπῃ η) αυτω 

(κ -το) (40) ουπι ΝΕΟ ΡΙικΣ 1.99" 95. Τ8. 906 6 Η3' 1: 1 ᾳ απι 6Πῃ [ΟΥ 
{α ἴπο 1πρ πι Ῥοᾶἱ ΑρζοἩς2,1Τ Ἠϊεγ ... ς η (οὗ οπι ϱ) γυ,. αυτου οππι 
ΑΟΡΕΕΗΚΜΡΗΒΌΥΓΔΑΛΠ αἱ] ρ]οτ Ὦ ο Γρ” υρεᾶ (Ίΐίεπι ραἲ {ο]) ϱο οοΡρ 87Υ 
αἱ (ΕΡρΙΡΗ/59 ΟΥτο5 166 γυνή αυτου 5ἶπο η) Απιῦ | το: Α οπι | ελισαβετ 

ο. ΔΑΟΕΕΗΕΙΙΜΡΗΒΌΥΓΔΑΣΠ αἱ] οπιηΥΊᾶ; Ἡ ελεισαβετ αῖαπα, επι ος 

νοχβι Ὦ (ΠΟΠ 1ΐεπι νν. Ἱ. 19. 24. 96. 40. 41. ὅτ), Πίετη κ νν. τ. 19. 24. 
96. 40. 41 (ποπ 1ΐοπι ν. ὅτ), Ἱέεπη ο ναιβα ἵ (Ποῦ Ἱέθπι 6. {19 8ᾳᾳ). 

Ῥοχτο -βετ οἁπη Ίππο οἱ πΙΙΠΙΡΒΟ {αΠίΙΤΙ ΠΟΠ ΟΠΠ 8 6 ΠΠ 60οΡ: Ὁ -ῥεῦ 

νν. 6. 56, 40. (-βεὸ ν. 19. [ο. 4] αἱ Ὀϊβ 41 [ἀ -δεί], βοᾶ ν. δΤ. -βετ), 
οἱ. ΟΥτε5166 0εθ, Ἱέεπῃ -δείᾗ ο ξα (ρ]εταπιαπο ᾖεζῖς,) {ο Ρεν (πα {απ- 

έαπα ν. δΤ) 6ο απιΏττεδος Ὦ (αῬίαιϱ) --δεί 

6. εναντιον «ΠΠΙ ΝΕο”χ Τὸ. 989. Πεβροτίλος 105 (0γγθ» 166 (Ίέαπι απίε Ὁ ο 3" 
ϱ1.Σ: ᾳ να Τεπί 15. { ραββίῖτη 6ἱ8Π1 ενωπιον Ρον απέετοδἁἵαχ) ... ς Τμ 
ΤΙ ενωπιον (ἴπ Τιο (γοαιιεπΗΙβΒ παπι) ο, ΑΟΣΡΤΡΗΓΑΛΖΠ πηςἳ 4] Ρ]εΥ ( 

απίέε Γαοΐεπι, ἆ { Ἠϊονγοτίρ 5,984 ἵπ οοπαρεείι) ΟΥ 53554 (εκ Βεπεᾷ ἄναρ οί 

6οπιβεβ) | του (1. οπι) Φεου: 98. ο (ποπ Ίίεπι Ὦ Γρ] ᾳ νβ) αθίλ (παπί 
195 α]τοτί ἀοπιίπηπα, π] Μεγ] ἄειπι) τ. κυριου, ο 3’ ἀοπεύπιπι ἄειπι 

7. ην αΠίο η ελισ. ΟΙΙΠΏ ΝΒΡΙΙΧΔΣ 989.909. 908. 449ν ὅδον Ίνα ρο αοίἩμ... 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ τς Τρ, 419 

3 μα / / στ κ. / » Δρ] / 

αὐτοῖσ τέκνον, καθότι ᾗν η Ελισάβετ στεῖρα, καὶ ἀμφότεροι προ- 
ῥλ « 5 Λ - 

βεβικότεσ ἐν ταῖς ἡμέραισ αὐτῶν ᾖσαν. ὃ ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἑερα- 
τεύειν αὐτὸν ἐν τῇ τάξει τῇσ ἐφημερίασ αὐτοῦ ἔναντι τοῦ δεοῦ, 

ο) ΑΝ 2 ο ς ’ "ῇ, αν κά 3 Ν 3 

ϐ) κατὰ τὸ ἔθοσ τῇσ ἑρατείασ ἔλαχε τοῦ θυμιᾶσαι εἰσελθὼν εἰσ 
Ἡ Ν -- ) Δ - λ ” π ” -- 

τὸν ναὺν τοῦ κυρίου, 10 καὶ πᾶν τὺ πλῆθοσ ἦν τοῦ λαοῦ προσ- 
/ ”/ ών ιά ο / / Ν 2 ιά ” 

ευχόµενον ἔξω τῇ ὥρᾳ τοῦ Φυμιάματοσ. 11 ὤφδη δὲ αὐτῷ ἄγγε- 

λοσ κυρίου ἑστὼσ ἐκ δεξιῶν τοῦ Βυσιαστηρίου τοῦ δυμιάματοσ. 
1 ο ο μάο / 3 / Ν / 3 /. δὲν) ο μις 

2 καὶ ἑταράχθη Ζαχαρίασ ἰδών, καὶ φύβοσ ἐπέπεσεν επ αὐτόν. 
σ Δ Ν ο), δν ε ο « 4 -- , νο 

19 εἶπεν δὲ πρὺσ αὐτὸν ὁ ἄγγελοσ᾽ μὴ φοβου, Ζαχαρία, διότι 
. ος ιά μν / Νας / 2 / ’ ε/ 

εισηκουσύ]; η δέῃσισ σου, και η Ίυνή σου Ελισάβετ γεννήσει υἱόν 
ΔΝ 2 ” / ντ) 

σοι, καὶ καλέσεισ τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ιωάννην 14 καὶ ἔσται χαρά 
Ν Ν Ν Ν - -- 

σοι καὶ ἀγαλλίασισ, καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ γενέσει αὐτοῦ χαρήσονται. 
η / Δ Ν 

15 ἔσται γὰρ µέγασ ἑνώπιον κυρίου, καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὐ μὴ 

ς Ῥοβί ελισ. ΟΠΠ ΑΟΡΗΓΑΠ ππςῦ (]απί ΕΗ) αἱ Ρ]εν «ορ βγταἳ αγπῃ | 

η ελισ. οπΠι ΝΑΟΡΙΡΗΞ οίο ... ἴμπ οτι { ΟΙ Β 69. 258. 490. αἱδ, Ώο 
ελισαβετ ν]ὰε αἆ ν. ὅ | ήσαν: Ὦ ο απίο προβεβηκ. (ἆ εγαπέ δεπίογες, 

εγαπέ γοφγεβδὶ, ο ἔ Ργοφγεδδῖ εταπέ [ί εδεεπί], Ὁ 3. σἳ. ᾳ Ργοσεδεῖ εγαπέ, 

νο ϱγοσεβδίβεεπέ) 

8. εναντι «ππι ΒΡΕΙΡΕΒΌΥΓΛΣ αἱ βαΐ πα... ἀΡ΄ εναντιον ΟΝΠΙ ΝΑΟΕΜΧΔΙΠ 
β169 [ετο ... Ἑ ενγωπιο» (ἆ πι οοπβρεοίιι) 

9, ιερατειασ αἱ ΝΑΒΖΡΕΕΚΙΙΜΧΓΑΣΠ αἱ ΡΙ: ΒΟΡΕΌΑ αἱ -τιασ | ελαχε οπΠῃ 

Ν”ΒΡΕΜ θείο .... ΤΙ ελαχεν ϱπΠΙ ΝΟΑΟΕΚΗΡΗΣΌΧΓΑΛΖΣΠ εἰς | του θυμ.: ο 
το θυμ. | εισελθων: 1, -λΘειν | κυριου οππι ΝΑΒΟΌΗΡΗΣ οἱς (εἰ. Πηπί 185) 
ων Ο98Ι 59, 144. 954. τρο Θεου 

10. ήν του λαου οπῃ ΝΒΕΕΝΑΥ(ΑΠ Ροί]α5 Ἡ 2)ΤΜΡΗΡΌΥΣΓΔΑΑ α]Τ0 [ογο ᾳ 

41η [α {οΥ Ίπρ Ρο... ς(Ξ αὖὐ Βπ) του Λα. ήν ΕΙ ΑΟΡΚΠ αἱ βαΐ πη 6 

{ρ” νρεᾶ οπι ραί αἱ «ΟΡ ΒΥΤΡ ΑΤπι αθε{Ἡ (Ὁ ο 3 ϱ1' Απιῦ ογαδαξ, Ίξοιη 
ΒΥΥΣΕΠ) 

189. ειπεν δε ({ α ἀἰωῖξ αμίεπι, 61 να ΑιβςοΆςΣ, 11 αἲξ αιέεπο): Ὁ Ὦ ο ϱ 2: 

τηί ΒΥΥΣΕΝ και ειπεν (ἆ ο εἰ ἄἰσᾶ, ὮὉ ο 13’ πιῖ εί αἴθ) | ο αγγελοσ (ία Ὁ 
ορ” ᾳνρ): ο 5 ϱ1- 1 αππι αάά ἀοπιπί | ζαχαρια: Επ” -θιασ, Ἰέοπι 17" 

ϱ” ραί παολαγία», εοπία Ὁ οἆ ο {β1 ᾳ νρ καολαγία | διοτι οπα ΝΑΏΟ” 

ΡΙΕΧΓΑΠ οἰς: 674 οτι | ελισαβετ: οἱ αἆ ν. ὅ | γεννήσει (ο γενησει, Ἱία 
ε{. οὐ {ίαπι Οή113) υνον σου (οί. ΟΥ 1330 οί 5/510 οἱ 3.113): 1 νς σορ βγταίν 
ΑΤΠΙ αθεί]Ὦ (ποπ 1ΐοπι Ρο) ραγίεί εδ Πζιπι, Δ ΥεΥνή, σου υνον (8ἱ6) .... 

ΡΕ 1. βαμαηί ΟνΙπί 950 οπα σοι | ΓΛ 41 καλεσησ | τωαννην (1έα οἱ. ἩἉ) : 
ΝΒΣΡ (ωανην ἤ 

14. χαρα σοι (εἴ. ΟΥτΔᾶ 51): Ὦ ρο αππι αεί ΟπΙπΙ5956 σοι χαρα | επι: 69. 
448ν εν (ἆ 5Ἡφεν, 8εᾷ Πε] να π) | γενεσει «πι ΝΑΒΟΡΕΗΚΙΜΒΘΌΥΑΛΙ 
81 Ρεγπὰ ... ς(Ξ- αὐ Β2) γεννήσει Έυπι ἄχυ 1. 99. αἱ ΡΙ (:: ο αἆ Μι 

1, 18) | νχλ αἱ χαρισοντ. 

15. κυριου 5Ίπθ του σπα ΝΑομγνίά 1. 98. αἱδο Ογτᾶβά 5ης, ς (-- αὐ) Τι 



λα 4, ον 

414 1, 16. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

πήμ, καὶ πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ κοιλίασ μητρὺσ 
.] - ΔΝ Ν ” ε- 2 Δ ϱ) ’ άν ’ 

αὐτοῦ, 16 καὶ πολλοὺσ τῶν υἱῶν Ισραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ κύριον 

τὸν θΘεὺν αὐτῶν ΙΤ καὶ αὐτὺσ προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν 

πγεύµατι καὶ δυνάµει Ηλεία, ἐπιστρέψαι καρδίασ πατέρων ἐπὶ 

τέκνα καὶ ἀπειθεῖσ ἐν φρονῄσει δικαίων, ἑτοιμάσαι κυρίῳ λαὺν 

κατεσκευασµένον. 19 καὶ εἶπεν Ζαχαρίασ πρὸσ τὸν ἄγγελον' κατὰ 

τί γνώσομαι τοῦτο; ἐγὼ γάρ εἰμι πρεσβύτησ καὶ ἡ γυνή µου προ- 

βεβηκυῖα ἐν ταῖς ἡμέραισ αὐτῃσ. 19 καὶ ἀποκριθεὶσ ὁ ἄγγελοσ 

εἶπεν αὐτῷ ' ἐγώ εἰμι ΙΓαβριὴλ ὁ παρεστηκὠὼσ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, 
καὶ ἀπεστάλην λαλῆσαι πρὺσ σὲ καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα 
20 καὶ ἰδοὺ ἔσῃ σιωπῶν καὶ μὴ δυνάµενοσ λαλῆσαι ἄχρι ᾗσ ἡμέρασ 

γένηται ταυτα, ἀνθ᾽ ὧν οὐκ επίστευσασ τοῖσ λόγοισ µου, οἴτινεσ 
πλιρωθήσονται εἰσ τὸν καιρὸν αὐτῶν. 21 καὶ ἦν ὁ λαὸσ προσδο- 

κὠν τὸν Ζαχαρίαν, καὶ ἐθαύμαζον ἐν τῷ χρονίζειν αὐτὸν ἐν τῷ 

του κυριου ευπι ΕΡΕΘΗΚΜΒΌΥΣΔΑΠ αἱ ρείππα ΤΠΡΗΥΙ. Εταείετεα ΕΥ 

09. 124. 15Τ. κ] Φεου Ῥτο κυριου | 1, πληΘθήσετε | εκ (κ” εν, 86 αἁ 
ἵρβαπι 14 αἀβοπ]ρίαπι 6βί ρτῖπια ηδη ΚΚ) κοιλιασ(αὓ ΕΕΣ οὗ ανρ 

ετο πίεγο, ἆ ἄε υοἸήγ): ο] ὧι αέεγο, ο πι υεπίγε, Ἰἴεπι Ρο (αἱ. ΟΥ 5356 οκ 
βο]εά ἄταρ οἱ Οοπιῦ εν τή κοιλια ἀϊοῖίιν 5επ1ρ51856) 

16. επι οἱ. ΟΣΤΟ Ογτάά δτ: τ 1. 99. 9Ρ9 α110 {οχο Ον 5956 (οχ 9ᾳΠεᾶξτα εί 
οοππῦ πολλουσ - επεστρεψε προσ εἰς) ομ{ζοπι950πι6Ι προσ 

11. προελευσεται 611 ΝΑΗΖΡΕΘΗΚΜΒΌΣΓΑΛΠ αἱ ρ]ες, 6. ΟΥ ὃν δτ0 οί 1, 113: 

ΒΟΙΥ 3] α]ῑᾳ προσελευσεται ... ΕΥ πορευσεται, α]10 ἔετε προπορευ- 

σετ. | αυτου: ΑΔ κυριου, Π) γιά του Θεου | ηλεια (1, 208 --Λλια) οππη ΝΒΙ, 
2Ρε3Η.... ς Ίων ΤΙ ήλιου επι ΑΒΡΟΡΧΓΔΑΠ απεξ αἱ οπ1Ώ ἔεγο (Ο5 ὅ,δτο 

οἱ 113). Οείδταιη ἡλ- υΜῦτ αἱ πηα οἱ ἠείαα 1 να; ᾖλ- πί ς ΚΑΠ αἱ Ρ]. 

Ἱίεπῃ -λίου Ἐκ αἱ πηὰ; -λιοῦ ΜΒΟΥΓΔΠ αἱ ΡΙ, αἱ αἰῖα -λιού | κυριω (εἰ. 
Ον δ26ί 111): Ακπ αἱ α]ῖα τω κυριω | κατεσκευασµ. εππῃ ΝΑβοραμμθῦυ 

ΥΧΔΠ είς: ἘΚΙΓΔ αἱ πιπ κατασχευασμµ. 

18. πρ. τον αγγελον (1ΐα ο”): οῦυ1ᾶ προσ αυτον | λ" κατα τινος 

19. παρεστηκωσ (εί. ΟΥ3133): Ὁ παρεστωσ | ενωπ. του Θεου (6ἴ. μα Γᾳ 

νρ): Ὁ ο Η3: ϱ1 απίε ἀἁοπιίπωπι | πρὸσ σὲ αἱ ΕΜΑΠ 209. αἱ, Πίεπι κ; αἱ 
πα προσ σὲ... ς Ὦπ πρός σε 

20. αχρι: Ἐκ αἱ Ραις αχρισ | ησημµερασ (ει. Ον 113): Ὦ ηµερασ ησ (1ΐ 

νρ δφιε ἵπ ἀῑεπι (ο) | πληρωθησοντ. επι ΝΑΒΟ εἰο: ΟΡ’ πλησύθη- 

σονται οππι 5 ΟΥ3 18 (11 αἲ {οίες πλησθηναι Ἱπ Το α {αβ{ϊρα5 πο 

πηπίαίαπι οβ{) 

21. προσδοκχων: Ὦ προσδεχοµενοσ, 69. εκδεχοµ. | εν: 9 επι | χρονιζειν: 
Α χρονιαζειν | αυτον απὐίθ εν τ. να. ΕΜΠ ΝΑΟΡΥΥΕΚΓΑΑΗ πποῦ αἱ Ρεν 6 
ο 043’ ϱ]: ᾳ νρ ΑΥΤ ϱο (φμίά {αγάαγεί εἰίπι ἐπ Ίιου ἐεπιρίο)... Τϊ Ροβί εν 
τ. να. οµΠΙ ΒΙ/Σ39Ρ86.,, 108. α16 οπη εν τω ναω, α Ὁ ἆ (φμοᾶ πιοναπι Τα- 

οµτοί ὑπ ἑεπιρῖο, φιιοᾷ ἑαγάατγεί ὑπ {επιρῖο) ποπ εκρτῖπι αυτον 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 1, 26. 415 

- ψ Δ ’ - 2 -- Ν 

ναῷ. 22 ἐξελθὼν δὲ οὐκ ἐδύνατο λαλήσαι αυτοῖσ, και ἐπέγνωσαν 
-- -. νο τ / 2 -- 

ὅτι ὁπτασίαν ἑώρακεν ἐν τῷ ναφ' καὶ αὐτὸς ἦν διανεύων αὐτοῖα, 
Δ ; ; αρ ε 5 / εις ο -- 

καὶ διέµενεν κωφόσ. 25 καὶ ἐγένετο ὡσ ἐπλισθ]σαν αἱ ημέραι τησ 
-- - σ - ᾽ Δ 

λειτουργίασ αὐτοῦ, ἀπ[λθεν εἰσ τὸν οἶκου αὐτοῦ. 24 μετὰ δὲ 
, ν ολο / 0 2 ρα τς λ ὀ ” λ , 

ταύτασ τὰσ ημέρασ συνέλαβεν Ελισάβετ }{ γυν αὐτοῦ, καὶ περιέ- 
- σ φ 

χρυβεν ἑαυτὴν µ]νασ πέντε, λέγουσα 25 ὅτι οὕτωσ µοι πεποίγκεν 
’ 3 ς / τν ε] - 2 5 ” { 3 τ) ΄ 

κύριοσ ἐν ἡμέραισ αἷσ ἐπεῖδεν ἀφελεῖν ὄνειδύσ µου ἐν ἀνθρώποισ. 
- - 32 / ς / ΄ 

260 Ἐν δὲ τῷ μῃνὶ τῷ ἕπτῳ ἀπεστάληῃ ὁ ἄγγελοσ ΙΓαβοιὴλ 
- - - τ / 

ἀπὸ του θΘεοῦ εἰσ πύλιν τῇσ ΙΓαλιλαίασ ᾖ ὄνομα Ναζαρεύ, 

32. εδυνατο ο. ΝΔΒΚΠ α] ραπο.... ς ηδυνατ. 6Πτη ΒΣΟΡΙΥΥΕΧΓΑΑΣ απο 
81 ΡΙεχ | επεγνωσαν: 5 (Θ11οΥ6 86Υ1Πα6) ενεγν. | εωρακεν οππι ΝΑΒΣΟΡ 
ΚΙΘΟΤΑΖΣΠ αἱ ΡΙ... Β"ΕΘΗΜΥΣ 3] ΡΕΥΠΙΗ εοθακεν, ΥΓΟΑ οΡακε» | διεενεν: 
ΥΓΟΔ διαμιενέν ... θ8ῖ αἱ9 οδί δνεμεινεν, Ἰἴεπα Φεγπιαπεί Ἱξ (εκο ἆ πιαπεδαί) 

νβ «ορ δυταίὈ 

325. εγεγετο: ΒΥΥ5ΕΏ αθίἩ ηοη θχρτίπῃ επλησθησαν (πξεπληθησ.): ΕΝ 1. 
91. 259.248. 999. Ιε8πί 8εΓ επληρωθησαν | ΝΗΝΥΕΑ 8] λιτουργ. | απηλ- 
Όεν: Ὁ τοτε απηλὺ. 

24. µετα δε: Ὦ και µετά | ταυτ. τασ ηµερασ: ΡΕ 69. 485. οδὲῖ «ορ τασ 
ημερ. ταυτ. | ελισαβετ: ε{ αᾱ ν. 5 | αυτου: ΜΕ α]8 Ιέεπῃ θΥρς Ρθ6Υπηιι 

ζαχαριου | εαυτην (αἱ. 015558 οκ φε]εάξία εἰεοπῬ): 1, 8Ι5 αυτην 

20. ουτωσ (5 αἱ Ῥαιο ουτοσ) οππι ΝΑΒΟΡ απο τε] εἰο .... ς ούτω 6ΠΙ 

πηΙΠἍδο Ρ] | κυριοσ ΠΠ ΔΟΡΙ, 8δ.... 5 0 κυρ. 61η ΑΒΥΓΕΧΓΑΛΠ πηςξ αἱ 

Ρ]ε | επειδεν «παπι ΔΑΒΟΕΓΑΠ 4] Ρ]εν... Τί εφειδεν ουπι ΡΥγέΑ 69.Τ5.; 
Ἰέαπη Χ δεῖ εφιδεν (:: ε{Αεί 4,29. Ῥο 8,20) | ονειδοσ (Αο ονιδ.) ουπι 

ΝΕΡΙ, 1... ς ΤΠ ΡΙΒΕΠΑ το ΕΠΙ ΑΒΞΟΙΥΟΧΓΔΑΠ απςδ α] Ρρ]εν 

26. εν δε τω κήνν τω εκτω (ει. Ογτατ 119 Οτο ὔτῖ; τω µηνι δετω εκτω 

Έα απΙΒΗΠΙΣ 31: η πιεηθε αιιέεπι εεωίο ἃ { οι. α νςδ ΟµΙΠΙ 5,988 Αιροοπ» 

11): ΡΕΥ ϱ εν δε τω εκτω µηνι (ἵπ δεωίο αμέεπι πιεπδε: ρετο εἰ. Ῥεΐτ 
6435 οπερ -- εν τω επτω µηχι τησ συλλήψεωσ του ετερου παιδιου εἰς) 
εκ Ὁ ο 3 Τη πἳ 185 Απηρίας 3α εοεπι(]τηϊ πι ἆρεο) αμέεπι ἔεπιροτε | ο αγ- 

γελοσ (εί. Τα πα 31:35: 86. αδεὲ αρχαγγελ.): 69. 106. 256. Εππςάθπι 520 
(πεπληρωται-οτε απεσταλη αγγ. γαβο. υπο του θε. εισ εἰς) Ογτν 119 

ΟΠ1 ο | απο (Ῥεμα ,,Όεπο αρ Τις) οππι ΝΒΙνγό 1. 69. 181. 209 Ογτητ 115 
εκες Ίωπ υπο ο. ΑΟΡΧΓΔΑΑΠ αποῦ α1 ρ]εν Ταπι”” Εαδάθπι 539 Ομτοπῦτ | 
του (69. 148. 946. αἱ ραπο οπι) Όεου: Ὁ ο 3: Απιρίαο ζοπιίπο | τησ γα- 
λιλαιασ (ία κε, ΝἘτουδαιασ, 906. ιουδα): Ὁ γαλιλαιαν | η οΥοµ. γαζαρ. 

(εί. Εδάεπι όλ ΟΥτΗς 119 0Ἠτοπδ12): ϱ 2560. 2ὔ9. οπι | ναζαρεθ (εἴ. 
1624. 1655) επι 6ΟΕΟΕΗΜΒΌΥΓΑ αἱ ΡΙ Ίνεπι -ραῦ ΑΔ, Ἰέεπι παμαγεί]ι Ὦ { 

3: ϱἩ' 1 α απ 6η {ΟΥ ΊΠρ ας ΠΤΙ 6ορ Ρο. ΗΜΑΌΥΓΑ αὐίᾳαε -εϐ αρ 

Ίιε, ο απο 5ο]ο Πῖςο απαατίζατ, 1ΐ6ιη (1. 1. {αοεηβ) Ὁ {οχ (αί 4, 16 -εδ), 

Ι{ειῃ Ὦ (5εᾷ 2,4 -ετ) εί Ε (015, Μ]αΐ {εχ). Οοπβτπιαπί -εθν 9, 4: Ἡ 999 

εἱδ1; 232, 99. ΔΒΞ 4, 16 -ραᾶ, ἴεχ κ οἱ ΡΙ8 8 -ετ; 1ἴεπ22,4. (02,4 οἱ δ1 

-αθ, Δ αὈ]αᾳπο -α, Α Ρἱ5 -αθ, Τετ -ατ)..... ς(ηΝιρίι 60 Βσ) ναζαρετ 

6. ΝΕΚΙΧΠ αἱ ρεπ]α θα. Οοπ]αῖς οπηπίῦας Ἠπῖας ανυρ]1ἶ ]οοῖς (ᾳπ1ββ 

ΜΕΙ, 18353 



4160 Ἑα0, ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

7 3 ος 4 ζω η 5 ο 

2{ πρὺσ παρθένου ἐμνηστευμένην ἀνδρὶ ᾧ ὄνομα Ἰωσήφ. ἐξ οἴκου 
2. Ν ” ” ως Ν ] 

«Ιαυείδ, καὶ τὸ ὄνομα τσ παρθένου Ἠαριάμ. 35 καὶ εἰσελθὼν 
Ν ς ο] 9 -- η Ν δν 

πρὺσ αυτὴν ὁ ἄγγελοσ εἶπεν᾽ χαῖρε κεχαριτωµένη,͵ ὁ κύριοσ μετὰ σοῦ. 
ο ο ο... ὃ / ά λ η ”.- π ο τς 
29) η δὲ ἐπι τῷ λόγῳ διεταράχθη, καὶ διελογίζετο ποταπὺσ εὔι ὁ 

ασσθᾶ1ς Αοἲ 10, 98 --εθ ΝΠΟΡΕ) Ἱωμποαπα γαζαρεθ βεγῖ]ρβίββο βἰππθπάτπη 

θ5έ, ποπ ναζαρετ, πη]δὶ απο 4, 16 {οτπηαπι οµπα γαζαρα αἀΠΙριιῖςβο 811 - 
4επί {ορίο5. Πηίεν -εὔ επῖπα αἱ -ετ οιπά σπα 5οτ]ρίογαεπι Πποίπαδρε ἵη- 

εταάΙῦ]]α εδ. Οσίεταπα πα] Πίου Βαοίπαπί Ρραίτάτη οΓΠ{10Π65; ῥτασνα- 

Ιοί {απιοῃ γαζαρείθ. 

21. εµνηστευµενην επτα κ δ(ΕΡΑΗ”, (οἳ οἱ. αἆ 9,6)... ς µεμνηστευμενην 
πΠΙ ΝΕΒΗΣΟΥΨΟΧΓΑΑΠ αποῦ α] οπηΥ]ά, ία Ὁ µεμνγησμενην | ω ονομα: 

Τ. ὠνομα (5εᾶ 1, 586ρο ν1ϊοδαςδ βοτ]ρίέαταβ ρταθβοεί) | εξ οικου ο. ΑΒΡΝΟ 

ΧΓΔΑΣΠ ππςῦ αἱ Ρ! 1{ νρ 881 6ορ ΦΥΣΠΙΣ ϱο Αγ αείἩ ... ΝΟΕΝΙ, 1. 28. 

α1Φ0 βεγο Έλις Ίοπη 539 λα ππιαππ απο Σ1 Ομ ΟΗτομῦῖ” α4ᾷ και πατριασ 
(τες 9,4 πὈῖ ποη βιοί) | δαυειὸ: εξαά Με1.1 

98. εισελθων: ΑΞ ελθων (5εᾷ 1ρ5ε” εοττοχῖ(), 1, εισηλθεν (πος ἴππιοη αάᾶ 

και απῖε ειπεν) | ο αγγελοσ Ροβί πρ. αυτ. ο. ΔΕΑ 69. ΕΠ: 1 ᾳ ΑΥΙΡΕΙ 

ΑΥΠΙΗΣ6.., ς Ἰωπ ροβί εισελθων επι ΑΟΡΧΓΑΠ ποξ αἱ Ρ]οτ (ΤΡ9 ειπ.ο 

αγγ. πο. αυτ.) αὐΙᾶ Ὁ 66 να ϱο ΒΥΙΡ αοί Ομτοπὸῦτ Αιρεοπβ 2,11 (Ώαπα 

1505 ϱυ γεγραπτ. οτι εισελθ. ο αγγ. πρ. την µαριαν ειπε) ... Τϊ οπι 

(619) ο, Β1Σ 1. 191. «ορ (5εἆ εορᾶΣ 1η αἀᾷ αἆ αἰωὶ εἴ) αγιηἍΟΝ (5οἆ 

λαβεί «οπηβ) | ειπεν: ΑΔ 249. 9623 2909" ϐΡ9 4 Ὦ ο ΗΞ 1 (ποη Ἰίοπι ο ἔα 

νο Αιις60Π53,11) ΑΥΥΡ ΡΙΒΕΤΗ ευηγγελισατο (Ἠ ευαπφεἰζιαυίέ, χα]] ὄεπε- 
ἀἰωί αυτην και | µετα σου βἶπο αἀἀ]ίαπι (ά9΄ ρτοῦ Βομιι) ο ΝΗΙ, 

γγογίά 1, 191. 44εν 9Ρ6Υ3 βαμαϊπί ορ ΑΥΤΗΣ ασπι ΟἨτου 51 Ώαπῃ 1,204 
οἱὔδῦ οα{11 Ῥτοπιίβδ ... 6 Ὥπ αἆᾶ ευλογήµενη συ εν γυνανξιν (:: ϱ 
νοσδι 49) «απ ΑΟΡΧΓΔΑΠ απο αἱ Ρ]εχ Τΐ νο ο αγταίΓ ααίἩ Ειδάεπι 939 

ΤοαχιΥ ΕΕ ΥΘΙ 6 (οεᾶ οτι Φοπείοῖ ἐῖαπι [ααὈτίο]], ὑπέεγ πιιζίεγες, Ίο. ἐπίεν 

νζγφίπεξδ ἀερμίαί: Ῥεποά]οία έα Ἱπίον πι]16γθΒ. δοζεδαί εί απ εζιιβ πιι{ε- 

γεπι εἰίαπι υὐγφύπεπι ἀῑοι.) Ἐταείετεα (:: οκ εοάεπι νετβι 42) 4Τ. σαΐ 

Απιάζτοί10ῦ ᾳᾷᾷ και ευλογηµενοσ ο καρποσ τησ ποιλιασ σου. ΟΕ πας 
Ρτοίαο 11,1: και τδου φωνη λεγουσα᾽ χαιρε κεχαριτωµενη, ο κυρ. µετα 

σου, ευλογημενη συ εν γυναιξιν (α]ήπια εκ ο ἆ Ῥ]ος; οπι ν6χο ΗΕ; 1, 
αάά και ευλογηµενοσ ο καρπ. τησ κοιλ. σου) 

99. η (9813 ήν 2) δε 8Ίπο απ ἁῑίαπα οππι ΝΕΡΙΧ 1. 191. 159. 184. 2Ρε33 βα] 
παΏηί ϱΟΡΣΕΏΝΥ (οκά7 δὲ α1193) αὖπι Ογοπῦτ” Ώαπισλοά ρε δῦ5.,, ς (-- 8) 
Τη αάά τδουσα ου ΑΟΥΕΓΑΑΠ ππΠςῦ αἱ Ῥ]οχ 1Π{ (α ᾳ ἔρθα αμέεπι αἱ υἰαέε, 

Ίέοπα πάάῑίο επι Ὁ Ε 3" 1 Απιρίαςς ο ῑία αιίεπι οιπι υἰα{φεοί απιφεἴιηη : 
ορ]: {ι Απρζοπς 2,1 αε οµπι υἱῶί6βθεί) οορΡΥΊ (αᾶἆ εωπι) ϱο ΒΥγτα(Υ αθΗ: 
Ἱίοπι 19014ἱ νς (αχο {11) αάά οἵπι αιιάἶθεί (ὃ ἷο: φιαε Ίιαεο αιά{επα αιιέ 

«μας οι βοϊυῖβδεί απέ «ιαε οι υζά(βδεί). Οἱ Ῥτοίβο 11, 9 ροβί α{ογατη 

αηρο]ῖ α]]οσπίοπθπη: η δε ακουύσασα ὀιεκριθη οίο | επι τω λογω απίο 

ὀιεταραχό. ουπι ΝΒΡΙΙΧ 1. 191. 159. 184. 208 αππι ΟγοπῦτΣ Έαπη 1,555. 
Ἰίοπι λογω Βἶπο αυτου οππη Πβάσπι οἱ νγο βαμαπί σορ Ώαπῃ 1304 .,ς 

(- ἄν) ΤΠ επι τω λογω αυτου Ρο8έ διεταραγθ. οππῃ ΑΟΡ(ΝΥΘ)ΓΔΛΠ αἱ 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ρα. ΜΗ 

3 ἴσ . Ν σ 2 ελιά -- 

ἀσπασμὺσ οὗτοσ. 90 καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελοσ αὐτῃ᾽ μὴ φοβου, Ἠα- 
ς τ - - .. / 2 

ριάμ᾽ εὗρεσ γὰρ χάρω παρὰ τῷ δεῷ. 91 καὶ ιδοὺ συλλήμψῃ ἐν 
Δ ο ώΕ «/ Ἂ / ν 3 2 το» 5 82 σ 

7αστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, και καλέσεισ τὸ ὄνομα αυτου Ιησοῦν. 93 οὗτος 
λ ε Δ / ο) 

ἔσται µέγασ καὶ υἱὸσ ὑψίστου κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ κύριοσ 
Δ ῳ 3 - Δ 

ὁ θεὺσ τὸν Ὀρόνον «1αυεὶδ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ, 99 καὶ βασιλεύσει 
αν Ν αι 3 Ν 3 λ ”- Δ , 2 -- 

ἐπὶ τὸν οἶκον Ιακὼβ εἰσ τοὺσ αἰωνασ, καὶ τῇσ ῥασιλείασ αὐτου 
21 Ν ” - -- 

οὐκ ἔσται τέλοσ. 94. εἶπεν δὲ ἩΜαριὰμ πρὺσ τὸν ἄγγελον' πῶσ 

ΡΙετο [νρ 5α] οοὮ βγταί πα Ώαπι 1304 (564 Ὑνὸ δαἩ ορ Ώαπι οπι 

αυτου) Αιςοοπ»Ἅ1Τ,., ΡΤΟ επι τω λογω Ροή Ροδί διεταραχθ. 9 5 ΡΤ] 

ᾳ 56ο ΑπΙΡΙΙΕ ὄπ (ρο ἆε) πέγοίέι εἴης (1 οπι), ο αἲ ὑπέγοϊέμπι εἴιδ... 0” 68 

νοιΡα Ρ]απο οππ (909) { διεταραχθη: Ὁ 44. Τθ. 925. 8Ρὲ εταραχθη | 
Φιελογιζετο: Ὁ 28. Τὸ. αἲπι αᾶᾷ εν εαυτη (Πίεια ϱο σοφιἑαυῖέ ϱ{ῶ5) , 1ίθτα 
Εκ 98. 289. ΦΥΙΡ ΙΕ εν εαυτη λεγουσα | ποταποσ (ῷ ποδαποσ αγ) 
ευη (1, 19. 69. ει, 2504. η, 1. ἑδ0ἳ οπι) ο ασπασµ. ουτοσ (ο νβΡ ΑΙς60Ἠ5 

Ξν1π φιιαζῖς εξδεί ἐδία δαἰμέαιίο): ο «ία εἰς δεπεαίωῖέ ἑαπι, α. Ὦ ΕΞ 1 α φιοᾶ 

εἷο δεπεαἰαϊοςεἰ ἐαπι ... Ε 51’ 60 φια[ίς εδσεί Ίιαεο (1: ἐεία) δαζωαίέίο (51: 

α4ά εξ) φιοά εἶο ὀεπεαίωίβδεί ἐαπι (εἴϊαπα ,,εοᾶεα ἱορίο Ηαταπίπο”' αρ 

ΥΝ{δί οτι ουτωσ ευλογησεν αυτην Ροῦα5δ Παβπας απαπα ἄταεσας ναΐτ 

6556) : 

90. και ειπεν: 1. 2Ρὲ ειπ. δε, 18. ειπεν | ο αγγ. αυτη (εἰ. Ώαπι Οδῦδο νο 
Αισόοης 1; 1 απφ. ἀοπιϊπτ) : 9 α11{ετο ο Γ03:51: ᾳ δαΐ βγταίὶ αείὮ αυτη 
ο αγγελοσ ... 6 α1δ 6 Ρο ΟΗγοπῦτὸ 0Υ "5 Αιηῦαέ ϱ αγγ. προσ αυτην | 
µαριαμ (οί. Ἐαφάσπι 569 0Ἠτοι ΟγτΕΙΑΡΗ 56 Ώαπη))ὔὔθ): Ὁ µαρια (ενε 

Ρρ]αί πὐίαπε ΛΙαγία) | παθα τω ὃθεω (εί. Βαβάεπι 0Ἠτοι ΟΥτ Ώαπι 1 
π{195);: 1. παρα Όεου ... ΟΠΗΣ, 999 ο0γαπι ἀοπιίπο 

81. συλληµψη (ϱ συνλ.): -μψη οππι ΝΑΒΟΡΙΣ ... ς -ψη 6πΠΙ ΝΟΧΓΔΑΛΠ 
ππςῦ αἱ οπιπσίά (56οἆ 959.69. 946. Υγ5ό α119 Γεγθ -ψει οἱ Ἰ1άἆθπι ἔθτο ρορίθε, 

τεξει). ΟΕ πας Ῥτο[ίαο 1υ” µη φοβου µαριαμ" ευρεσ γαρ χαριν ενωπ. 

του παντω) ὀεσποτου, και συλληψή εκ λογου αυτου. { ὃε ακουσασα 

διεκριθη ἐν εαυτη λεγουσα” ει εγω συλληψομαι απο κυριου Θεου ζων- 

τοσ και γεννησω ὧσ πασα γυνη γεννα; και ειπεν 0 αγγ. κυριου” ουχ 

ουτωσ, µαριαμ᾽ δυναμισ γαρ κυριου επισκ. σοι" διο και το γεννωμ. 
εκ σου αγιον κληθησετ. υιοσ υψιστου. και χαλεσεισ το ονομα αυτου 

Ἠβτ, 14 
Μί1, 9185 

Μο] 4, Ἱ 

ιπσου᾽ αυτοσ 7αρ σωσει το») λαον αὐτου απο των αμαρτ. αυτων. - 

Β]πιϊ]{6ι αἆ το ονοµ. αυτου (ήσουν ΠιβίΡΟΙ 155 (αγγελοσ Φεου ευηγ- 

γελισατο αυτην ειπων΄᾿ τδου συλληψη εν γαστρι εκ πνευµατ. αγιου και 

τεξη υιον, και υιοσ υψιστου κληθηήσεται, καν καλεσεισ το ον. αυτ. )" 

αυτοσ γαρ είς) αἱ Ίλατη 1394 (ποπ. Ίέθτη 1555) αἆά αυτοσ γαρ σωσει τον 

λαον αυτου απο των αμαρτ. αυτου (:: εξ ΜΙ 1, 91) 
89, ουτοσ (εί. Ον395 Ειιβάεπα 959 ϱ{α 1 ΟϱΗτοη5ῖ5 Ταπα 1555 Τγἰπέ 155 ϱΕ 3205): 

Χ αυτοσ | κυριοσ ο Ψεοσ αἱ. Ιτ]πί 135 ο{ο: Ππ{305 οπι ο Φεοσ | δαυειδ: 
οίαᾶά Μι1,1 

94. ειπεν ὃε εἰ. ο 6 { (13: ϱ1. αἱ νά) Ἱ πα ᾳ νο ΑπιζιιςἍ, 1 ΑιρζοΠΡΣ, 1τ 
Έμα ατα τὸ Οτο νδτὸ Ώαπιὔδδ; Ῥ και ειπεν (5ΥΥΣΕΣ Πῇ] ΠΙΒΙ ειπεν) | µαριαμι 
(εί. «ορ ρο, 4παο αΠΡῖ είῖαπι {ΟΥΠΙΔΤΑ µαρια ακρτϊπιαπίς Ἰίεπι ΟἨχοη 

ΤΙΡΟΗΕΝΡΟΕΣ, Ν. Ἐ. Ε4. 8. 2τ 



415 1, 80. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

” ” 3 2 / Π Α έ Ν ξ 

ἔσται τουτο, ἐπει ἄνδρα οὐ γιωώσκω; 90 καὶ ἀποκριθεὶσ ὁ ἄγγελοσ 
στ ος - 4 αΆ λ λ / 

είπεν αυὐτῃ᾽ πνευμα ἅγιον ἐπελεύσεται επὶ σέ, καὶ δύναµισ ὑψίστου 
2 ; ελ Νο ον Γ Γ , Γ ” 
ἐπισκιάσει σοι ᾿ διο καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κλιθήσεται υἱῶσ 8εου. 
μ) Ν Σ .α ’ 6 ’ Δ 2 Ν -- {ν 

ϐ καὶ ἰδοὺ Ελισάβετ ᾗ συγγἐνίσ σου καὶ αὐτὴ συγειληφυῖα υἱὺν 

Ώαπι, Πίο ο”ρ”): ο” Ρ µαρια | πωσ εσται 8ΊΠ6 μον ΟΠΠ ΝΕΟ" ΡΕΑΗΚ 

ΗΒΌΥΓΑΔΠ αἱ δαΐ πηὰ 1έ (αἱ. η) να σο ΑΥΥΣΕΝ Ἐαβάετη 539 011, 63 Ερϊρ]ι 
Τ6ὔ ϱ{ “36 απηΏχΤθδος ΑπηὈ]ας 3, 14 ΑισοοηβΣ1.,,, ΒΟΟΡΕΝΝΧ 1. 28. 98. 69. 
860 [οχο 8 ο0Ρ (φποπιοζο Ίιου εί πιζ]ῦ) ΑΥΙΡ αππι ααοἲ ματια οἱ 10 

Οὐτὴς 1ο Ογτβά 58 Ῥς-ΑΙΙ2/951 6: 593 ΕρΙΡΗΣΟΟ 0μγοιῦτὸ Ώαπι 1505 α] αἆᾶᾷ 
μον | πωσ -- τούτο (1, το) επει -- γινωσκω (Τα πη1) 555 ΟΠ επει π8α γω.) : 

Ὦ εσσοε απιοιία ἀοπιῦπᾶ, σοπἐπφαξ πι] δεσιιάιπι οεγ δι ἔτι, ΟΠ4ΊΒΒΙΒ 

ν. ὃδ γετβ]ς ειπεν δε 18δα ρήμα σου. ἈΒἰπηϊ]ίαν Ῥτοίαν 135: ροβί νοτρα 
εηΙπα απΠΡε]ῖ απο τ. αμµαρτιων αυτων (ν]άα αἆ ν. 91) Βίαίϊπι ρειρ]έαχ 

και ειπεν µαριαμ'-τδου η δουλη κυριου κατεγωπιον αυτου" γενοιτο 

µοι κατα το ϱηµ. σου. 

9δ. επι σε: ΒΥΥΞΟἨ Ρ6ΥΑΡ ποπ ακρτῖπι | διο (Ώ1α] 131 Ῥοίσα]εχ 109 Τμαπιά 
εἰ αοΟντΗν 119 ο{ς): ΑΛ” διοτι | γεννωμενον αἱ. Υα1οπΗΗΙΡΡ 695 ἨΏ αςροτί]οᾷ 66 
Ῥοίγα]οχ Τμαπη Εδάσια δ ΟΥτητ Ογτβά 85 οΙ{ομ 115. 1 νς ΤεπΙ516 ΟΥ 
11 5901 ϱ{ς φιιοᾷ παδοεξιή’ να] παδοϊαη: Ὁ 95.69. αὶ Ῥαιςο γεΥνοµενον, ΧΕ 

19. 194. α11” Βαβ5εΙ316 γενοµενον (1 αἱ. ε44Ί ἵπ Ῥχοίεν) | γενν. 5ἶπθ 

αάάῑίαπα ΟΠΠ ΝΑΒΟΟΡΙΗΣΧΓΔΑΠ αποξ αἱ ϱ] ο {43: 7". 1 ᾳ απι 6πι {ΟΥ 1πς 

ἴας Ἠατ] (81 αρ Βαπ/[Ι]) ϱο οοΡ ΔΥΤΡ α{Ώῖ αγηιεᾶᾶ Ῥοΐνα]εκ Εαβᾶεπα Ογγὴν 
Ογτβὰ οΓἶοἈ Ερίρ]4ό5 οἱ 165 ϱ/ 195 0 μτοηῦτὸ Ώαπι505 οὐ ἆ αρ ΕρΗιτ΄Ί1α (εγια 
των αντιγραφων ου περιεχει το εκ σου, ταισ αιφεσεσι χαριζοµενα) 
Οτπίὃ, 961 πιργέριακὔτ.,,. Ἰωη αάά [εκ σου] οσπα ο” 1. 92. 9. 194. αἱ20 

(οτε 19014ΐ α ο ϱ πιὈίδ νρεᾶᾷ Ῥετας ραί (4]) δα 5ΥΣΣΕΝ αγπιθᾶ αθίῃ (Ταβί 
ἴγ100 ὅνο και το γεννωμ. εξ αυτησ αγιον εστιν υι. Θεου) Υα]οπ{ΙΡΡ 

Έα πιά οί 10 Γ1α]131 (του εὔαγγελιου ου φησαντοσ᾿ διο καιτο γεννωµ. 
δια σου, αλλ᾽ εκ σου) Νεβροιοἆθό Ώρῃχ (1. 1 ουδε ειπε" το γεννωμ. 
εκ τησ δυναμ. ή του αγ. πνευµ. αλλ᾽ εκ σου, ὦα δειξη αἰς) Αί]1ο (αρ 

α]1 5.156 ουχ απλωσ ὃε το ΥΕΝωμ. φησι προσ την παρθενον ο αγγε- 

λοσ, να µη εξωθεν επεισαγοµενον αυτη σωμα νοµισθη, αλλα επηγα- 

γεν το εκ σου, υ'α εξ αυτήσ φυσει το γΕΧΥ. ειναι πιστευθη) ΑπιρηιιἍὗ 

Ερ1ρ]ι 1041 Έαπη 1304 (6οἆ ποπ 1, 505) α] τη Γππί216 ΟΥ ρΣ Τετίρτακ 36 

(ον παχσ 4, τὸ ὅπ έε, αἱ οἱ. βΥτζοᾶ) αἱ ρουπλα. Ἠίίαπι Ῥτοίον Ἠαῦοί οκ 
ΒΕΕΔΙ Ῥοβία]], 5δεᾷ οπι Λορεῦηκ | κληθησετ. (Τεο8ροτίἩ 66 ργαθιη τω 

χυριω) υιοσ Ψεου εἰ. Υα]οπίΒίρρ Κοαβροτίι Τα ανη ΡοαίταΙοχ1ο ΕρΙρΗΤΟΡ 
Οντς Ογτβᾶ ο{ς: Γ1α1131 ΑπιρηιΙΗΟ5 υιοσ υψιστου κληΘθησεται, Ερϊριδου 
ἑσται και υι. υψιστ. κληΦησεται: οἳ 8αρτα Ῥτοίεν (επι Τ184) 

96, ελισαβετ: οί αἲ ν. 5 | συγγενισ (Ώδ συνγ.) οΙπὰ ΝΑΗΟΡΡ6ΗΤΙΑ αἱ πια 

ΒΥΙΡ ΤηΡ ΕΤ (ασποβοῖέ οί. Τμαιπι”1 πρ. την ελισ. την συγγενιδα αυτησ, 

Ἱέετη ΕδΣίεΡΗ 335 μ{ νά: και την ελισαβετ συγγενιδα προσειπεν ο αγ- 

γελοσ, 4ΠΑΙΗΝΙ5 Ρτπεσεάα{” ει δε λεγοιτο υπαρχει» συγγενησ τησ ελι- 

σαβετ. Ἠαῦοί συγγενιδα αἱ. Ῥτοίαεν 1”)... ς ΤΙ συγγενησ ουπι ἨΣΟ7ΚΜ 

υγ υ1άχγλχῃ αἱ ϱΙ ΑΗΙας (115136) Ογοπῦτὸ { συνειληφυια (ο-φυεια) 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 1, 45. 419 

3 πω. Ν ίση Δ ς 3 Δ - -- 

ἐν γήρει αὐτῆσ, καὶ οὗτοσ μὶῃ ἕχτοσ ἐστὶν αὐτῃ τῇ παλουµένῃ 
) ο ιῷ 2 2 , Δ - » ” .” 98 τ 

στείρᾳ᾿ 5 ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τοῦ Θεοῦ πᾶν ῥημα. 9ὸ εἶπεν 
Ν τος Αν: Ἶς 3. Αι, , / Ν ο ης 

δε Μαριάμ᾽ τδου ῃ δουλ; κυρίου γένοιτὸ µοι κατὰ το ῥῆμα σου. 
Ν 2 - } 2 2 ” 4 ή 

και απηλΏεν ἅπ᾿ αυτησ ο ἄγγελοσ. 
η) κ. Ν Δ 3 ο « ’ / 5) / 

Ὦ9) 4ναστάσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖσ ἡμέραισ ταύταισ ἐπορεύθη; 
- 5 ςς η 2 τν 

εἰσ τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῇσ εἰσ πόλιν Ιούδα, 460 καὶ εἰσηλθεν 
τα Δ / ο Ν 

εἰσ τὸν οἶκον Ζαχαρίου καὶ ἠσπάσατο τὴν Ελισάβετ. 41 καὶ 
μέν υσ ᾖ) ν τὸν σι ὃν τσ Μαρίασ ἡ Ελισάβετ. ἐσχίρ- ἐγένετο ὧσ ἤκουσεν τὸν ἀσπασμὸν τησ 'Ἡαρίασ ἡ Ελισάβετ, ἑσκίρ 

- - Δ ’ 

τησεν τὸ βρέφοσ ἓν τῇ κοιλία αὐτῆσ. καὶ ἐπλησθῃ πνεύµατοσ 
ς / ς 2 0 2 Ν 2 / : αν ’ . σ ν 

ἁγίου η Ελισάβετ, 43 και ἀνεφώνησεν κραυγῇ µεγαλῃ καὶ εἶπεν 
ΔΝ ιά - 

εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν, καὶ εὐλογημένοσ ὁ καρπὺσ τῇσ κοιλίασ 
40 καὶ πόθεν οὔτο ἵνα ἔλθ ἡ µήτιρ τοῦ κυρίου µου πρὺσ σου. 40 και πὀθεν µοι τοῦτο ἵνα ἔλθῃ ἡ µήτηρ του κυρίου µου πρ 

οππΙ ΑΟΡΧΓΑΔΠ πποῦ αἱ ἔεγτο ΟΠΙΠ βγταίς 0α6βατ 15 Οτοη δτὸ ,. ΝΗΤΣ 

2Ρ8 συγειλήηφεν, Ἰίεπι οοποερί Πέ νρ «ορ | γήθει ΕΙ ΝΑΒΟΡΕΕΝ απο 

οἵηἩ αἱ ρ]1β8135 0µτοπ....ς (Ξ- αὖ Β7) γηρα ετη παίπιβο πηα 0α6βαΥ 153 
(αέ οθτία οσα Ιίππι) | µην: Δο μην 

9π. παρα του Όεου «ΠΠ ΝΤΒΡΙΣ 2Ρ8...ς ΤΠ παρα τω (1. αἱ ρατο ΟΠ1) 

Ὁ εω ΟΝΠΙ ΝΟΑΟΓΔΑΠ απο» αἱ ρ[ει ΟἨτοπῦτὸ,,. α]θτω Θεω, ἴἴεπιροςε 
Π5: 1 ᾳ Απιρθρϊςε” αἰδίτίο (6α11 6,513) ἄεο (εοπίτα αριῶ ἄειπι α ἃ ἓνρ 

Ααρόζους 11) | παν ρηµα: Ὦ αεἰ]ῃ απο παρ. τ. 9ε. 

88. ειπεν δε 118 κατ. τ. ϱήηµ. σου: 6 01η (Ίέειπ Ὁ, 5ο νἷάςε αἆ ν. 94) | 

ειπ. δε: Ὦ α καν ειπ. (Ίέεπι Ῥτοίεν 13: ν]ᾷε αἲ ν. 94) | µαριαμ επι 

ΝΑΒΟ” είς: ο” -ρια | απηλθεν: Ὁ απεστη (4 γεσεβεῖέ; Ίξεπα Ὦ ο 6 ΕΠ” 
οἳ. 1 ᾳ νς ἄἱβοεδετί) 

89. αναστασα δε (αί. Εβ5ἴΕΡΗ 335 ΟἨτοη 510): ΑκΠ α11 και αναστασα | 
µαριαμ (εἰ. ΕιςδδίερἩ): Ὁ -ρια | εν τ. ηµερ. ταυταισ (ΗΛ ν]ᾶ 28. «ορ 
εκειναισ) εἰ. ΕβΞΙΕΡΗ 0ου: τ 2956. οἱ { τουδα (νο ΑιρζοἩ53,11 πιᾶα, 

ο {1 τοί ἴμᾶαε, Ὁ ο Π3: ᾳ ἠπᾶεας, ὑμάαεαςε): οοᾷ αρ Βίερ] δαυιὸ 

40. ελισαβετ: οί αἆ ν. ὅ, Ἰίεπι νν. 5ᾳα 

41. η ελισαβ. Ἠος Ίοεο (4)”) ουπι Πο’ Ρ1Ξ 1. 19. 69. τὸ. 194. 191. 8946. 

2Ρ9 190]αΐ Ίενρ αγ ΟΥ 3, 18 οὐπί 989 Έα ιππαππ απο 1 ΟΥτ8ά 55 ΟΥρ255 
ΑπιζιισἍιἒἒςςν ς Ῥοδί ἠκουσεν οἳΠι ΑΟΡΓΔΑΠ πποῦ αἱ] ρ]εχ «ορ βγταίτ 

αθί] ο ΟἨτοπῦτό | εσκιρτησεν οίς (εί. ΟΥ5149): Ὁ εσκ. εν τή κοιλειατησ 

ελισαβεὺ (ἆ --δε) το βρε. αυτησ | βρεφοσῖ να" (οπιϐ) 106. οδεῖ αἰδ ραί 

ΒΥΤΡ ΠΡ Τα υνα”1 ΟΙΛΓ 5945 α4ᾷ (νε] Ῥτασπη αἱ κ” 9Ρ973) εν αγαλλιασει 
τ16 ν. 44 | 

49. ανεφώνησεν οἳΠΙ ΑΒΡΙΓΔΛΣΠ απο αἱ ΡΙ ΟΥ 3 11ος ΟΥτβά 58 0γοπδτό 
«ΝΟΕ 189. 38. ὅ5. 69. Πβδεμ"' α1δ9 [ογο α4νεβοησεν | κραυγή επι ΒΙ/Σ 

3µ9 ΟΥΑΗΑΡΙΕΣ,,, ς ΤΠ φωνη ΕΠ ΝΑΟΡΓΑΛΠ πποῦ αἱ {ογο οπιή ΟΥΤβ4 58 

Ομτοπῦτό, Ιέειη φοσε Τί νο 

45. προσ εµε οπΠΙΝΒ...ς ἴωα ΤΙ πρ. µε ΟΝΠη ΝΟΑΟΡΙ/ΓΑΑΣΠ αποῦ 4] οπημΥ]ά 

Οπεβατ151 Ογοπῦτθ 
οπ ἡξ 



46 5. 
188το Ὁ,1 ε5 

420 1, 44. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

ἐμέ; 44 ἰδοὺ γὰρ ὧσ ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰσ τὰ 
ὠτά µου, ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει τὺ βρέφοσ ἐν τῇ κοιλίᾳ µου. 
40 καὶ µακαρία ἡ πιστεύσασα ὅτι ἔσται τελείωσισ τοῖσ λελαληµέ- 

) ” Ν /” 

γοισ αυτῃ τος αν, 

40 Καὶ εἶπεν Ἠαριάμ' μεγαλύνει ἡ Ψυχή µου τὸν κύριον, 

4Τ καὶ ἠγαλλίασεν τὸ πνευμά µου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῃρί µου, 

45 ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τησ δούλησ αυτου. ἰδοὺ γὰρ 

ἀπὸ τοι νῦν μακαριουσώ µε πᾶσαι αἱ γέγεας, 33) ὅτι ἐποίῃσέν µοι 
’ « / Ν ιά Ν ” 2 - Γ Ν Δ ”, 

μεγάλα ὁ δυνατὀσ. καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αυτοῦ, Ὁ0 καὶ τὺ ἔλεος 

44. εν αγαλλιασει (Ν΄) απἲο το βρεφ. 6ΗΠΗ ΝΒΟΣΡΕΙΣ 1. 69. 9Ρ6 1 ὓο { 

3. σὶ 1 ᾳ νΡ ΑΣΠΙ (8ΥΥΣΕΣ εν αγαλλ. μεγαλη απίε εσκιρτ.) Ο5 2, 556 
εί”, δὲ (αἱ. οαί οκ 10) Πεαπαίπί ὃν δρ 19... 60 Ἑσπ Τϊ ροβί το βρεφ. 6ΝΙΠ 
ΑΟὕΓΔΑΠ π1ηςδ α] ΡρΙα5130 α ϱο ϱοΡ ΒΥΤΡ (015558 οκ 5εΠδάξΤᾶ οἰζοτηῦ τοτε 

εσκιρτ. εν αυτη το βρεφ. εν αγαλλ.) Οτοπδτὸ ΟνΙπί ὃν 44 νε, 98, οσα | 

κοιλια: Μ καρδια 

45. και (οἳ παῦεί): ο  νἷά οπα 

46. µαριαμ (οἳΡ -ρια): Ἱία εἰ. ο ο { Π' (ο 5116/10) ϱ1. 1 α νε Ταχ ιπἱπηΣ6 

(εακιέαὲ Είκαδεί, Πο]ατιιεν ὑπέιν ὑπιριίεγαί : φἰογζ]οαί ἀοπιύπιιπι ἠαγία, 

Ογίκέις ὑπιέις ἰπβίπαεταί) ΑιροουςΣ11 ΑπιυιαςΣ,ὔΤ8α (απύπια Μαγίαε 

πιαφηζ]εαί ἀοππίπιπι εἴο. δεφωζέ ἠΙαγίαε 4ο Ρέγξοπα πιε[ίου εο ῥγορ]ιέ- 

ία ρίεπίογ. Άεο οἑοκιπι υἰαείμγ φιοᾶ εί απἱε Πο]αππεπι Μζναδεί]ι ϱγο- 

Ρλεἰαἰ εἰ αγία απίε ἀοπιπὲ Φεπεγαίοπεπι.) ... α Ὁ 1 εἴἰκαδεί (Ὁ --δεί, 

νὶὰο αἆ ν. 5). Τέαπι Ππ]ηί 356 οκ οοᾶ]σα Υοββ8Ι (5εᾷ εἰ Πεκαδείι αἲί: 

Μασπ]βεαί απῖπας Ίηθα ἀοπηΙπαπῃ οἱ οχβδα]ἑαν1ί βρῖτ. πιεις 1π ἆθο βα]1- 

{αγῖ πωθοΟ, ἀεδοεπάεπίε «ιίάεπι εωφιἑαξίόπε 4ὐγα]αε πι εοδ γι εγαπί εα 

φεπιύπε εἴιφ., υἰφίίαπίες εἰ υἰάεπίεν ΟΛ ἱβίπι εί ογεεπίεΒ εἰ, Νθβοῖο απ 

Ίβες 4πάαε βεηπππίαγ. φοπ]ρίαταπα Πεκαδεί πιασίς εοπβγπιθηί 411 1η 

Ματία, απιαθ τε]αποτιπι οοὔἵομπα ο8ί. Αοσθεα]ί αποά ΠΗεζεαδεί] αΠΊΘΙ- 

ἀππά πα εξ οππα Ἰαγίαε Ποιηῖπθ οοπιπηπίαπά πα. ν]άονί ἀεροῦαί), Ἱεπι 

εἆ αρ Οµπί 5, 840 (Ππυεπέω δεαία αγία, θίομέ ὕι αἰἰφιαπέί επεπιρζατί- 

δις γερεγίπιι6, Ῥγογλείαγε. Άοπι επύπι {φπιογαπιι φιοᾷ δεοιιᾶιωι αἴίον 

εοᾶἰσεξ εἰ Ίαεο υεγδα ΠἨίμαδεί υαἐοὐιείμν. ἩἨκπβεπιαςδ Ἠος Ον]ροπ]ς η 

Ἰωσβπῃ 6οπιππΘη{αΓΙΟ8 {απίάπη οκ Ἱπίεγρτοίαί]οπε Ηἰετοπγι].) 

4Τ. επι (1Ρ]ετ νρ Πήπ{395 Οτ]ηί 50941 ὅη ἄεο, 5οὰ ΟΥ5/541 οκ 5ομεάβΙΔΡ ο{6οπῦ 
επι, ο 5Ἡρεγ ἄεο): Ὦ εν | τω σωτηρι µου (ἆ δαϊυαίογί πιεο): Ἡ νε Οτ]πί 
βα[μίαγί πιεο 

48. επεβλεψεν: Ὦ πάά κυριοσ 

49, µεγαλα οπι κ εἰΕΡΗΡ”1, ({επῃ πιαφπα Ἱν να, οἳ. ὁ εί 19014ΐ: οοπίαἩ 

Αοΐ 2, 11 µεγαλεια Τα Ηπϊ πιαρπαζία νετίιεγαηϐ) ... ς Τί µεγαλεια οι 

ΝΟΒΑΟΡΕΕΦΗΚΜΟΣΡ 6 ΕΓΡΤΥΓΑΛΖΠ αἱ οπιηΥ{14 (5εἆ ποθορ Σε κος σα εστρ 

ΣΠΤΑΙτηι --λια, οὐπιεφα[ία) ΤΠαιπιΣ ΟἨτομῦτδ [ο δυνατ.: Ὦ ΡΙΑΕΙΙΟ Θεοσ] 

ο δυνατοσ.και αγ.το ον. αυτου, : Ἱέα οὐ. Ἰωπι, δεὰ ς (1624. 1095 εἰς, ΥΨίβί 

αν 82) ο δυνατοσ, και αγ.τ.ο. αυτου": οὰᾷ απ αφ αἲ, αἱ ἀοδοᾶ ραπ]]ο 

πιαρῖβ {ανεπί Ἱμῖο ἀῑδεπιοιϊοπί, οοπιρτοῦα{ εί. Τμαααὔής 5ος 1η ππα]{15, 
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αὐτοῦ εἰσ γενεὰσ καὶ γενεὰσ τοῖσ φοβουμένοισ αὐτόν. Ὁ]1 ἐποίησεν 

κράτοσ ἐν βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπεριφάνουσ διανοίᾳ καρ- 

δίασ αὐτῶν" Ὁδ καθεῖλεν δυνάστασ ἀπὺ Όρόνων καὶ ὕψωσεν 
ταπειούσ, Ὁδ πειῶντασ ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ πλουτοῦντασ 

ἐξαπέστειλεν κενούσ. Ό4 ἀντελάβετο Ισραὴλ παιδὸσ αὐτοῦ, µνη- 
σθῆναι ἐλέουσ, Ὁῦ καθὼσ ἐλάλῃσεν πρὸσ τοὺσ πατέρασ ἡμῶν, 
τῷ ᾿4βραὰμ καὶ τῷ σπέρµατι αὐτοῦ εἰσ τὸν αἰῶνα. 

56 Ἔμεινεν δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῃ ὧσ µῆνασ τρεῖσ, καὶ ὑπ- 

ἕστρεψεν εἰσ τὸν οἶκον αὐτῃσ. 

πί ΑΕΚΙ,, θοάειη βἱρπο Ῥοβί δυ/ατοσ εἰ Ρροδί αυτου ἀῑβίίπεοιας, πίτα 

ΥΑ{10 να]εαί πΟη δαῇ15 Παπεί. ἄτανο οδί ααοά σορ ΒΥΤΡ 1 Παβεπί αίφμε 

εδ δαποίωπι. ΟΠ ηθο Ροβί δυνατοσ πες Ροδί αυτου ἀῑδίίηπρ | ονομα: 
που κὸ τοβ( εξ οκ ελεοσ ααοᾶ Ἱπερίο κ” 5οτίρβεταί 

50, εισ γενεασ και γενεασ οΊπι ΒΟ ἩΣ πι απῃ Γὰ {οσ πο τηῖ {οἱ ναί(ραί ὅπ 

2τοφεπίε [165] εξ Ργοφεπίες) ΑιιςζοΠΣΣ1 ϱ0Ρ ΒΥΥΣΟΝ .... ΝΕΜΟΔΡΟἀΘΙ561. 
19. 98, 69. 106. 194. α185 {οτο ΓΠΣ: σἳ’ (πι φεπεγαίζοπε εἰ φεπεγαίίοπε) 1 α 

Ῥγαενπιο” ΤΗΡΗΥΙ Εά{ΠΥ εισγεγεαν και γεγνεαν... ς ΤΠ εισ γενεασ γενεων 

οππΙ ΛΟΡΕΗΚΌΥΓΑΠ αἱ ρευπια Ὁ ο 6ο βστΡ ΟΠγοπῦτ6 ΟσΙπί 5941: Ίΐθπῃ Α 

9. 295833 εισ γενεασ καν γενεων, Ίΐοπι ϱ ὧν δαεοιζα, α. πι δαεοιζα 5αεοι]ο- 

γΊπι βαεσοιζα ... Α (ἴπ Ἠγπιπίδ αἆ Ἠπεπη ρβα]{ετΙ1) 2Ρ9 βαἩ απο γενεασ 

εισ γενεαν, επι νασθᾶ α ῥγοφεπῖε ἴι ρτοφεπῖες (:: ΕθΠΘΠΒ αριιᾷ ΤΧΣ εισ 

γενεαν και γενεαν, αἱ Ὦ5 48, 12. 88, 2. 101, 19. 105,81. Τπτεη δ, 19. 

Ώαηπ 4, 91, Ιἴεπ] εἰσ γενεασ γενεω», αἱ δα 94, 17.51, 8. Ιοε] 2, 2. ὃ, 20. 

ηθς ΤΑΥΠΠΙ απο Ίγενεασ εισ γεγεαν: Ἠϊπο ρτοβαβῖ]ο Ίας δοτΙρίπταδ ος 

δα τας Παχῖδεα, ᾳποά ΠΟΠ 1π Θ6άπΙ σαᾶ1ί απαπῃ τεοθρῖπιας.) 

51. υπερηφανουσ: 9Ρὲ 951. 958. 989. 456 186Υ αἱ ραπ -φανων | διανοια 

(εί, κἲ εἰοῦ): ΝΟΒΕΕΗΟΔΒΟΕ (ποπῦ 498) 909. 95Τ. 958, 989. αἱ Ρ]α510 δια- 
νοιασ (π]ῖτε Ἱπ ΤΠαιιπη2ὸ οάΙαπῃ υπερήφανουσ δια εγνοιασ εἴο) 

52. απο Όρονων ({ ἄε δεᾶϊίδιε, ἆ ε α δεᾶἰδις): ΠΡΙ νρ ἄε δεᾶε | και: 08 9ἱι 

59. αγαθων: οξαγαθα 

54, ισραηλ: 0ἳ ιστραελ, ἃ Ὦ ἐδίγα]νεῖ, ϱ ἠάγα]λεῖ, { εάταλεῖ (Τα ΕΙπί Ρ]οτί- 

απο 197) 

ὤδ. τω αβρααμ (ο αβερααμ) καιτω σπερµατι: 58.61. 118.τον αβρ. και 

το σπερµια. ΒἰπηιΠέου βγταί: αἱ | εισ τον αιωνα (9’) οππι ΝΑΒΡΕάΗΚ 
ΗΜΌΥΓΔΑΛΣΖΠ αἱ Ρἱ Οπτοηδῖ6.,,. Ρ Θσ εωσ αιωνοσ οπι ΑΒΣΠΙΠ Ρδα]ύ ϱΕΜ 

ος Όσάε[ς 1. αἱδ [οτε ΤΠααπι5ά εωσ αιωνοσ (032 ε. του αι.) (:: ἵπ Ίκς 
π{γάπιᾳ ΓΠΕ(ΠΕΠΑΒ: παβίομπιᾳμθ νεχο βΙπΙΙ] πιοᾶο οἵπι τω σπερµατι 

αυτου εοη]αηρβΙξαχ, εωσ αιωνοσ Ροπ] 8ο]εί, πί ἄεπ 15,15. 1 Εερρ 22,51 

Ώειί 28, 46 Ῥ5 1Τ, δΙ. 88, 1.). Ῥταείετεα οὗ αᾶά αµην 

56. µαφιαμ (εί. ΟἨτοπᾶτΏ): Ὁ µαρια | ὧσ ο ΒΒΙ,Σ 1.... ς Τῖ ωσει ουπι 
ΑΟΓΔΑΠ πηςὸ αἱ Ρ]οτ Οµτοµδῖ,.. ϱ 69. α Ὦ ϱ Σ΄ ϱ]: Ι ᾳ 54Ἡ οορ{ Οτ 
Ἶπι 9,9 Σ Απηβ]ας 2/39 οπη, ποπ Ίέοπι ο Ε ϱ3' νἱᾶ νᾳ αΠΙΡΕΟΡΟΣ ϱορ5ΟΝΥΥ (οχάχ 
ε{ α11ἱ93) αγτιί ρο είο 
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ὃτ ΤΠ δὲ ᾿Ελισάβετ ἐπλήσθη ὁ χρόνοσ τοῦ τεκεῖν αὐτήν, καὶ 
ἐγέννησεν υἱόν. Ὁδ καὶ κουσαν οἱ περίοικοι καὶ οἱ συγγενεῖσ αὐτῆς 

ὅτι ἐμεγάλυνεν κύριοσ τὸ ἔλεοσ αὐτου μετ αὐτῃσ, καὶ συνέχαιρον 

Ἰτῃ. 9 καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέοα τῇ ὀγδόῃ ᾖλθον περιτεμεῖν τὸ αυτή και εγένετο εν τι μερα τη ογδΟ 1 ἔριτεµε 

παιδίον, καὶ ἐκάλουν αὐτὺ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὺσ αὐτοῦ 

Ζαχαρία». 00 καὶ ἀποκριθεῖσα ἡᾗ µήτιρ αὐτοῦ εἶπεν οὐχί, ἀλλὰ 
, ) / κ... σι λ αν 4 2 σα 

κληθήσεται Ἰωάννῃησ. 61 καὶ εἶπαν πρὺσ αὐτὴν ὅτι οὐδείσ ἐστιν 

ἐκ τῇσ συγγἐνείασ σου ὃσ καλεῖται τῷ ὀνόματι τούτῳ. 63 ἐνένευον 

δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ τὸ τί ἂν θέλοι καλεῖσθαι αὐτό. ϐθὸ καὶ αἰτή- 

σασ πινακίδιον ἔγραψεν λέγων Ιωάννης ἐστὶν τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 

καὶ ἐθαύμασαν πάντεσ. 64 ἀνεῴχθῃ δὲ τὺ στόµα αὐτοῦ παρα- 

ϱτ. τη δε: 69. 124. 946. τησ ὃε | ελισαβετ: ο[αᾶ ν. ὅ « 

68, οι συγΥ. (5Ε συνγ., Ὦ αἳ. ν. 61): Ὁ οἱ 0ν | αυτησ:  ΟΠΙ 

69, και εγένετο: 60Ρ εγεν. δε, και εγεν. δε | εν: 91, 28. 98. 49ν ο (Πο. 

Πίστη ΠἱΡ]έτνς) Οτο δττ οπη | τη ηµερ. τη ογὸ. (α0’’ ρτοῦ Βε]ιι) οππι 
ΝΒΟΡΙ/Σ19. 98. 9δ. 69. 194. 90τ. 946. 9Ρ9 (Ίέεπι ΠΡΙ6Ν νο 6οΡ Ρο ΑΥΠΙ) 

Ομτοπδῖῖ... ς τη ογὸ. ημερ. ΕΙ ΑΓΑΔΛΠ αποῦ αἱ ρ]ογ ανα |. ἠλθον εἰ. 
ΝΑΒΟΡ” είς: ϱ” ηλθαν | ζαχαριαν: Ἡ ({οβίε Ττερ.) -θια 

60. κληΘήσεται (1, 194. κλησεται, Ἱῖ νο υοζαδᾶη, 5οᾶ «ορ υοσαέε ει): 

ο” εορδΊ οί 45 ϱ13:5: α4ᾷ το ονομα αὐτου | τώαγνησ (Τί Ἠος Ίοσο οἱ 
ν. 69 εἴσπη Η οίδ): Ὦ 1ῴανήσ 

61. ειπαν οΠΙΠ ΝΡΤΙΔΣ 1. Ομτοηδῖς,, ς Τη ειπον ΕΠΙ ΑΒΟΓΑΠ ιπςοῦ αἱ 

Ρ]6ν | οτι: 1. Υδἳ αἶάα Ὁ ο 5 οἳ 1 α (πο Πίθι {νς) οἱ | εκ τησ 

συγγε. (48’) ουπι ΝΑΒΟ Ἴδλαπ 11. 15. 98. 98. 653 Τὸ. 191. 255. 969. 
900. 906 ὙΥΣΕΣ «ορ αθί] Οµτοδῖτ,,, ς εν τη συγγένεια 61η 6518 ππςῦ 

(ϱ εν τι συύνγενεα) αἱ Ρίου Τί (5εὰ 7’ Ῥ]απο οπα, 54ΡΡΙ ΠΙΑΠΙ5 ΤΘΟΘΗΒ) 

νο ϱο αντι Αγ | τω ονοµατι τουτω: Ὦ το ονομα τουτο (ἆ Λου 

ποπιετ) 

69. το τιαν: Ὁ οτιοαν,Σ οτιαν, ἆ ο φωζᾶ, { φιοπιοᾶο, α Ὦ ο 2: ϱ1:3: 
14 νραφμεπι | θελοι: ν αἱ πι θελει, ἆ υαέ (11Η νε υεἴζεί) | αυτο «τά 

ΝΒΡΕα 39, 69. 124. αἱδ... ς ΤΙ αυτον οΝπ ΑΟΠΓΑΛΖΠ ης Ἰ αἱ ρ]θυ 

Ομνομῦτ” αυτον (1 νρ επι, αἲ ριαεσσᾶ1{ επι, ο ἴπι]απίεπι) 

69. πινακιδιον (οί ΟΥ 115 Οµτοηδττ): οὔν]ιά ϱ -κιδα (Ο15)5Τ0 µετα την εν 
πινακιδι γραφην, ἐΟΡ πινακισ) | λεγων (εἰ. Ον Οµχοπ): Ὦ ο οπι | εστιν 

(αε. Ο1) 115 Ον]! ὃν 42015 0Ἠτου 511): οὗ 1. 4135 ἔοτο ΒΥΤΡ πι Οχή56(ο 
δε ζαχαρ. γραψασ το" τωαγνήσ εσται ονομα αυτω) εσται | το ΕΠΠΙ ΝΑ 
Β80ῦ οἰς (οί. ΟΠτον): Εἲτ, 206 Οτή,56 οἱ 15 οπα, αίᾳπθ οκ Ἠΐ5 1, ΟΥ 35 

αυτω Ρτο αυτου 
θ9βᾳ και εθαυµ. παντ. ανεωχθ. δε (Ε αάᾷ και)΄το στοµ. αυτ. παρα- 

χθηµ. και (1. 2354. Ομτοπῦτῖ αἀά ελυθη, αἲΣ αάά ὀνηρθρωθη Ροβί γλω. 
αυτ.) η γλωσσα(1.354.0 δεσμοσ τησ γλὠσσησ) αυτου (6 αἱ)” οπι; 240. 

οἵἳ και η γλ. αυτ., Ρ33 1 οπι παραχρ. και ἡ γλω. αυτου: Ὠίπο αλύ): 

πει, ἓρνς εἰ αἀπιίγαἑ Βιπί ΟΠΙΠέδ (νΕ μιῖυεγθι); αρογέιπο ϱδί αωίεπο 
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” -- -- Ν - κ Δ 

χοῆμα καὶ ἡ γλὠσσα αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει εὐλογῶν τὸν Φεύν. 5 καὶ 
- Δ / 

ἐγένετο ἐπὶ πάντασ φόβοσ τοὺσ περιοικοῦγτασ αὐτούσ, καὶ ἓν ὅληῃ 

τῇ ὀρειῇ τῇσ ᾿Ιουδαίασ διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα, 
υπ -- - 

06 καὶ ἔθεντο πάντεσ οἱ ἀκούσαντεσ ἓν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν, λέγον- 
: ” Δ Δ νά 

τεσ᾽ τί ἄρα τὸ παιδίον τουτο ἔσται; καὶ γὰρ χειρ κυρίου ἡν µετ 

αυτου. 
- Ἀ « ” 3 ’ / ε 

ϱτ Καὶ Ζαχαρίασ ὁ πατὴρ αὐτου ἐπλήσθη πνεύµατοσ ἁγίου 
λα / , Ἡ ) Δ ’ ς ε 2 ’ 

καὶ επροφήτευσεν λέγων 68 εὐλογητὸσ κύριοσ ὁ θεὺσ τοῦ Ισραήλ, 
ο ΔΝ - -- -- Λ 

ὅτι επεσκέψατο καὶ ἐποίῃσεν λύτρωσι τῷ λαῷ αὐτοῦ, 059) καὶ 
” / / ς » 3 1 Ν Λ 3 -- 

ἴγειρεν κέρασ σωτηρίασ ἡμῖν ἐν οἴκῳ «Ίανυειδ παιδὺσ αὐτοῦ, 

(ᾳ οι) [ίσο (α εἰαέῦπι) ο εἴις εἰ ζὔιφιια εἴιδ (α οτι εἴις); ο -- εἴ αρει- 

πι εδί 05 εὖις εἰ ὔιφια; ο -- οοπέὔπιο ατιέεπι γεδοζηέπι εἰ αρετίιπι εδέ 

ος εἰ ίπφια εἶμς ... Ὁ ἃ Ὦ 51 και παραχρημ. ελυθη ή γλωσσ. αὖτ. και 

εθαυµασ. παντ. (Ὁ οπιπέΒ πι αξζ 5ιπέ) ανεωχθη δε το στοµ. αυτ. Βὶ- 

πι] ζει 5 Αποιριιις 231 οἱ πιζγαξέ Βιιπέ ΟΠΙΠΕΡ: εί οοπἐύὔιιο (Απρ οοπέίη. 

αιέεπι) γεδοζµέα εδέ ζίπριια εἶιδ εί αμεγέωπι εδί 08 εἴιδ. 

65. και εγενετ. εππι ΝΕΒΟΡ δἱς: ΝΑΚΠ αἱ6 εγεν. δε | επι παντασ φοβ. (ος. 
Ονή τά Οτοπῦτ", Ἱέθπι α): Ὁ 50. Ὦ ο φοβ. εγασ επι παντ., 2Ρ9Θ{]α 

να αυταίαγπι φοβ. επι παντασ (ατα αάά αιιζζεπίες Ίαεο) | αυτουσ (εξ. 

Ον ΟἩτοη): Ὦ ο αυτον, Π αἱδ αυτου | παντα (Ον5 Ἡ45α ΟἨντοἨ): τ, 15 

ΑΥΙΣΕΏ αα{Ώ ΟΠ1. Ῥτο διελαλευτο (ΟἩτοπ ελαλειτο, οοΡ ἄἰοεδαπέ) παντα 

τα (ῑα πα) νὶ πὶ] π]βῖ δια τα, αἆ «παπα Ιεοίοπθπι εοπ{εγοπάπῃ θ5ί 

ᾳποά Ὦ 6 6 και εν πδαπε τουδαιασ οπα ρτ]οτ]θια5 οοπ]πηριΠ{, Ρεισαῃ- 

{65 εί ἀἴυιιφαδαπίω (ο ἄαπιαρ.) οπυπία υεγζα ἠδία (ο Ίαεο υεὈ. οπιη., Ὦ 

Ίιαες οπ. 2εγὈ.) 

66. οι ακουσαντεσ (ΠΡΙ νρ φιί απαἰεγαπέ, ἃ Ε φιζ αιά(εγιπιϐ): ορΕῖ αἱ 15 

{εχε 3" (ή αιαάἰεδαπί) οορᾶᾷ Ρο ατπΙ οι ακουγοντεσ.... 6 οπι | εν τη 

καρδια (αἱ. Ομτοπδττ): 91, 49. 204. ϱ(ΆΤΠΙ 9) εν ταισ χαρδιαισ | αυτων: 

Β «αυτων | και γαρ (11ΡΙὲΓ νρ εἰεπήπι, ο παπι) οΙΠΙ ΝΒΟ”Ρ1, 209 Τ{ να 

(εἰ. ὃ) ϱο «ορ ΥΣΡ ππᾷ αεί]... ς ΤΙ οπι γαρ ουπι Αοἲ(π]αῖ (οχ{ϱ”γνογ 

ΔΑΠ Ἱποῦ αἱ ἔογο ΟΠΙΏ ΦΥΥΣΕἨ αἱΡ{σί αγπη | ήν (0 εδ): Ὁ 69. 1 ᾳ οπι (1. 
151. απ{ο χειρ ροπ) | αυτου: 19. 693 194. 846. αυτων 

67. επροφητ. εππι ΑΤΑΒΊΟ1, 1. ὅδ. ννδο, επ ΑΠ 124. επροεφητ., νο 

προφητευσε» ... ς προεφητ.οππα ΝΕΕΓΑ πποῦ α] Ῥ]οτ... Ὦ ειπεν οΠΙί85οΟ 

λεγώνδα 

68. κυριοσ αεί. ο { υρεᾶ (εἴ. επι Ίπς α1) ΠηπίΙ56 Ουίπί 5, 946 Ἠμβαεπιθοῦ Ονγ 
63555 Απρζοβσ»,Ιτ; α Ὦ ο 3:51” 1 απη {α {ου ἘαςρΣῦτὸ οτη | επεσκεψατο: 
Α επισχεψ. 

69. εν οικω (6Ρ’) επι ΝΕΟΡΙΙΜΟΒΕ 1. 11, 28. 3δ. 69. 194, 900. 346. 9Ρ9 

156) αἱ Ῥαιιο «ορ 5ο Επβάςπαδῦξ ϱὲ ΡΑ5ΤΟ 0γγοςδδΣ..,, ς εν τω οικ. οππι 

ΕΕΘΗΚΟΡάΓΗΕΓΥΥΥΟΓΔΑΠ αἱ Ρ]ει ΟΗτοπῦῖ | δαυειδ: ο αἆ Με 1, 1] 
παιδοσ ΕΝΤΙ ΔΗΕΡΗ, 909 ΟγτεδῦθΣ,,,ς ΡΙΔΕΤΗ του οΠΤῃ Α0Ο8 Ὁ 48 ΓΗ ΥΓΟΓΑΑΠ 
πηςῦ 1 Ρ]εγ Ειιδάσπιβδῦ ϱ{ Ρ5δτο (ϱἨγομδττ 



Αοὶ 8, 51 

ου 29, 16 

4324 1, το, ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

”- ι η -- ο ος ο] » 

(0 καθὼσ ἐλάλησεν διὰ στόµατοσ τῶν ἁγίων ἂπ᾿ αἰῶνοσ προ- 
- υ - ’ 3 - ε - λ 

φητῶν αὐτου, τ1 σωτηρίαν ἐξ ἐγθρῶν ἡμῶν καὶ ἐκ χειρὸσ πάντων 
” , « ” ς - ΄ » - 

τῶν» μισούντων ἡμάσ, {3 ποιῇσαι ἔλεοσ μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν 
8 ” ’  ῥ 2 ” . α αι ” 

καὶ µνησθήναι διαθήκησ ἁγίασ αὐτου, τῷ ὄρκον ὃν ὤμυσεν πρὸσ 
.] ὴ . Δ { ” μι ρω ς »” .) / 3 Ν 

αβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν, τοῦ δοῦναι ἡμῖν τ4. ἀφύόβωσ ἐκ χειρὸσ 
” ε ’ ’ .» ” -- « ’ 

ἐχθρῶν ῥυσθέντασ λατρεύει αὐτῷ το. ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ 
’ ο. « ε -- 9 

ἐνώπιον αὐτοῦ πάσασ τὰσ ἡμέρασ ἡμῶν. το καὶ σὺ δὲ παιδίον 
’ { 4 ’ . ’ Δ Δ ’ 

προφήτησ ὑψίστου κλιθήσῃ᾽ προπορεύσῃ γὰρ πρὸ προσώπου κυ- 

Τ0. των (Ὦ οπη) αγιων: Ίωπ τ. αγιων, | αγιων απ ΟΙΠΙ ΝΒΙΩΥΟΑ 18. 38. 69. 

946. 015193 (παντων ων ελαλησε δια στοµ. των αγι. εξ αιων. προφ. 

αυτου) Ειβάεπιδόδ (αυτου προφητωγ) εἱ Ρ3519... ς Ίωῃ Τί αγ. των απ 

οἳπ1ι Α00Ο ΔΌ 4ΕΓΗΓΑΠ αποῦ αἱ ρ]οτ ΟΥτε5552 ΟἨτομ ΣΤ. Ὢ Ργαθροβῖίο 
προφ. αυτου ῖο: προφητων αυτου των απ αιώγοσ, Ἰΐοπι αὉ ϱ (03: ρ]]α 
(πες α]ίον «ορ αγταίσ) ΤΥΙπί156 βαποίογιπι ϱΥορλιείαγιπι διιΟΥΠΠι (Ἠ ο 51102. 

τομ. ΕΞ οι ΔΗΟΤΊΠΑ, οοιταρίο Ργορλείανεγιπὲ ἑεβία Ῥαῦ.) φιζ αὖ αευο 

(α ἆ Ε Τεπί α βαεοµ[ο, 1 αὖ ἐπιέο, ε α Ῥγὐιοϊρίο ἐεπερογῖθ) διιέ: ο δαποίον. 

τοβρηεί. δµογπι φηῖ α ργϊποϊρίο δέ εἰ Ῥγορλείαγιήπ εἴμ. Οοηίτα ϱ7:. να 

ΑιΡ6ΟΠΔ3,1Τ ΑαποίοΥ. φιί α δαεσιίο δέ ῥγορλείαν. εἴμβ. 

Τ1. εξ εχθρων: Ὦ εκ χειροσ εχθρ. Ίμιων και παντ. των εἰς 

Τ9. µετα των: ΔΕἳ Ρεχ Ἱποιγίαπῃ µεταυτω» | και (αι. Τνϊηί 196 Ονἵπί 948 

Ογτες 555 0µγοηὔ18): Ὁ οπι 

Τὸ. Τοῦγ αἱ ωµωσεν (4ιοά νΠΐαπα {γδαιοΠς ο5{) 

ΤΑ. αφοβωσ: ΟΞΕΝΨΟΓ αἱ αφοβοσ (257. -βουσ) | εχθρων (Β εκχθρων, Ὁ 

69. εκΨρων, Α εχρων) εππα ΝΒΡΙ, 1. 19. 98, 69. Οτ5, 145 (εκ βεμεάβΤ οί 
σοπιῦ ϱἱ αρ Μασαχ ΟἨΥγβοσερ]α]) ... ς των εχθο. ουπι Α008 Ὦ 49 [ῃηψο 
ΓΑΑΠ πποῦ α] ρ]εν ΟγτεδδθΣ Ομτοπῦῖδ, Πίθπῃ κ παντων των εχδρ. Ῥταθ- 

ἵετεα ς αἆά ημων, Ἰωπ [ημων] επτη ΑΟΡΟΞΡ ἆ ΘΤΗΓΔΑΠ ππςῦ αἱ ρ]ος α Ὦ 
ο {03 ϱ1:3:1 4 νΕ «ορ ΑΥΤΑ αγπηϊδό αθίῃ ρο Ο15) 545 (εκ βοΠοάρταῦ ϱέ 
οοπιϱ) ΟΥτεβθῦ 0Ἠτον δτδ.., οπιΙδίπηας οἳπΙ ΝΒΙΥνΟ 1. 19. 69, 209 ϱ 
ΑπιΖΟἨ. Πτίπί 156 ΟτΙΝΙ5, 945015 1 λατρευει’ αυτω 18 τασ ηµε. ημων: 
α οἵη 

Τδ. πασασ τασ (015, 945 οκ βεΠοεᾶΣΤα οἱ 691Ρ οπι) ηµερασ (αἱ. α Πτὶπί 186 

οπυπεΒ ἄἱες) οππι ΝΑΟΡ οίο (Οτὔ 919): ΕΙ, 2Ρ8 πασαισ ταισ Ίµεραια, 

1έθπι οπιπέύιι ἀῑεῦις 1ξ (οχε α) να | ημων οπι ΝΑ (αἱ. ἵπ ἨγπηπΙβ) ΒΟΡΕ 
κι,οκείᾶκύνιγόδῃ αἱ ρ]ιβ40 16 νρ ρο «ορ αυτα αεί] Τεϊπί 156 Οεἷπί 8, 949 
εως (-- αὐ 82) ΡΙαεπῃ τησ ζωησ «ΠΠ ΕΗΜΟΡ 6ΓΒΓΑ αἱ ΡΙ αἲπι ΟΥ5/945 

(εκ 66618) ΟγΥ6Ρ552 0Ἠτουὔτ8 

Τθ. και συ δε (Βε]α ΡτοΏ) Ν(ΑΏΥΠΙΠ)ΗΟΡΙΙΕ 85. Τ913Ρ ϱορ (οἱ. 4, 5εὰ 6443 
η] η]β] ἔμ υεγο) ... 5 ΤΠ και συ οιπι Α08 Ὁ 46 ΤΥΟΓΔΑΠ αποῦ αἱ ρίεν Ιέ 

νρ Ρο βγταίΓ αγπῃ ααίὮ ΟΥ 3111 ΟἨγοπδῖ8 ΠπΙπί186 Ον/πίθ, 945 (:: και -δε 

πῬίσυπηφαε Ἱερίίατ, α (εβρ πι] νοχαίαπα οδί; οἱ Μί 10, 18 Μο 4, 

96 Τις 9, ὁδ. 10, 8. Ιομ 6, δἱ, απἀο Πᾳπεί Τί νρ αἱἴοβαιο Ιπίεχρτείες 

δε Ργαείετῖγο 80]1{ο5 9556) | ο6Γ αἱ αἲῖα κληθησει εἰ προπορευσει | 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ο ήμ 455 

«{ . - - ” - η ” 

ρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺσ αὐτοῦ, ττ τοῦ δοῖναι γνῶσιν σωτηρίασ τῷ 
” 5 ο, 4 3 ) ς - νὰ τ ω Δ / ο. 

λαῷ αὐτου ἐν αφέσει αμαρτιών αυτῶν {(Ὁ διὰ σπλάγχνα ελέουσ 
” « - 3 τ ] / « 4 } Ν ος 4 0 3 

Θεοῦ ἡμῶν, ἓν οἷσ ἐπεσκέψατο ἡμᾶσ ανατολὴ εξ ὕψουσ τν ἐπι- 
-- -” / Ν - ’ . -- 

φᾶναι τοῖσ εν σκύτει καὶ σκιᾷ Θανάτου καθηµένοισ, τοῦ κατευ- 
- « - 3 ς Δ / 

θύναι τοὺσ πόδασ ἡμῶν εἰσ ὁδὸν εἰρήνησ. 
Ν λ , ” ν - ῃ « τ 

80 Τὸ δὲ παιδίον γύξανεν και ἐκραταιοῦτο πνεύματι, καὶ ἦν 
3 -- ή ο) « ; 3 “5 . Ἅ Δ Δ / 

εν ταῖσ ερήµοισ ἕωσ ημέρας αναδείξεωσ αυτου πρῳσ τὸν Ισραῇ). 

Π. 
᾿ Ν ο. έ .ν [ή 

1 Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραισ εκεύαισ ἐξηλθεν δόγμα παρὰ 
Μαΐίσαροσ Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην. 

προ προσωπου οπΠι ΑΟΡΙΟΣ Ὁ ἆ 6ΓΠΥγΟΓΑΛ αποῦ αἱ οπιηΥ]ά 1{ νο (µαΡοπί 
οηῖπι απίε Γαοῖεπι) 015) 135 (οκ 5ομεᾶ1ς) Οτοπ5τ5 ΠΙΠΙΙδ6ς ΝΕ Ονή, 1 

οἱ 1Π{5,945 εγωπιον (1: ενωπιον πθβοῖο 4η Ἱπᾶς οοπιπιεπάα{ίοπ6ιη Παβθαέ 

αποᾷ πφο προσωπου νεχρῖς Μα]αο]λῖαε αρα 1ρ5ο5 ενρ]βδία5δ οχδοτῖρί15 

αοσοοπιπιοδαίππι εγθᾶ] ροββῖΐ. Εἰίαπι ΟΥΣΣήΣοχροπθης Ἠππο Ἰοσυπ] αβοτί 

Ῥτορ]ηείας νεγβα,) 

ττ. αυτων (19051 9Ρ96 αυτου) οππι ΝΕΡΤΟΘΥΡΟΓΔΑ αποῖ αἱ Ίοησε ΡΙ 1ἱ να 

(Εξ. απι [13 Ίπσ [ου 61η αἱ 5αχ) 6ο οοΡΔΟΒΙΝ αγγαίΓ ατιπεᾶἆ αθ{Ἡ Πππί 156 

Οτοπὔτδ (Ίἴαπι ρ3. [1 παῖσ]ι πιεογΊήι, πι ΕΧΙΥΘΠΙΟ οχ Ῥεοσαξογπι Υ6ρε- 

Π{ο)... ΑοΜοα 4 ἔπσ 1.28. 181.909. οδοῖ α110 ρετας (α1) Ρα] αγΠιῖηδ5 
ημων ... 193. 940. 946. 255. 900. 495. ἴο] οορΥ1 Ρρ]απο οπι 

Τ8. δια σπλαγχνα (13 --αγνα, κκοῖ -αχνα) ελε. Όεου ημων: Ἐ οπι | 

επεσκεψατο ΙΙ ΝΟΑΟΡΗΥΥΕΓΔΑΑΣ πποῦ α] οπιπγΊᾶ 1{ νρ (1 υἰδίέαυτέ, 5ο 

εί. υἱετίαδίέ ἵπ απθϊηαἶ5 εᾷ 58αερο -αυῖί βδοτΙβρ]ίατ) ΑΥΤΡ αγπιϊδΕ αθί] 

ΠΙΠ{135 οἱ 515 Ομτοδῖ ΝΥΑΕ 557 (αρ 6α]] ϐ) ... ΝΗΙ, επισκεψεται (88 

1, επεσκεψαιται), Ίἴεπι 60Ρ ΒΥΥΣΕΝ ΑΥΠΙΖΟἨ (5ο οἰπιίαξ) 

Τ9. επιφαναι: 1, επεφαναι, 96. επέφανε, Ἱῖθιη Ιπ1ΠΙΙ55 (οοπαρεαξ πιο ΟΥΊΊ8 

εω αἴίο εί αρραγιῖέ ήν φῖ πι {επεύγίδ εί εππόγα πιογέῖ δεάεδαπέ; ῬΡετρῖέ: 

εἰ ἀἴγεατί ρεᾷες ποβίγτον πι υἶαπι ραοἴδ); διπαΙΠέεν ΟΠτον 515 επιφανεῖ. 

Ῥταείετεα Ὦ α4ά φωσ | Ακατευθηναι 

80. ηυξανεν: ϱ" -ἔανετο | ταισ: Υ αἱ Ραιςο τοισ 

Ἡ, 1. δε (εί. Ἐπκάθπιδέϊς 0μτοπῦδὸ εν ταυταισ δε τ. ηµεραισ): ΑΣ 28Υεἰδί 

2559. οδΟῖ οτι (1506Υ αἱ οπι γεν. δε: οκ δι εεο]θβ]αβίῖσο, Ἰίεπι Έβ 

Ρ5545) |. αυγουστου οτι ΑΒΟΕΟΙΤΡΙ, 6ίο: 804 ᾳ 6ο αγουστου | απο- 

γθαφεσθαι (1. 19. 69. 151. αἱ ραιο Εαδάεπιδ [ποι {ΐθπι ϱ5 54354] 

-Ίραψασθαι, Τα εἰ. Υ56Ι ν. 8): 15 88. Ἐπδάεπι ρτασπη του | ο οπ πασ. 
την οι. Ίδη απυγ(αφεσθ. ν. ὃ. Ο6 Ῥτοίον 111 παπί δῖο εἀἹαίπιας: 

Κελευσισ δε εγένετο απο αυγουστου βασιλεωσ απογραφεσθαι (Ὁ 

-γραψασθαι) παντασ τουσ εν βηΘλεεμ τησ ιουδαιασ (Ίΐα ναι ςἰπΠ {εν 
οἀὰδ; Ὁ παντ. τουσ εν νέρουσαληµ., ΕΡ παντ, τ, οντασ εν τή ιουδαια, 

Α60 πασαν την οιπουµενήν) 

Α οί ὄ, 9τ 
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Ὢ αὕτη ἀπογραφὴ ἐγένετο πρώτη ἡγεμονεύοντοσ τσ Συρίασ Νυ- 
ρημίου.. Ὁ καὶ ἐπορεύοντο πάντεσ ἀπογράφεσθαι, ἕκαστοσ εἰσ 

τὴν ἑαυτοῖ πόλιν. 4 ἀνέβι δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῇσ ΓΓαλιλαίασ ἐκ 
πύλεωσ Ναζαρὲῦ. εἰσ τὴν Ιουδαίαν εἰσ πόλιν «Ιαυεὶδ ἥτισ καλεῖται 

Βηθλεέμ, διὰ τὺ εἶναι αὐτὺν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶσ «{αυείδ, Ὁ ἄπο- 

Ἰράψασθαι σὺν Ἠαριὰμ τῇ εωηστευμέηῃ αὐτῷ, οὔσῃ ἐγκύφ. 

2. αἲτη (αὕτη πί ΕΑΚΝΒΑ οἱο, Γ αὔτη, αποᾶ Ἰάσπα να]οίς 1, αὐτὴ ΟΙΠΊ8ΡΟ 
ἁοσσπίπ, πί βαορο; Ιέ νρ αἰε Άαες, πΙδ(ΠαΠΙ ἔρεα) αΏξαᾳπο η οπΠΙ Ἀ (αυ- 

την απογφαφην 5εάᾶ π]δὶ οδί 1ρ8ο” τοβη(ι{ αὐτη απογραφη) Ευ 

(αύτη εγεν. απογρα. πρωτ.) 191. 3209 ρΣδοἳ Ἠβάεπι 541 (ρεᾷ ἀαἴδε οκ 

οοάΐσα Ρατϊς]εηςί ἡ οᾶ1ά1θ) ... ς Τί αἆ ἁ ή οµΠῃ ΝΟΑΟΤΙΠΓΔΑ αποῦ αἱ Ρ]οΥ 

(841. 6οβ) ΕΡΡΣ 543 αἱ 545 Οτο ὔὃ |. εγενετο πρωτη οσα κ” 6ἱ (εγεν. 

απογρ. πρωτ.) ϱ ΟτΙπί 5, 946 (Ἴαεο Γι ἀεβογέρέίο ῥγίπια α ϱγαεδίᾶε βηγίαε 

Οπηγίπος ἴἴοια 1π Ιπδογ]ρίίοπο ὃν, 533 Ίαεο εδὲ ἀεδογίρίίο Ῥγίπια, φας Γαοΐα 
ἐδέ ργαεσίᾶε δηγίαε (0Ἠγίπο) ... ς Ἰμπ ΤΙ πρωτη εγενετ. 6ΝΠΙ ΝΟΑΒΟΙΗΓ 

ΔΑ απϱῦ αἱ Ρ]οΥ (1 νµ Ρο «ορ »γταῖ οίο πρωτη τεᾶᾶιηί ργύπα, ΠΟΠ 

βίου: α Ίαεο [ρτέππα Γαία εδ] ϱΥ0/εβ[δίο α ρτ]αεξίᾶε εἴα; Ὦ [παεσ] 
2Υο/εβείο Ῥγίπια α Ῥγαεκίαε ΟΠΙΊ55Ο Γαοΐα εδ. Οείαταπι ϱγοΓεβΒίΟ ΠΙΘΠΙπΙΥ 

α Ὁ ο ἆ 3 1 α Απιρ 58 (λαεο, Ἱπαπ]έ, Ῥγο/εξείο Ῥγίπια Γαοία εδἰ-- Έγαε- 
δίσίε, πα 1 Ε, Φη/ἶαο (η γώιο 7αοΐα εδέ Ίαεο Ῥγίπα ῥγο}εςςίο), ἀεδογήρίίο { ϱἲ” 

νο Οµπί Αιρσεος Στ] Ἠγεμονευοντοσ (ΕβΡΣ515. σαντοσ): Δήγεμονου 

οντοσ/ τησ συριασ: ΥΤΗΙΖοπα | κυρηνιου ο, ΝΟΡΙΕΓΔΑ αποῦ α] Ρρ]ος Ταδί 

1. οί 3Ρ1,546ἱ 16 Εβᾶθιη οἱ ΡΣοίς; ἆ εγ/γοπίο, ϱ1' ΕΊ/ΕπΟ, ο (ήγεπαεο... Α 
8] ραιςο κηρυνιου, ν αἱ ραιο κήρηνιου, 19. 208 αἱ πηι Ογου ἡπο κύριννου, 

6οΡ ΚΥΤΟΙΛΕΟΝ, ΦΥΧΡ πξ ΕΓκυρηναισ ... Β" κυρεινου, Εσκυρινου, 1βΙετνρ 

54Ἡ (κυρινοσ) αγ τύπο, Ἰήπιο ἴωπ Κυρίνου οἁ1ά1{. ΟΕ Ἠπιο Ππβ(5 απογραφησ 

οὔσησ εν τή νούδαια τοτε πρωτησ επι κυρηνιου, εί) 11 προ ετων 
ἑκατον πεντηκοντ. Υεγεννησθαι τον Ίγ επι κυρήνιου, οἱ Ρ 134 εν η 

(δο, κώμη, ῥηθλεεμ) εγεννη η τ6 χε, ὧσ και µαθει δυνασθε εκ των 

απογραφών των γενοµεχων επι κυριου του Ίμετερου εν νουδαια 
πφωτου γενοµενου επιτροπου. Ομ” 139 οῦεν δηλον οτι κατα την πρω- 
τη» απογραφην ετεχ η. 

8. κ’ βἶσ; και επορ. ἑκαστοσ απογραφ. εισ την εαυτων πολιν, κό κ. επορ. 
παντεσ απογρ. εκαστοσ ε. τ. εαυτου πολ. | εαυτου ο Νξ ("εαυτωι) 
ΒΡΙ,239Ρ9 ΕβάεπιδΗςς,ς Τί τδιαν οππΙ ΑΟΕΓΔΑ αποῦ αἱ οπιΏ {ογο ΒΥΤΡ 
Εεπηρ ΟἩγ 33309 ΟμτοἨ 5 | πολι: Ὦ πατριδα, ο” ραί χωραν, γε- 

(ἴοπιεπι 

4. τησ: Α ὀΙη | Ἡ πολεοσ | ναζαρεθ (αἱ αἱ. σθ 1624, 16595: οἱ. Εαβάθπι 
341 ϱἱ 5ἱερΏ 336 (2430 0ἨτουἨ 550 ΟγΥΗς 11): ς ὙΓίδι ἄὐ Βᾳ ναζαρετ 
(ει. Πιβίῖς 15), Τωπ ναζαρα Β (εαπι ΑΟΑ): νιᾶο αἆ 1, 36 | την νουδαιαν: 

Ὦ γην νουδα, Ἱέεπα ο έεγγαπι ἵμάα, Αι ἔεγγαπι ἠπάεαπι | εισ8θς: ἃ 1223" 

οι. | πολιν (1 πο): κ” Ρτβεπη την | δαυειὸ: οἱ κά Μί 1, 1 | δια το 
πβᾳ ὁαυειδ: Ὦ Ροβδίουση εγκυω ν. ὅ ΡοἩ ... 2250. ΟΠ1 

ὄ. απογραψασθαι οΝΠΙ ΝΕΒΟΗΓΑΣ (Α- /εσθαι) πηςῦ α] Ρ]ου (1μ5041185 ανε- 
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Ἠγένετο δὲ εν τῷ εἶναι αυτοὺσ ἐχεῖ ἐπλησθησω αἱ ηµεραι 
- -ε [ή ΔΝ ” ϱ] . λ / 

του τὲχκξιτ αὐσήν, και ἐτεκεν τὸν υίὸ αντισ το) ποωτοτοκο)’, 

καὶ ἱαπαργάναισεν αυτὸν καὶ αγέκλιν ἓν αυτὸν έν φάτν ην διότι οὐκ 

ἦν αὐτοῖσ τύποσ ἐν τῷ καταλύματι. 

5 10. Καὶ ποιµένεσ ἦσαν ἐν τῇ χώρα τῇ αὐτῃ ἀγραυλοῦντεσ 
ΔΝ ’ Ν ο” Ν ΙΑ Ν / Σ ον 

παι φυλασσοντεσ φυλακᾶσ τησ νυμτος επι τι ποιο”) αυτ). 

ο ια / 3 / 2 -- ΔΝ - ’ / 

« καὶ ἄγγελοσ κυρίου ἐπέστι αὐτοῖσ και δύξα κυρίου περιέλαμψεν 

ληλυθει απο γαζαρετ, ενθα ωκει, εισβηθλεεµ, οὔθεν ην, απογφαψα- 

σθαι) Ειδάςιη 541 οἱ 5ἱ6ρ]336 (1, 1. αναγραψ. απίο εισ πολι’ Ρον) ΟΤΑΝ 

119 Ὁμτομ 559... Ὦπ αποραφεσθαι επι ἈἲΑΡ 5: α110 ἴδια ΟΗΥ η | 
σὺν: ΑΕΌΥΓ αἱ συ | µαφιαµ (εί. Ἐιδάθηι δα Ον 5151 Οτο 950): Ὁ 

"Ἑδᾶθια 6οἆ οἵ ϱἱ 5ΙΘΡΗ536 µαρια | εμνηστευµενη ἑππι ΝΤΕΓΕΡΑΕΡΟ7ΡΙΣ 

εως µεμνηστευμµενή εμΠι ΝΟΔΗΞΟΞΡΤΕΕΘΗΘΡΑΑ τποῦ αἱ οπιπὐ]ά ῃ αυτω 
δίπα γυναικι ΟΠ ΝΕΟΤΥΙάΡΙΣ 1. 191. 9Ρ9 ο {ᾳ”” Ρογι5δ βᾶΧ 58 6ορ 

ΒΥΥΣΟΝ αγηὶ Ε5ά81η εζ45 ϱὲ 5ἱερὰ., ς Τί αά γυναικι εππι ΑΟ’ ΥΙΑΓΑΛ 

πποῦ αἱ ρ]ον α Ὦ ο 3 (56 α Ὦ ο 3 1σογε 5µα 9ΠΠἱ58ἱ5 ἀεδροπδαία 0) 

1 αἲ νρ (ας. απι [απ ἵπρ επι {ος) ϱο ΒΥΥΡ ααίἩ Ἠαδάειι εἆ 02,330 οἱ 331 

Οµτον 5, Νοη βα[15 ραίαεί αίταπι ΟΥΤΗΣ ]αραχίΐς πεσπα; Ἠαῦθί οΠΊπι 

119: τι λεγει η γραφή: ανεβη- τη µεμν. αὐτω γυναικι ουσ. εγκυω. εγ- 
χυοσ μεν γαρ ην οὐκ ειπε δε οτι τη γυναικι αυτου, αλλα τη µεµνη- 

στευµενη αυτω. (1: πο. Ἱπετοα]δῖ]ε οδί γυναικι εχ Μί1, 20 οἱ 24 

Βιχῖς»ο.) Βταείθτεα ε{ Βνοίον 15.1: ειπον εγω" η μεμνηστευμεΥη μοι. 
και ειπε μον ουκ εστι; σου γυνή; και ειπον αυτή: µαριαμ εστι’ -και 

ουκ εστιν μου γυνή, αλλα συλλήψιν εχει εἠ πνευµ. αγ. εγκυω: ΝΑΡ 

αἱ Ρατς εγκυω, Β’ 36δ. αἱ 56ἵ | εγγυω, ΒΞΕΕΚΗΚΙΜΒΌΓΔΑΞ α] ΡΙ εγκυω 

«ἐγένετο δε (Ον 5351 καν εγ.) πδᾳιο αυτουσ (Έα5δ αυτ. ειν. Ὁ ϱ οἼη 

6ὔδεί) εκει: εἰ. Ἐπδάεπι 545 ΑΠΙΡΗΙ] 6,465 Ογγβῖά 115 Οµγ2130 οἱ “31 0Ἠτου 

ου ὦα ὃς αρ κοσνες Γεπλησθησαν (Έ5 Απιρ Οµν Οµ1οη): 

Ὦ ετελεσθησαν 

«αυτησ (εἰ.α ο Εσ7 ᾳ νςδ Αιρεουδ, 11): ο 3. ϱ” 1 ΑπιῤιιςΣ, 59 οπι 

(Ῥνοπιΐςς φεγετίέ Πδηπι εἰ ραππίς ειώπ εἴο :: αἱ Μ{) | ανεκλινεν: Ογοδδὸ 

ανεθηκεν | φατνη 8Ίπο τη ΕΠΙ ΝΑΒΡΙ,Σ αἱ5 ρο αγπι Επιδάθτη ο οκ ο44 3 
εωες (δε 600) ΤΙ τη φατ». ο ΓΔΑ αποῦ αἱ ρ]ος ΑπιρΗΙΙ 6,465 ΟἩν 

3,350 οἱ 51 ΟΥνΥΠὰ 115 0µτονὅδο, Ο/Η εί. ΠΙΒ{ΑΡ 184 ..ετετοχει ή µαρια τον 
ΧΡ και ε’ φατνή αυτον ετεθειχει. Ῥτοίεν '' " ελαβε το παιδιον και 
εσπαργαγωσεν αυτο χαι εθηκεν εν (ΡΒΗ αάά τη) φατν. (ΕΠ αάά το) 

βοων. | διοτι: ΕΞ οτι 

«παν ποιµενεσ (ο νς «ορ 5ο ΒΥΙΡ αἴς 54 θπιδήΣ 0Ἠτοπῦδο Απροοης 5,11): 

Ρ 4 ὓ ο ΕΗ3' αἲ» 1 ᾳ 8ΥΙ5ΕΝ ποιµ. δε | εν τη χωρ. (9813 χαρα) τη αυτη 
(πρ ὕι γεφίοπε εαᾶεπι, ο πι γε. ἐῖα) αἳ. Εαςάεπα 543 0Ἠτου 580; Ἐ 98, 69. 

ε.τ. αυτή χωρ., α Ὁ ο 3 1. 1 ᾳ ὕι εῑζα γερίοπε, { Αιρ”. 1 πι εαᾶεηι γε- 

ἴοπε ... Ὦ 686 ε. τ. χω. ταυτη ( ὑπ γε. ἴζα) | φυλακασ: Ὁ 191. 2942. 

τασ φυλ. | επι την ποιµνην: 1. ἐπι τησ ποιµχησ, ΒΗ αἱ” εν τη ποιµνη 

9, καν Ρϱὶ 8ἶ1ο τόου 6Η ΝΒΙΣ ο ΕΙ’ ῥο δα] ΑΥΤΗΣ Αγιη αεί Εισειδή3,ς, 

65 
Μι. 25 
εἰ», 1 
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αὐτούσ, καὶ εἐφοβήθησαν φόβον µέγαν. 10 καὶ εἶπεν αὐτοῖσ ὁ 

ὤγγελοσ᾽ μὴ φορεῖσθε᾽ ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν µε- 
’ 4 1 Ἆ ρά -- μά ορ ε -- ’ 

Ἰάλην, ἥτισ ἔσται παντι τῷ λαῷ, 11 ὅτι ἐτέχθῃ ὑμῖν σήμερον 

σωτήρ, ὅσ ἐστω ἉΧριστὸσ κύριοσ, ἐν πύλει «{αυείδ. 19 καὶ 

τοῦτο ὑμῖν τὸ σηµεῖον, ἑεὐρήσετε βρέφοσ ἐσπαργανωμένον ἐν 
/ ο) ο, ο Π ” . ο ο 

φάτνῃ. 19 καὶ ἐξαίφνισ ἐγένετο σὺν τῷ αγγέλῳ πληθοσ στρα- 
- . , τω ι ο-ᾱ λ , Ἡ / . 

τιᾶσ ουρανίου αινουγτω» τὸν θεὺν και λεγόντων' 14 δύξα ἐν 

ὑψίστοισ δεῷ καὶ ἐπὶ γῆσ εἰρήνι ἐν ἀνθρώποισ εὐδοκίασ. 19 Καὶ 

ς Ίωι Τϊ και υδου οππῃ ΑΡΓΑΑ τποῦ αἱ οπιηνίά α ο ΓΠ3' 1 ᾳ νΕ οοΡρ 
αγτπίγ ΟἨπον 53 {κυριου Ρε (8ΥΥ5ΟΝ ἀεῖ) ΣΤ Υ56Ι ο οἱ | κυριοῦ βθ9: 
Κοξ ο ϱ νρ ΒΥΤΡΠΙΕ Ειιδάσίῃ Θεου ... 99 οππι Ὦ 6Τ. (ΡΥΒΘΡΥΘΑΡΟ η 

δοξα) 209. Ὁ αἲ 1. Οἱ Οἱ 9 15 -αγγελοσ επιστασ τοισ ποιµεσι, φήσι, 

δοξαν ποιησασ πἑριλαμπειν αυτουσ | περιελαμψε) αυτουσ ( να 
οἴγουπιγα]κὲί νο] οὗ οιπζμαέ εὐ9): ν’ επελαμψεν αυτοισ | φοβον µεγαν 

(εορ αάά σφοδρα) εἰ. Εακάοπι ΟἨτοή: Ἡ σφοδρα 

10. φοβεισθε (ΟἨτοι ὅ3υ αάά υμεισ)τ κ αἱ Αα φοβησδε | γαρ: Ρ οπι | 
Ἐκ αἱ Ραῖο ευαγγελιζωµαι | εσται (ϱ α4ᾶ και) οἱ. ΟΥ 5 15 Εαδᾶθπι 543 
Οµτο 580: κἘ ο εστι) 

11.96:  ὃ | οσ εστ. χὲ (αι. ΟΥ 3 15): 013616 Οµ1 (περι ου εἰρηται οτι 

ετεχόη υμιν σήηµεφον σωτηρ κυριοσ | κυριοσ: ΔΥτΗΙ κυριου, ἆ ΟΥΡ 
Πεβιβ, ϱ Πεδιδ ἀοπιύπιδ, Τ1. ϱ39Ι ο0ἱ1 οσ εστ. χὰ κυρ. | δαυειδ: οἳ 
Μι1,1 

19. το ΟΤΙ ΔΑΡΙΡΓΔΑ πποῦ αἱ Γογο ΟΠΠ Εβᾶθπι 545: ῃς 190. οπι | ση- 
µειοΥ: Ὁ α4ᾶ εστω | Δ ευφησητε | εν οπι κὈ 68. (Οοπβτπιαί Τμαπιδ 
τον εν φατνη σπαργανωθεντα Όεογν) ... ς Τϊ ΡΙ8ΕΠΙ κειµενον ειπα ΑΓ 

ΔΑ αποῦ 8] Ρ]6χ α οορρείδ..., Ἰπ [και] κειμενου 6ππη ΝΕΒΙΡΒΣ 1. 98. 

129" 954. ὀΡεΏσοσο{ΡβΙ Σ]ᾳ να εορ ΒΥΓΙΙΓ ρο αὖΠὶ αθί Ειιδάθπη 343 
Οεἶπίδ,δ0::69ν. 16 | εν: εί Ἡ. Ἱ. οἱ ν. τ 1ρ8ο νἩ οκ επι ταδε ἑα]έ | 
φατνη ΕΠΤΏ ΝΑΒΡΕΕ «ΗΙΜΡΒΌΥΓΔΑΞ αἱ ΡΙ15 100 ρο Ειρβάετ,,, ς αλά τη 

εαπα Εκ αἱ αα (:: οἳ ν. { 6) 

19. ΝΑΚΙΡΑΣ αἱ εξεφνησ | ουρανιου οΙΠΙ ΝΑΒΕΙΡΡΞΗΡΓΔΑΣ ποῦ αἱ ΟΠΙΠ 
γιά Ἱενο (Τα ἰπῖ οπίπα Παῦοπί οαε]εδέί:, Βοἱ18 ἆ σαεἴ) οορ 9γΓΙΙΙ οίο 

Ειιδάεπῃ 165 οἱ 343 Πε]πί 196 ρρ]αῖ,,, Β3Ρ3 ἆ ουρανου | αινουντων: ϱ813 

αιτουντ. 

14. εν 566: οἱ ΟΥ 1,314 ϱ{ 3,1 ϱἱ 4.16 Τμαμπιθ Εβάσπι 165 ϱἱ 545 Ῥαρ 3,805 
ΟγτἉς 180 ΕρίρΗ 1051 0οπβί1, {τ Ρ» - Α:5 541 α] πια, Ἰέθπι 1. ἆ ὃ απι Ίπρ 
{ου Πατ] ΟΙπΙ5,9165,,, οοἆ αρ Έταβπι α Ὦ ο 6 ΓΗ3: 1 ᾳ νρθᾶ αἱ πι» πια 

Ῥ» --Α 2,45 Πγίηί 196 Ον 1πί 8, 9464 ϱἱ6 Α{]]αί 2,541 ΑιροοἈ53,1τ α] πι οπι 
(πες οχΡΓΙπη ΒΥΥ5ΟΝ ῥα6χβΡ). Ῥγαείογοα ϱ0Ρ ΦΥΥΣ5ΟἨ αἱ» ο. 98. ΡΓΒΘΙΗ 
και | ευδοκιασ 6ΗΠΙ ΑΤΑΒ"Τ 1 νρ 6ο ΟΥτΤΗΣ 150 (εοπβσιπαί εἰ. Β5--Αίι 
2, 33 (πάπα ποη αβεταί πὶδὶ Ἠαθς: και επι γησ ειρήνη αν θρωποισ) Ιε]πί 
136 (ρα π]]ο ροδίᾳπαπα αἀβον]ρβί{ (οχίππι Ἠαβαί: »ἶπ ϱο εηΙπι ᾳποά ἁἷ- 

οππέ: ἀἰογία νι αἰέἰεαίπιίς ἄεο εἰ ἴπι Μετα ρα, ο απ 5 αΕΕ1βΒἴΠΙΟΓΙΠΙ 

Ἡ, 6. βπροεγοαθ]αρίίαπα [ποίοτ οί 6ΟΓΙΠΑΙ 4 πάς 8ΗΡ6ΙΓ {6 οπηπῖαπα 
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ιδ. | / ιά 3 - 3 2 .] ” ” Δ 3 Δ ε ”/ { 

ἐγΥΣεγετο ὠσ απηλθον απ αυτω) εισ τον ουραγογ οἱ ἄγγελοι, οι 

ποιµένεσ ἑλάλουν πρὺσ ἀλλήλουσ᾽ διέλθωµεν δὴ ἕωσ Βηθλεὲμ καὶ 

ἴδωμεν τὸ ῥήμα τοῦτο τὸ γεγονὸσ ὃ ὁ κύριοσ ἐγνώρισεν ἡμῖν. 

16 καὶ ἠλθαν σπεύσαντεσ, καὶ ἀνεῦραν τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν 
Ἰωσὴφ καὶ τὸ βρέφοσ κείµενον ἐν τῇ φάτνῃ᾽ | ἰδόντεσ δὲ ἐγνώ- 

ρισαν περὶ τοῦ ῥήματοσ του λαληθέντοσ αὐτοῖσ περὶ του παιδίου 

ΕΟΠΕΙ{οΥ, 18 δεγπποπῖῦιις ϱ]ογ]βοανεταη{ί, απ] 5ο Ῥαδιπαῇ Ἡ. 6. Ἠοπη]- 

πἱραβδ βατ Ὀδηίρηϊίαίοτα δα] 4ᾳ «α6]ο πηΙς]) Οπίῦ, θήδίον (οί 
ἀἰδετίαε: , οί δοτΙρίατη: 51εΥ {εγγαπι ραα, εἳ Ἡποαβαιθ 658εί ΒηΙία 56η- 

{αηίῖα, τεςία ᾳπαθβίϊο παβοστείατ,. Ἀππο νογο Ἰπ 60 αποά αἀἁλέαπα δ8ί, 

Ίου εβδί, ᾳαοά Ρροβδί ρασθιη ἀῑοιίαν: 7π Πιοπιπίθις ὀοπαε υοζιπίαήῖς, βο]ν1ῖ 

απαθβδίοπεπη., Ῥακ αηΙπ 4παπι ΠποΟη ἆαί ἀοπιῖπις 81β6Υ ΓΘ6ΓΓΑΠ, ηΟΠ 

εδ ρακ Ῥοπας νο]απίαβ.΄ Αρρατεί εκ 5 Οτίραπεπαη τενετα ευδο- 

χιασ ἰπετῖ, ΠΟΠ αί {εν ἄταεσςα ηππςο αριᾶ επη χερατ]{αγ ευδοχια) Αἴι 

1803, 641 Αιισ6οΠ5 3, 1Τ Τα π]ς τε]] οπιπΙΏ... ς ευδοχια 6ΠΠῃ ΝΟΒΟΙΡΓΔΛΖ 

ππςῦ (Μ1αΐ{ Ἐ: 5εᾷ ποίαρβῖ]ο εδί ΚΓΑ αἱ απί{ε εν αγΘρ. ποῦ ΙΠ{ΘΥΡΡΕΤΕ) 

αἱ οπιπσίά (Πΐοπι ΑΛΣΙΙΠ ϱ{ 03) οορ αυτα αγπά αθίἩ (ΟΥ ο δτ4 οἱ ὃν τή 

εί» 15 βεᾱ ν]άο απίθ) Έλα απιθ Εδάσπι 165 ϱ{ 545 Ῥας”, 603 ΟΥτες ὅ9ὃ Ἐρίρ]ι 
1041 0οπβ ΕΤ; 1τ Τα 9153, ΟἨτ 3, δ5τ ΤΠ οίαπο 446 Ῥχγος] 635 αἱ 

15. απ αυτων εισ τον ουρανον ου (Ν” οι, 8αρρΙ8) αγγελοι ΟΠ ΝΑΒΙΡ 

ΓΔΑΣ πποῦ α] Ρίεν α (οπΙπΊπο δἷο να{τ) «ορ ϱο (Οτ415 και ταυτα ει- 

ποντεσ απερχονται απο τ. ποιµ. ειστ. ουρ. οἱ αγγελοι) Ειβάθνι 543: 

Ρ οι αγγ. απ αυτ. εισ τ. ουρ., 18. 38. 98. 69. οδὲτ αΙδ(ερ] ὃς ε βΣ 1 

4 (8εά 1 παῖό ἀἱεσεθειί εἴ απφείμ) νο βγτας ανπι ΟνΙΙΙ5, 341 απ αυτ. 

ου αγγ. εισ τ. ουρ., 209 18 οἵη εἰσ τ. ουραγον ... Ῥ απ αὖτ. οι εκ των 

ουρανών αγγελοι | οι ποιµενεσ ΕΙ ΔΒΙΣ 1. 19083 εἰ Ι8ΐ δὲν 9Ρ6 αἱ 

Ραις Ἱ{Ρίετ (5εᾷ ο εἰ δί ραδίογε) νο 5αἩ ο0Ρ ΒΥΕ αγ Ἐαδάεπι ΟΥ 
ην Απρ... ς Τϊ ρταθπι και οι ανθρωποι, Ἰμπ [και οι ανθρ.] οΙΙΤΗ 

ΑΡΡΓΔΑ πε» αἱ ΡΙ6Υ 4 Ρο ΒΥΤΡ αείἩ. | ελαλουν πρ. αλληλουσ ΕΙΙΠΗ ΝΕ 

9Ρ6α Ὁ Ε83: σἳ. 1 Αιισςοης2, 11 νο (ζοφιεθαπέι αἲ ὑπυίσεπι), 5οὰ κ α.ἆ 

λεγοντεσ, ϱ1. ἀἰσεπίες, α Ὦ Η. 1 εἰ ἄἰωεγιπιέ ... ςΊιπ ΤΙ ειπον (1 -παν) 

πρ. αλλ. επι ΑΡΙΡΓΔΑΣ αποῦ α] ΟΙΩἨ {ετα ο 6 ᾳ Ειβάέτι Οππί { αλλη- 
λουσ: 69. αἱ ραπο εαυτουσ (193 αυτ.) | δη: 3 οπι ῃ εωσ (Δεν ἰθβίο 
Ττερ): Ρ 245. 20558. Υδ6ἳ αἀά εισ (ᾳ {ον αἱ δε ὗι: ΠΡΙ νο 1δφιε 

{απΏη, 6 οτι) | ιδομεν (4 ειδ.): Μ αἲ υδομίεν, Ῥ ειδοµεν | Ίγεγονοσ: 

ϱ3Ά 5ο γεγονωσ ... Βαβάεπι γενοµενον | ΕΙ αἱ αΠᾳ εγνωρησεν | 

ημιν: Τ ΟΠΙ 

16. ηλθαν επι Β ἩΣ ... 6 Ἱμι ήλθον οΙΠῃ ΝΑΒΖΡΡΓΑΛ απο αἱ | σπευ- 
σαντεσ (εί. Εαδάεπι 43): Ὁ 61. σπευδοντεσ ... Σ πιστευσαντεσ | ανευ- 

ρα» επι Ναβ”... ς ἨΠ ανευρον οππι ΝΤ ΑΒΖΡΗΓΔΑ της» αἱ Ρίου... ΝΕΤ 
ευραν, Ὦ 1. 19. 69. 2Ρ6 α119 Βπβάσπ ευρον | τε: ϱ Ειβάέπι οπα΄, πες 
θχρτῖπ 1ΐ{ νρ σορ δγτα { µαριαµ: Ὁ ΕιβάειΙ εοᾷ ΟΧ µαθιαν | τη: Ἡ 
65ΟΥ 44 ΕΥ ϱο ΑΥΤ ΟΠ 

1Τ. δε: 5 οπι | εγνωρισαν ΕΠΙ ΝΕΡΙ/Σ 816 Ἐπβασιι δέ. ς Τί διεγνω- 

ρισαν (ΕΗΓ αἱ πια -ϱησαν) 6 ΑΡΗΓΔΑ αποῦ αἱ ρου 
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’ σὸ Ν / ηλ 3 ’ 3 , υ - 9 

τούτου. 15 και πώντεσ οἱ ἀκούσαντεσ ἑδαύμασαν περι τῶν λαλη- 
α2 ο .Ν -. / Ν 2 πες Ω - ο) ' η / 
θεγπω» υπὸ των ποιµιζῶν πρὀσ αὐτούσ' 13) ἡ δὲ Μαρία πάντα 

; λ ε. » ’ - 9 

συγετήρει τὰ ῥήγματα ταύτα συνβάλλουσα ἓν τῇ καρδία αὐτῃσ. 
ΩΩ κ... , « ; Ν ΄-- Δ » - Ν 
20. και υπέστρεψαν οἱ ποιµένεσ, δοξάζοντεσ καὶ αἰοῦντεσ τὸν 

υ ... -- Ὡς 2/ λ εν ο. ᾿ , Δ 

Όεον επι παᾶσι οἱσ Ίπουσαν και ιδ» καθὼσ ἑλαλιθῃ προσ 
. Π 

αυτουσ. 
9) -λο . ’ ε ’ 2 Δ ” -- 2 [ή 

2] Ναι οτε ἐπλισθησαν ἡμέραι οκτὼ του περιτεμεῖν αὐτόν, 
σα) . ο” ᾽ - } - ο α « λ - 3 /. 

και εκλ/Θη το ὄνομα αυτου /ησουσ, τὸ κληθἐν υπὸ του ἄγγέλου 

πρὸ τοῦ συλλιθηναι αὐτὸν ἐν τῇ κοιλία. 

17. τουτου: ΡΑ 1. αἱ α]ῖα α 6 Ε(ποπ Ἱίεπα Ὦ ο ΗΣ: σ] 1 ᾳν6ϱ) «ορ (ποπ 8811) 

ΦΥΥΞΕΠ (Ποπ Ρ) αΣΠΠ ααἲ] 01η 

18. οι (1. οπι) ακουύσαντεσ: Ὦ 656ἳ ον ἀκουοντεσ, ἆ ο φιῦ αιαϊεδαπέ:, α 

φωἱ αἀεταπί | εθαυµασαν: 9Σ: 241. 209 ο Εξ -μαζον (εἰ. Ε βαῦ σ Ιαΐθι- 

ἴστη Ἰαλροί ἕ) 

19. Καρια ΕΠΙ ΑΡΗ Ιοπηί 56Υ ϱΟΡΥΝΙ οἱ ψείκ»' (αί. Ἰα5, 5ο ΠΟΠ ποίαν] 

Ιοσππή) ... ς Τϊ µαριαμε ΕΠΙ ΝΕΑΗΡΓΑΑΗΣΞ πποῦ αἱ (ογο ΟΠΙΠ 6ΟΡΞΟΝΥ οκ 

4 | παντα (2Ρ9 οπι) συπετηρει (6. Βτ5, βεὰ τί απίθ): Ὀκ 129. αδοΥ 

συνετηρ. παντα, Ἱΐεπι 1 νρ δγτί αἱ | ταυτα: Β Τττ. 199. 225. 890Υ 

οπι |. συνβαλλ. έππι ΝΡΡΗ.... ς ]μ ΤΙ συμβαλλ. επι ΑΒΙΓΔΗΣ απςῦ 
αἱ εοτίο Ρ]οτ. Ῥναθείετεα κ α] πια συµβαλουσα | αυτησ οπὰ ΝΤΑΗΡΙ, 

ΡΓΔΠΣ απο αἱ Ρ]6ι ... ΝΔΕ 95. εαυτησ 

20. υπεστρεψαν (π υπετρεψ.) οππι απο οΤΩΠ (εἰ. ΕΥ) α] 10 ἔετα... ς (Ξ 

αυ 82) επεστθεψ. 61ΠΙ πΙπΊαδό ΠΟΠ Πα πια | τδον υπ ΝΑΡΖΗΚΙΗΡΥΣΧ 
ΓΑΠ” αἱ Ῥδυππὰ (:: ἀδία ἔονπια αὐί ἰαπία απσογ]ἰίαίο οχσθ]]]{, α ἰοχίι 

Παιᾶ αγεσπᾶα οδί)... ς Ἰωπ ειδον ου ἨΕΡΕάΝΜΡΌΛΠΣ αἱ ΡΙ (αινάμ ο 

βἱ]οπί1ο) | Σαθωσ: α αὖά και | ΔΕΙ” ελαληθησαν | πρ. αυτους: 8ΥΤ 
ἈνἨ αάᾷ αὖ απφεζῖθ 

Φ1, και οτε: Απρ 195 (6α1] ϐ) κ. εγενετο οτε | επλησόθησαν (ει. Επ 
ΞἱερΗ 353 ΑπιρηΙόδ Οµτον 551): 99, αἱ ραιο επληρωύθησαν ... 9 2Ρὲ 
συνγετελεσθησαν, Ἰΐεπι ουπβιπιπιαίί ειωιέ ΠΡΙ νρ (εοπίτα α ὑπρίεὲ βιιί, 

ο μετγεοὲ εδεεπέ) | ηµεραι: Ὦ 19. 38. 98. 69. 309 αἱ ΡΙβ”0 Εβρ 
Απιρη  ό αν ηµεραι, Ροδίεααιιε Ὦ αι οκτω (15 οἵη οκτω). ΑΡποβοῖί 

Ιεσίοπαπι οος]οίς Ὦ οἱ. ΒΥΤΡ ΗΕ Ι του: χΧτο. ΟἨτον 551 ρτο του περιτ. 

αυτ. δἵο: η) Φον περιτεµ. το παιδιον | αυτον 6ΝΠΙ ΝΑΒΕΝΚΗΕΒΟΧΑΛΗΣ 

α] 100 ογο α Όο ΕΠΣ: σἳ 1 α απι {απ {ου ἴπο Ῥροτας πηί αἱ (1 Τα] 1ί 

οἰγοιηποίάεγείων. α αἱ δι ογσυπιοίαενεπί) ϱο ϱ0Ρ ΔΥΙΡ αἲπι ΕΠΒΡΙΘΡΗ 

Οτίπε δν θύτα {46 6ο αποά βοπρίαπι οδέ: σι αμίεπι Ἱπιρίεί οδθεπἰ ἀῑσς 

οἰγομπιοιδίοπί» εἴμς οίο) ... ς(-- α9 Βᾳ) το παιδιον επι ΡΡΑΗΝΜΝ αἱ 

Ῥθτπηα ο μ”' νρεᾶ αἱ ραί οπι αἱ 5ΥΥΣΕΊ αοία Απιρηιἲσ Οτο ὅδ] (νιᾶς 

απτο) Οἱ ὃν θατά (σπα ὑπιρ]είί, Ἱπαπῖε, ἐβδεπὲ ἄίον οὐγοιπιοίαεπαί ριε- 

πι), Ἰἴθιη Τ αυτο το παιδιον | καν (εί. ΑπιρηΆθδ; οἱ. Ον]πί ὃν 9419: 
μππάα βἱσηαπίεν ενρ]εία αάἁ]ά1{ ἀῑσεπβ: αἱ υοσαίιπι ἐδί ποπιενι εἴμβ, 

αμοᾶ οἱο): Ὁ 19. 69. 194. 846. ΠΡὶ (πο ϱ 4) νρ εορεᾶά (εεἀρείτ 3: 
Ἰιαυ οί) Ονπεῦ,δίτά ον | εκληθη ενας υοσαέωπι εν): Ὁ ὠνομασθη (ὰ 
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29 Καὶ ὅτε ἐπλίσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καδαρισµου αὐτῶν, 

κατὰ τὺν νόµον ἨΜωῦσέωσ, ἀνήγαγον αὐτὸν εἰσ Ἱεροσόλυμα παρα- 
στῆσαι τῷ κυρίφῳ, 25 καθὼσ γέγραπται ἐν νόμῳ κυρίου ὅτι παν 

ἄρσεν διανοῖγον μήτρα» ἅγιον τῷ πυρίῳ κληθήσεται, 34 καὶ τοῦ 

δοῦναι Θυσίαν κατὰ τὺ εἰρημένον ἐν τῷ γόμῳ Μυρίου, ζευγοσ του- 

γόνων ἢ δύο νοσσοὺσ περιστερῶν. 

ποπιὐιαέιπι ε5) | το κληθεν (-υοσαξιμι-- ΠΡΙεῖ νρ): ν’ το λεχθεν, ο 
φιιοᾷ αἀἰοίιπῃ εταί | συλλημφόδηναι (0 συνγλη-, 1 συλη-) οππι ΝΔΒΡΙΕ 

ΧΔΣ ...ς συλληφΏ. εππι ΕΑΗΚΜΒΌΥΓΑΠ αἱ οπιπῦά | αυτον (Ν υἱά 
οί ο): πἲ αυτην | εν τή Χοιλια (Απιρη] 165 Ίαες ΟΠ1): Ὦ εν ποιλια 

μητοοσ 

29. επλησθησαν: Ν.Δ (ποπ. Ἐ πθς 0) ΟΥΥΗΤ 564 επληρωθησαν | αι: 249. 
οσα (πο Ὦ) |. του (15 βαρρΙ): 5 οπι | αυτων (αἱ. ς δι αὖ Ντ) 

ΟΠΠ ΝΑΒΤΗΕΧΓΔΑΣΠ ης» αἱ Ρ]εν ᾳ 5ο βαμπηϊπί 6ΟΡΣΕΒΥΥ Αγταίῦ ΑΥΠΙΖΟἨ 
αεί] Ογτὴτ 56 Ογτ]αο 196 (αρ Μαϊ ΒΡ. Ν. ΒΙ. 2: περι τίνοσ γεγραπται 

το περιτου καθαρ. αυτων εν γαρ το περι τ. καθ. αυτων περι τησ 

αγιασ Θεοτοκου ἡ περι του µακαριου ιωσηὴφ η περι του κυριου γοµι- 

σει τισ΄λεγεσθαι, ασεβήσει εἴςο) αἱ Ονπίὃ, 9 (,ρτορίες ραγρα{ἴοπαπα, 
Ἱπαπίέ, 6οταπη, Θποχαπα εϱογαπαη Βἱ 5δοτίρίαιη οβδεί ρτορίον μαγρα{ῖο- 

ΏΘΠῃ αἶμδ, 14 οδί Ματῖας ἆπαε ρερετεγαί, ηλ] ααπααεδοπῖς ογ]γαίαγ΄- -- 

ΠΠΠΟ ν6το 1π 6ο αποά αἲξ ἀῑσςδ ριγρα{ΙοΠ]5 6οΓΙΠΑ, ΠΟΠ γἱάσίαν ἩΠΠΙ 

β’ρηίβοατα, 8εὰ αἰίεγαπι βἶνο ρ]αγοβ΄’ είς)... 9’ αυτου επ ϱ α18 

Οτο ὅδ1, Ἰέεπη ςθ (1624. 1055. α1) αυτησ οσπα ρετραισῖδ πί ναίν τη]- 

ημβς (αἱ Τ6.) οαΟΧΟΝ33.ΡΕ-Α{]3 555 (οτε γαρ, φησιν, επλησθ. αι ημ. 

του καθ. αυτησ, ανηγαγ. τὸ παιδ. εισ ερολ. παραστησαι τω κυριω, 

καθωσ }ΥΣγρ. εν νοµω κυριου" τουτο περιτου ῥρεφουσ' χαιτου δουν. 
Φυσ. κατα το ειρηµ. εν νοµω κυρ. ζευγοσ τρυγ. ή δυο νεοσσ. περιστε- 

ῥων ' τουτο περι τήσ παρόενου και του ταυτησ μνηστηροσ), ἵξεπι εἴις 

19ΡΙ6Υ νρ (αἱ. 190141) Αισζοηδν1π..,, 495. 13567 οορπϊ αἱ 4 Απιρηϊ! 305 
ΠΗΙΙ5Τ οπα Ῥ]απθ | ΙΙΙ5Τ 0πῃ κατ. τ. νοµ. µωυσ. | µωυσεωσ οΝΙΠ 8ΔΒΡ 

ΚΗΕΥΧΔΗΣ αἱ Ρείππα ... 56 μώσεωσ 6ΊΠΙ ΑΕΑΗΙΓΜΕΌΓΑ αἱ] ΡΙ. Ῥιαείετεα 

ε{αά Μ{5δ.,4. Μο 15, 19 οἱ αΏδὶ | αυτον (αὲ. Οτο δδις ΟΥνΗΥ 564 

τον Ι/ του παφαστ. αυτον): κ αἱ α]ἴα (πιακίπιο ενρ]]) Ρ5-ΑίΙ οσα 

ἆοπα 556 ον γονεισ το παιδιον ) (:: εἰ ν.21) | παραστησαι: Ιπϊ 19 α- 

δίαγε (-στηναι ϐ) | τω: Ὦ 011 

38. νοµω ΟΠΗ ΝΑΒΙΗΓΑΛΠ πποῦ αἱ ρίει ΑπιῤμιώσΡΕ- ΑιΠὸδΤ Ομτοῦ”]: Τμ 
Ῥταεπι τω επ (Β εκ ΘΙΥΟΤΕ) ΡΕ ΟΥτ1264 { τω: Ρο. | διανοιγον 
(6) κἲ αἱ πιασῖᾶ (ᾳπΊπαπε αρ Βοτν) -γων 

24. του: Α το Γ΄ {56ἵ οπι εντ. νοµ. κυρ. τω ΕΠΙ ΝΒΡΙ, 208 α] ραπο 
η] 

ενως Τ1 911 6, ΑΕΕΔΕΔΑΛΠ απο αἱ Ρίοχ Ρ5-ΑΙΠοσσσ5 4οπι 568 (ν]ᾷ6 απιίς) 

|/ νοσσουσ (α0’) ειπι ΝΒΕΕΔΑΗΒΥΛ αἱ 10 ογα.,... ς ]μπ νεοσσουσ 6πΠι 

ΑΡΚΙΜΕΌΣΓΔΠ αἱ ϱ] ΒΡΑ-ΑΙΗ 558 (:: ῬΗμτγη εε]ορ”0ό γοσσοσ, γοσσιοΥ, 
αμιφοιν λειπει το ε’ δια τουτο αδοχιμα. λεγε ουν νεοττοσ, γεοττιον, τνα 
αρχαιοσ φαινη. Οἱ εἰ. Το 19, 94) 

1ιεν 19, 4 

Εκ 19.9 

Τεν 19, 8 
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20 ΚΝαὶ ἰδοὺ ἄνθρωποσ ἦν ἐν Ἱερουσαλήμ, ᾧ ὄνομα Συμεών, 
κους ο στ ο Ν 2 ω ς Π / 

και ο ἄγθρωποσ οὗτοσ δίκαιοσ καὶ ἑευλαβῃσ, προσδεχόµενοσ παρᾶ- 

χλησιν του Ισραήλ, καὶ πνευμα ἦν ἅγιον ἐπ αὐτόν' 396 καὶ ἦν 

αὐτῷ κεχρηµατισµένο» ὑπὺ τοῦ πιεύµατοσ του ἁγίου, μὴ ἰδεῖν 

θάνατον πρὶν ἡ ἂν ἴδι τὸν Χριστὸν κυρίου. 21 καὶ ᾖλθεν ἐν τῷ 

πνεύματι εἰσ τὸ ἱερόν' καὶ ἓν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺσ γονεῖσ τὸ παιδίον 
Ἰησουν τοῦ ποιησαι αὐτοὺσ κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ νόµου περὶ 

αὐτοῦ, 35 καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αυτὺ εισ τὰσ ἀγκάλασ καὶ ευλύγισεν 

25.δου (εἰ. Ἱτ να «ΟΡ ΒΥΤΡ ΑΓΙ): Ὦ ΥΥΞΕἨ ααἲ] οπ1, 1{6Π1 Κο (έτσι Ρτο και 

ιδου, αἱ εἰ. Μ{9, 18, Ιίοπι αΠΡΙ Ρο ιδου) | α.θρ. ην ο. ΝΕ Ὁ Ε1 να (ΒΥγΥ59Ν 

φῦρ αμίεῖι φωίάαπι εγαέ)... ς πα Ῥϊ ην ανθρ. «απ ΑΡΙΗΕΣΓΔΛΙ πηςδ αἱ 

ερτίθ Ρ]εγ α 6 6 4 ΡετΙξδ ΡΟ 5ΥΙΡ ορ ῬΕ-Α{Π 555 (αἱ. Ὠϊα τί 3,)Ἡ ο οἱη 

και ιδου) ... ΕΝ 9248. οπι ην | νἲ ω ονομα αυτου | συμµεων. 6ί. 1 Α1Π 
α οχι αἱ οίο: ο νρεᾶ οί ο θα α{ [οΥ (8ο πο ν. 94). απιδἩ Ἱπρ δί- 
πιεοπ. Τετα ν. 4 | ευλαβησ 6πΠΙ ΝΕΑΒΡΙΕΧΔΑ αποῖ αἱ Ίοηρε ρἱ Ἱενρ 

(1,α.ί ἐὐπιογαέιδ, ἐπιεπβ, ππείιεπθ) οίο 14033 Ῥς - Αγ ὔδτα (ευλαβησ 

δε πωσ; ευλαβουμενοσ απο προσωπου χυριου εἰς) ... Ν"ΚΓΠ α)19 [οχρ 
ΑΥΤΡ 11Ρ ΑΥΠΙ ευσεβησ | του ισράηλ: 1 1. 29. 945. 948. 44.ν αἰΣ 5ου 
Ρ1άΙΠΙ2, τω ισρ. |. ην (4. 1981. 10Ρ9 ααἲ]ι οτι) αγιον ΕΙΠΑ ΝΑΒΙΕΧΓΔΛΠ 

απο αἱ Ρ]ου ο (δρύ". εταί ἴπ εο δαπού.) ... ς (Ξ- 0 Βσ) αγιον ην ουτα Ὦ 

8] Ῥαις (ΠΡΙες νρ γναίτ σο αγπι) ΡΙά 1 Ογτητῦ6Η 

96. και ην αυτω κεχρηµατ. (εί. Ο14 135 Ογτατ 64. α- αἱ εγαί εἰ γεβροη- 
δπις { νρ ΑιβΕοΠΒ2, 11 οἱ γεβροηδιπι αοσέφεγαί; Ἱέεια ΤεΡΡΟΠΦΊΙΠΙ ασσε- 

Ῥεγαί Ιπῖπι2οῦ Ον π{ῦ, 19): Ὁ κεχρηµατισµενοσ δε ην, επι γεαροπ κι 

απίεπι αοοέρεγαί (, -ρτθ) Ὁ ο Η3: 5] 1 4; ο ΤΕΒΡ. επύπι αεσερε}αἰ | υπο: 

1, απο | πριν η (ΕΥ 9θ. οπι) αν (1, ηνα Ρτο παν) εππη ΝΕΒΕΥΊΗΧ 98. 

9θ, ... 5 ωπ Τί πριν ή οΠΙ580 αν ΟΝΙΠ ΑΡΓΑΛΗΠ τιηοῦ αἱ ρ]οχ (8εὰ τη 

οπη η). Τέεπι ΠΡ] νρ πἰδί ϱγίι6 νε] Ργζι6 «παπι... κ αἱ α]α ο ((ποαΚ- 
δε} 1413, ὅ εωσ αν | δη (1 τδει): κπ 69. 194. 2Ρε3 α)19 (το ΟΥτ 
μχὸ64 (εί 365 εκ σ443) αδειν | κυριου: ΑΔ Ὁ ο (ποπ α ϱ ΓΗ” ρ1’ 1 ᾳ νβ) 

6οΡ κυριον (51Γετῃ τον ΧΥ και κυριο}) 

οτ. ηλθεν εν: Γ1ά(τ13, 8 ηγετο εν | εισαγαγει’ (141 και εγενετο εν τω 

εισαγαγ.): Α 69. ἆδοὶ 4] ραις Ῥ8- ΑἴΙ 560 εισαγειν | το παιὸ. 1 (ες. 

Ὀταϊτί ΟγΤΗΝ 964 0Ἠτου 533): ν (8αρρΙ 9) οπι | ειθισµενον (Ανκ αἱ 
Ῥαπο ηθισμ.):  εθοσ (ΠΡ]ετ νρ οοπβιειιάύιεπι [εφίς, ο ἴεφεπι) 

98, και (αορᾶ” οπη) αυτοσ (ία κα): κ” κ. αυτ. δε | αυτο (ει. Ρ1ά 013, 5 
ῬΑ-Αί1ι 560 0ΗτοἨ 281): ΜΟΓΑ 19. 69. 124. 191. 902. α]”0 [ονο ϱο (Ίΐοπα 

Ἱένρ εωπι, 5εἆ ριαοςσαΙί Ῥμετιπα, ὕι]απίεπι) ΟγΥΑΙ564 οἱ 16 αυτον | 
ειστασ αγκαλασ 8ἶπο αυτου οππι ΒΒΙμΠ 2τ. 999” 9Ρ063 νυδοτἨ α Ὁ 1 Πτβτήο 

(συµεωνα τον ειστασ αγκαλασ λαβοντα τον χ, ΒΙτηϊΠέεν 013303 ο δε 
συµεων αγαπα εισ τασ αγκαλασ λαβων το σωτηφριον του Όεου εἰς) 
ιά ΤΙ 5 Ογτ]α 146 Ημετθ (συµεων ο δεξαµενοσ αυτον εν αγκαλαισ και 
ειπων εἰς) (Ππ πι 205 μια πια αοοζρίεπΒ-, «{μεπι πι πιαπῖρις ρογία- 

φαΐ Πεβυπι) ... ς αἀὰ αυτου, Ἰωῃ [αυτου] οππῃ ΑΡΧΓΑΑ αποῦ αἱ Ρίετςοϱ 
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ν ἳ σ κος - » ’ ᾿ ος η ῇ 
τὸν θεὸὺν καὶ εἶπεν 39 νυν ἀπολύεισ τὸν δουλόν σου, δέσποτα, 

ὰ τὸ ῥῆμά ν εἰρήνῃ, 90 ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί µου τὸ κατὰ τὸ ῥημά σου ἐν εἰρήΥΊ) ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί µ 
τς Δ / [ - σ. 

σωτήριόν σου, 1 ὃ ἠποίμασασ κατὰ πρὀσωπον πάντων τῶν λαων, 
. - 3 ος λ / / 

95 φῶσ εἰσ ἀποκάλυψιν εθνων καὶ δύξαν λαοῦ σου Ισραήλ. 
. Αλ ” Δ { ’ Ρ) -- ’ ΔΝ 

9ὃ καὶ ἦν ὁ πατὶρ αὐτοῦ καὶ ἡ µήτηρ αυτοῦ Θαυμάζοντεσ ἐπι 
- - / Δ 9 ” ς Ν » / ) Δ Σχ Ν ΔΝ 

τοῖς λαλουμένοισ περὶ αὐτου. 94 καὶ ευλόγησεν αὐτοὺσ Συμεὼν και 
2 ας Δ ζ 5. - 

εἶπεν πρὺσ Μαριὼμ τὴν μητέρα αὐτου' ἰδοὺ οὗτοσ κεῖται εἰσ πτῶ- 

ἐοἽ.ᾳ να (13: πῇ] π]ςί εἰ ἴρεε αοοερῖέ ειηι) «ορ Βγταῦ αντ αθί ρο ΟΥΤ 

Ἀχδδά Ῥν- Α{Π ὔ6ο (0Ἠτοπῦ5ὲ εν ταισ αγκαλαισ αυτου) Πίκο (φιιἱ ὅι πια- 

πεις δμα8 αεοερὲέ Οιγἰκέι) | ευλογησεν: 90 αἱ αἲῖᾳ ΟΥτΑΙ 564 ή υλογ. 

80. ειδον επ ΝΕΡΕαΗμοῦρυγΑΠΣ είς... ΑΚΙΠΟΔοΟΘ υσκδ” αἱ τη Ὀ 1412, ὃ 
ιδον 

81. παντων των λαων (6. ΕβάΕΙΙ61 οἱ ἡλδοίς; ΕδρΣ"ὅ πα. τ. εθνων): οἆ 
παντοσ του λαου 

89. εισ αποκαλυψιν: ΒΥΙΡ πιξ αἆ ἰαεΐαπι | εθνων (αἱ. Ππί 15 εἰ 305 

Ἐπβάσπιθί ϱ 339 οἱ Ρ535 ΟΥτΏχ 564 0μτου δὲ Αισεοης2, 1Τ οἰς): Ὦ ο Ιτίαί 
356 οοιζογωπι (Μα55. αἱ α]Ιῖ εκ πο οοᾷῖςς εαΙάοτιπί σεπέζπι: αἲ οος- 

οπη Πία]αα Ὁ ο {αβίϊπιοπίο ῥρτοβα{ νοΥαπ []ηί ]οσοπαπι 6556 οσι[ο- 

1) ... Ὦ οι | ισραηλ: Ὁ ιστραηλ (οί αἆ 1, 54), Ὦ ἆ ἠδίγαλεί, ϱ{ 

ἱεάγαλιεί. ΟΙ  αἆ Αεῖ 28. 20 οἳ αΡί. 

95. ο (15τ. αείῖ Ῥταεπι ιώσηφ) πατηρ αυτου και η µητ. αὐτ. (αυτ. επα 

νἲἩ, 191. 10Τ. 5αἩ «ορ αππι αθί ΟγιηΣ; Ἠ ΤΙ οπι 6ππι ΝΝΒΡ 1. ϱ”. νρ 

19014ἱ Οτἰπί ΑιρέοἩ5. ν]άε Ρροδί ἆθ 5ΥΤΡ ΙΕ) οαπι ΝΕΟΙ, 1. 1591. 15τ. 

53. νο 190]4ἱ 51 ο0ορ αΥΠΙ αθ{] ΒΥΤΡ 18 (αραιά Αά]οταπη Εεβίαπ{διη ρα- 

ἔετ εἴιδ Ῥτο ιωσηφ Ἱαρὶ; ἨλΙΗίο νετο ΡΤο ιωσηφ κ. ή µηῆτ. αυτου ποίαί 

Ῥατγεπέεε εἴιβ) Οτεαϊ οκ36 οἱ ἵπτδ, 9δ05ᾳ ΟγτΏν 116 Ἠιογ]μεϊν]ά 6 (γα]1αγς” 
318) Αιασζοπης»,1τ. ΟτΙπί 5,951 γοτρα Τωασαο 18 ουπιπαθηίαίασ:-Θπαε ἐφιη" 

σαιδα εαςεεζέ τιέ επι «ζ ραΐεγ πιο έ ραΐγεπι ἐ8δε πιεπιογατγεξξ «ΠΗΟπογα- 

φῦς επι ερ δαπσξι αγ υοζαθιζο φωῖα πµέγίεγαί δαϊωαίοτεπι οίο. 

Ἐαάεπι εί κἷο: προσ τι ου) πατερα ειπε τον µη σπειραντα µήδε αι- 

τιον αυτω γενοµενον τησ γενεσεωσ; αἱ. ΟΥΤΗΝ 1. ]. αἀάΙξ: οπερ αρπα- 

ζουσιν αιρεσιωτων παιδες, εξ ανδροσ αυτον και γυναικοσ γεγεννη- 

σθαι λεγοντεσ. Ἠῖον νοτο 1. 1. αἀαάΙ: [ωσεί ἴπ πιῖγα ὑπιριζεπέία Ίιαεο ὑπ 

ἄγαεσοίς ο. Γαἰδαία οοπίεπάαξ, «σε ποπ, δοζωπαι ΟΠΙΤΙΕΣ Ῥαέπιε ἄγαεσίῖαε 

ἐγασίαίογες ἵπ δις υοἴιπζπέθιις γεἰίιιεγ οί, 5ειῖ ποπ ζζ{ Φιο(ιε ε Π,αξὐιῖς 

τέα αἱ πι «γαεσῖ ιαθεπέιγ αββιπιβθεΓιωιέ. Άεο πεσεβςεε εδέ τώπιο τε εεπι- 

Ῥίαγίογιώι υαγτεἰαίε ἐγασίαγε, οι ΟΠΊπο εἰ Γεἰεγῖς εί Νουαε-δογερίιγας ἴ- 

θέγπιεπέιι πι {αξύππι 5ΕΙΠΙΟΠΕΠΙ εζπᾶε ἐγαπιείαέωποι 0ὲ, εἰ πιζίο 11ΟΥ 

πιαπαγε ογεζεπάα εἴέ Γοπέΐ ιιᾶα παπι γζο. .... ς Τπ (εἰ ὐ) τωσηφ 

(4 α16 ο ιωσ.) και η µητ. αυτου (95. ΒΙ1ετ οπι αυτ.) «ΠΠ ΑΕ(ΗΚΜΡΟΝ 

ΓΔΛΠ ΑΙ ΡρΙεταῦ σος {β” 611 αρβο εοράᾷ 1εςθηί (ο τωσ.) βγιδοΒ οι ρίχι| 
επι: 1. 191. 252118 ΑΥΤΡ αάά πασι 

94. ευλογήσεν ο. ΑΒΡΙΙΑΛΖΠ πποῦ θίο: ΝΙΓ ϱΡΑΥΊ 86ἱ Οτο 355 (οκ Βα51110) 

ηυλογ. | µαριαμ: Ὁ δ08ν οορῦ{ Βα5 ὔ, 558 παριαν 

ΤΙΒΟΗΗΝΡΟΕΕ, Ν. Τ. 124. 8. 29 
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Ἀ. δτ ” 3 - 2 λ Ν . ὁ ᾽ 
σι’ και ανάστασι» πολλῶων ἓν τῷ Ισραῇλ καὶ εισ σημεῖον ἄντι- 
ο / - Δ ος Ν δι ὦ ν 

λεγόμενο». ὃ9 καὶ σοῦ δὲ αὐτῃσ τὴν ψυχ διελεύσεται ῥομφαία, 
΄ Ἀ - -- - ον , (ο ΄ 

ὅπωσ ἄν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισµοί. 960 Καὶ 
π ΄ ” / / Π - ο δὴ Ὀ 

{ν ἄγνα προφήτισ, θυγάτηρ «Φανουήλ, ἐκ φυλησ "σηρ' αὕτη 
Θα. µν - να / λλ -- .. Δ 2 δ λ βαν ς ) 

προβεβηκυῖα ἐν Ἰμµέραισ πολλαῖσ, ζήσασα μετὰ αγδρὺσ ἔτι ἑπτὰ 
3 . , » - πω ᾽ ”  ” 

ἀπὸ τῇσ παρθεγίασ αυτησ, Ὁ{ καὶ αὐτὴ χήρα ἕωσ ἐτων ὀγδοή- 
; αἱ ϱ) 32 - - Γ 

κοντα τεσσάρων, ᾗ οὐκ ἀφίστατυ τοῦ ἱεροῦ νηστείαισ καὶ δεῄσεσι 

94.και αναστ. (οἱ. ΟΥ 5 598 οἱ 1πί ὅ, ῦ08ᾳ Ἠ]ρρ/τα μπι 1ὸ» Εις επιδβῦ ϱ{Ρ516 ΟΥΥ”» 
506 αἱ 1005 0Ἠτου 55 ΡΑ- ΑΙ 505 Ῥοτίζατη 55 οἱ): ϱ ο Π3: ϱ1: 1 νροᾶ (αργία 
οπῖπῃ οπα ὅπ απα Γα 1πς οἵη {οχ Ῥθγ5 αἳ πα) ΟτΙπιῦ ὁδ1ερι ο" χαιεισαναστ. | 

πολλων: Οσ3 59 πολλ. εθνων των (5εὰ αΠοτίῬοτο; επεν µηδε τς αν- 
αξιον εαυτου πεποιηκε» εισ πτωσιν και αναστ. πολλων εὔΘνων των εν 

τω ισρ. ελθων), αάὰ εὔνων εἰ. 46. ὅδι ΟΥτ 3506 (πο Ίἴθπη 1905) νεκρων 

πολλων» | εισσηµειον (1 κ): κ” ΟΠ εισ 

80. και σου δε οἱ. α ο (6 εἰ ἵπαπι εἰ ἐραίμ) ΑγταὮ ο ΟΥ 3, 633 αρ ὃ, 999019 
ΑπιρΗΙ] ἡτὃ ΟΥΥ 1005 Ῥρ- Α 1565 0Ἠτοη δ8ἡ: τπξ Ὦ Ε5 61:31 4 νρ οοΡ 
ΑγπΙ αθί] ΟΥΙΠ{5, 960 54ᾳ ΑιιρζοἈ5 3, 1 Α] οπι δε, Ἠΐπο Ίμπ [δε] | αν(: 

490. 909 α] Ραϊιο ΟΠ1) αποκαλυφθωσι: Ὦ ανακαλυφῦ.. | εκ (ἳ ϱ1: Σ. νι 

νο ΟνΙπίὸ, 960 ΑπσζσηΣ», 1 ερ πι οογάἶδις, ο Ον]πί 5,951 ο πιι]έΐς οοτ- 

ᾱἱδ., Οτπί ὃν 903 δα πιμζίογιπι οογᾶθιιβ): Ὦ ο1: 1έθη Ππιζέογιηι ο01άλπι 

α Ὁ ο Ηὔ' 1 α ραί ΦΥΙΣΕΒ ααίἩ (ΠΟΠ Πίοπῃ 6ορ ΑΥΤΑ) ΗΠ Ααρορίςίι ο! | 
διαλογισµοι: κ” αἀά πονηροι 

96. ην (εἰ.ας ο ΓΗ” 1 σ 1 πια νς 5ΥτΡ ΟΠ 5958 ϱ{ϱ): Ὦ Ὦ ΑΥΥΣΟΝ οτη | 

προφητισ ΕΠΙ ΝΑΒΡΘΗΜΒΥΔΑΣΠ αἱ ΡΙ ... ΕΚΙὉΓ 1. 9δ. α] πια προ- 

φητησ | αυτη: κ (0 ταγδι8 ἀθ]εί και) Ὁ 190. 264. παὴ] και αυτη. 

ΦΙπΙΠ{6Υ ΑΥΥΣΕἨ Ρ6ΓΑΒΡ ία «πιούμε | πολλαισ: ΒΥΙΣΕΝ Ρ6ΥΑΡ αθίἩ αυ- 
τησ | µετα αγὀρ. ετ. επτα ΟΝΠΙ ΝΒΕΙΧΑΣ 19. 98. 69. 191. 254, 44εν 

Ρραμρογαα Γρ] πια ΥΕ 6ο 6οΡρ ΒΥΣΥΡ αεί Απιρηη δὃ Ῥα-λΑ{]ι 564 

Απιρριῖο δ45 (4116)... ΑΌκΠ αἲ 3 βγυδόἩ Ι181 οἱ 1440 (τησ ανγησ 

-επτα ετή µετα αγδροσ εζηκυνασ, -δεμίεπι απιζς οιήπ οὗ ο-) (Οοςίῦ» 13 

ἕησασα δε μετα ανδροσ εκτ. παρῦ. αυτησ ετ.επτ.) ετ. επτ. µε. ανὸρ.... 
ς ΤΙ ετη µετα αγδρ. ἕπτα ο. ΕΗΜΒΌΥΓΛ 1. αἱ ΡΙ Ὦ ο 1 ασπι, Βιαείθγοα Εὸ 

124. αἱ α]]ᾳ µετα του ανδροσ, εἰ μ” Ὁ ο ο Γρ13: Ίτη 4 νρ ανὺρ. αυτησ 

(οιώπ υπο 510) | παρθεγιασ πί ΝΕΗΚΙΡΌΥΓΛΗ αἱ Ρ]: ΛΕΡΕΜΧΔΖ4]-γειασ 

δτ. αὐτὴ: Ιία νε] αἱ ΕΗΚΛ αὐτῆ ΕΗΚΜΌΓΑ δολ ή" αἱ ΡΙ, Ίέοπι ο οἱ ἔρεα 
Ὄννις Ἰωῃ αὕτη: ία απ Πβομ" αἱ, Ἱίεπι εἰ Ἰαεο ΠΡΙ6Ι (αί. πι) νρ Αιρ 

ος 511] εωσ οππῃ ΝΤΛΗΙΣ 98. 120. ΕΗ3 ϱ1. 3: να (αι. ὁ) βἩ εορ Ας 

60Π5.,, ς ωσ 6ΝΠΠΙ ΝΕΧΓΑΛΠ αποῦ 4] Ῥ]οι βυτα αγπι Ῥ8- ΑΙ 568... ρα 

Ὦ 6 6 | πα] ᾳ ρο αεί] ΑπιμηϊσοδΗ5 (αἲ απίο) 4] Ρίαπο οπι | ογδοήκοντα 
(έα κο; κ” εβδοµηκοντα) τεσσάρων (4 -ροιγ) 18 αοερπῖρ ἘΚΑ εἰς: ΜΓ 
1. ] υγδοηκοντατεσσάρω» | του ιερού οµπῃ ΝΕΔΗΡΡΤΓΕΝΗΣ εορ Οοηπρί 
δν, ς ῬΤΒΕΠΙ απο ΟΝΠΠ ΑΧΓΑΛΙ αἱ οπημῦ]ά ΑπηριημΙἷὗ Ῥδ-Α 1 564: 

Ἱέθι (ποη γεεεᾶεδαί ο, ποπ ἀἱροεῖεναί Η11) α ἰεπιμίο ε Η1; ΠΡΙε νρ 

Απιῤσιϊς ΑρόΟΠ5 (ποπ ἀἰεοεσεδαί) ᾱε ιεπιρίο; επι κ” αἱ 6ῦ Ῥγαεπι εκ 
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΄ λ ς : ») ος - φ 3 οι 

λατρεύουσα νύχτα και ἡμέραν. 95 και αυτ στ ωρα επιστασα 

τν - - Ν Ν - -- ὅ 
ἀνθωμολογεῖτο τῷ Θεῷ καὶ ἑλάλει περὶ αὐτου πᾶσιν τοῖσ προσδε- 

’ « ’ 

χομένοισ λύτρωσιν Περουσαλημ. 
Ν 6 2 /’ / Δ Δ ιά ’ » / 

99 Καὶ ὡσ ἐτέλεσαν πάντα κατὰ τὺν νόμον Ἀυρίου, ἐπέστρε- 
υ. / . 7 / ω Ν λ 

ψαν εἰσ τὴν 1 ̓αλιλαίαν εἰσ πόλιν ἑαυτῶν Ναζαρέθ. 40 τὸ δὲπαι- 

(οδίοταπη Ταἴποταπι ἄε β5ο]δῖ εκ χρτίιπεγε, α απο) | νερου: Ὦ ναου | 

γήστειαισ αἴο: κ” }ήστιασ και ὀεησιωὸ | δεήσεσι εππη ΒΡΚΗΝΡΌΠ 
οἱο: ΤΙ ὀεησεσιν ΕΙ ΝΠΑΕΧΓΔΑ οίο | νυχτα: Α 69. αἱ”50ἵ νυκταν, Η” 
γυκτασ, 3904. Οοηεί ὃ, 1) νυκτωρ (η ουκ αφιστατο του ιερου νυκτωρ 

και μεί. ηµεραν προσµενουσα ταισ ὀδεησεσι και ταισ προσευχαισ) | 

Ίμεραν: ΑΓ 251. 4Τ9ν α1”50ἵ α] -ρα 

88. καν αυτη τη (Δ οπη τη) ΕΠΏ ΝΑΒΡΙΙΧΑΣΙ” 299. 21313 98. 69 61. 114. 
151. Ρ»5Υ 6οΡ «οί ΤΗΡΗΥΙ... ς ΤΙ και αὕτη αὐτῇ τῇ ουπι ΕάΗΕΚΜΕΟΝ 
ΓΑΠ: αἱ Ρ]οτ 1 νο (119ΡΙΕΙ νο ε{ Ίαεο ἵρεα Ἰογα, 6 αἱ ἴρεα ία Ίιογα: ϱ εἰ 

Ίιαεο ἵρδα ογαπ8) 5ο (οπι και) γα αγπι ΑπιρηΙ ΣΤΟ (και αυτη, φησι}, 

η αννα αυτη τη εἰς) Ῥ5-ΑΙΙΙ50 |. Ἡπτ αἱ πα (αρ Ῥετῖν) αγθοµο- 

λογειτο | τ. θεω εππι ΝΒΡΙΙΧ"Ξ α (5εὰ νά ἄειπι ἀοπιύπμπι Ἠ8βετε) 

«ΟΡ ΑΥΤΡ ΙΡ (ΠΠΙΙ5Τ οἱ αππα αμίεπι ϱγορ]ιεέΐσεα, αἲξ, εἰπιζἄεν οἰαγίίσα- 

φαέ ἄειωπι, υίάεπς (ιβ, αἱ ἰογμεδαξω' ἄε εο αἴς)... ς Τϊ τ. πυριω 

οππΏ ΑΧΖΓΑΑΠ απο» αἱ οπιησ{ά Π{ΡΙΕΥ νσ ρο βγταα αθί]ῃ αιπη 001885) 1 3 
Απιρηηώιὸ ῬΑ-Α{Η 56ἱ { Εν δεχοµενοισ | ερουσαλημ (0 ρτοῦ Βε]μα) 
οαπι ΕΣ 1. το. 114. 9293 6Ρθ (9Ρ6 01η ΡΙΑΠΘ) μα Ῥοςα ΓΗ” ϱ]α 
ΑΠ {ο {α επ 1ης Ί8ο πιξ ρεγας ἴοἱ (αἱ ΡΙ. ο{ βαπ{]) Βακ ϱ0 β4Ἠ ορ 

ΒΥΥ5ΟΝ ατπι ααἩ Ιππία Αιπσοοπς ὔ,1τ α]:. αἰπιϊ]ίου Ἰογαεῖ α΄ 61: νσεά 
εν ς ΣΥ νερουσαλ. ΕΠ ΑΡΕΧΔΛΗ αΠεῦ αἱ ρ]εΥ ραί ΑΥΥΡ Απιρηι] 1το ῬΑ- 

ΑΠ 364 (ῬμομπαμῖοἩ 14, 1 αν Θωμολογειτο τω κυθιω και περι του αγα- 

Όου ελαλει Φεου, ὧσ λυτρωσισ ουτοσ ειή τοισ ε’ ιερουσαλ. προσδεχο- 
µενοισ αὐτον); βΙπηΗίεν αἱ αἰῖα Οοηςί ὃν 1 3 18014ΐ εν τω ισραηλ 

99. ετελεσαν (εἴ. πε): ΝἩ ετελεσεν | παντα ΟΠΠ ΒΒΕΝΊΣΣ α]... ς ΤωἩ 

ΤΈϊ απαντα εππι ΑΡΓΑΛΠ αποῦ αἱ ρ]6Υ | κατα ουπι Ν ΡΤΙΔΠΣ 1. 19. 609. 

9Ρ6 πυδοἵ α]ῖ (οοπνοπ]ί 1 νς οπιπία δεσιπάπι [α φεπιαάπιοάιπι] ἴεφεπι. 

ΑΙπιϊΠ{ετ ρο.) ΤΠ... ς ]μπ Τϊ τα κατα ο. ΝΕΑΒΧΓΛΖΠΣ ππςῦ 4] Ρ]εν | 

κυριου: Ὁ 1. 191. οπι | επεστρεψαν (κ -ψεν) ουπι κ ἨΣ... ς Ίη Τ 

υπεστρεψαν (ο: αποά {γααιπαηΙ5ΒΙΠΙΙΠη αἱ Πως) ο. ΝΕΑΡΙΧΓΔΑΠ απο 

αἱ ερτίο Ρ]εσ | την: Ν οἱ] | εισ πολιν ο. Ν”ΒΡ” 1. (α]νΙά)... ς εισ την 
πολ. ΟΙΙΠ ΑΟΑΡΣΗΧΓΑΛΖΠ πποἳ αἱ Ρ]ετ | εαυτων ΕΙΤΏ ΔΑΒΡΕΩΚΙΝΜΡΟΥΧ 
ΤΑΖΠ α]Τὸ ίρτοε ... ς αὕτων (5εᾷ Η αἱ αὐτ.) οππι Ρ ΗΛ αἱ πια | ναζαρεθ 
(εἰ. ςὲ 1624. 1655.) ουπι ΒΤΡΕΘΗΜΒΕΥΓΑΞ αἱ ΡΙ; Ἰίεπι δα -ραθ... ς 
(ει. ει αὖ Β2) ἴωπ ναζαρετ ουπι πβόκισῃ αἱ πια, Ἰέοιῃ Α -ρατ. Ῥτας- 

ἴεγει νἷάε αἆ 1, 26. Ῥοδί γαζαρεῦ Ὁ α α4ᾷ καθωσ ερεθη (93 ερηθη) 

δια του προφητου οτι γαζωραιοσ (α ἆ παφογειθ) κληθήσεται:: ο ΜΙ 

αρα 

40. παιδιον: Ὁ 0α6βαν 1 αἆά τς | ηυξανεν (03 --νετο) και εκραταιουτο 

Ίου ογᾶῖπε α{, α {7 οἱ) 1 4 νο ΟτΙπίδ,9δδί6ἵ οἱ 9553018 Αιιροοπβ”,1ή οίς: 
Ῥ Ὦ ο 6 εχρατ. κ. ηυξ. (:τ 1, 80 οτάο ναγβοταπῃ πο Πιο). Ἠπεο 
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3/ ΑΦ αμ / / Ν / -- 

δίον γύξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο πλιρούμενον σοφίασ, και χάρισ Ψεου 
τ 5 
ἦν ἐπ᾽ αὐτύ. 

νοκ) μ / « . 2 -- 3 ος Ν 
41 Καὶ ἐπορεύοντο οἱ γονεῖσ αὐτου κατ ἔτοσ εἰσ Περουσαλημ 

” « - -- ; λαο ορ » ” ὃν 2 ο / 
τῇ ἑορτῇ τοῦ πάσχα. 432 καὶ ὅτε ἐγένετο ἐτων δώδεκα, ἀναβαινόν- 

αῦδα αἀάῑίμπη ϱπ1η ΝΗΒΡΙ αὖ ος β” 1 Σ 1 νρ βαἳ 60Ρ ΑΥΤΗ ΑΥΤη 
Ροιβ Ονήπί ὅ, 965 ἀῑδετίο (-- Ώε ἴοαππε: Ῥπεχ απίεπι ογεβεθῦαί οἱ «01- 

{οτίαδαίατ, εἰ ἑαπιεπι Ἰιοι ααίέων: αἱ ταρ]ευαίαχ 5αρϊεηίῖα, δεᾷ οοπΠΕος- 

(αυαίαν βρίτϊέα. «Πίο οεγο ἄε ἀοπιίπο: Οτοαδεεῦαί, ὑιφιαέ, εἰ οοπ[οτία- 

Ῥαίας, εί τερ]εραίας εαρ]οπίία, εί ρταίῖα 4 ογαί Β4Ρ6Υ απι,) 1έθιι δδή 

Ογτζαί οΧΟΠ36 (0 ευαγγελιστησ εφη” ηυξανε και εχραταιουτο, καιτα 

εξησ. δια τουτο περι τον κατα σάρκα χφή γοειν ταυτα σώωµατικωσ 

γαρ ηυξανε και εκραταιουτο, των µελων συναδρυνοµενων τή αυξησει. 

Εαάσπι Ἰπ Β6]ιΟΙ115. Θπαο 5ί τεσίο ΟΥΥΙ1]1ο αἀδοτίραπίαν, πι8]ο αρ Μαϊ. 

ΡΡ. Ν. ΒΙΡΙ. Π, 196 5οτῖρβῖδεο ροτλμρείασ: εκραταιουτο πγευματι.) 

Εεοπιθίχδαί Υθί (αρ Μαϊ. Βοχπρί,. νοί. Ν. Οο11. ΙΧ. ραρ. 654. Βδίπρα]α 

Το] αρατίας Παδίταπίαν,) ΟΡ εἰ, Τ]άοῦ ἵπ εχοετρ!ϊ5 αρ ΟΙειπῦτή: το ὁὲε 
πνευµατικον 9 ανειλήηφεν και το Ψυχικον ουτωσ εμφαιγει' το δε παι- 
διον η/υξανεν καν προεκοπτεν σφοὺρα ...... ς (4/00) αὖά πνευµατι 

(τος 1, 80) οππΙΑΧΓΔΑΙ αποῦ αἱ οιηησ]ά Γᾳ 6ο 5γταῦ αεἰῃ (α4ά αγιω) 

0αεβαχ1 | σοφιασ ΕΠΙ ΝΤΑΡΧΓΔΛΠ αποῖ α] ρ]εν ΟΥΤΕΔΙ οχ 30 (ροτρ]!: 

επληρουτο δε σοφιασ και χαριτοσ είς)... 8ΕΗ1, 99. 10Τ. 449ν ρρατα 5ος 

δεπ1 σοφια (5: πἰγαᾳπο εοπβέγασίο οκ δι εδ Νονί Τοδίαπιε{ῖ; πες 

ἀαῖνας αἱ Ῥοπι 1, 29. 150, 28. 2 Οοσ τ, 4, ηες Ρθη. αἱ ἨοΠῃ 15, 14. 

ϱ Τΐτα 1, 4 Βαοίπατο 5ο]οί. Ιπ Αα απἱάσπι ποἨ Ἱερίαν π]δὶ 56Η. Ὁ, 

98. 19, 52: Ιίεπι 2, 28) | επ αυτο 6ΝΠΙ ΝΑΒΕΘΗΓΒΥΓΑΛΠ αἱ ΡΙ... κυχ 

αἱ Γογ6θὸ επ αὐτω, ΝΜ αἱ} επ αυτον... 98ἳ α] εν αὐτω, ίδια ἴπ ἐίο ἓ 13: 

ϱ1. νο Αιρέοης»,1τ; οοπίχα Ὦ ο ἆ 14 ραί οι εο (1 11ο): ἀεπίφιθ 

βρε επι, ο δ11ρεΥ ἐἴζιπι 

41. και επορευοντο: Ὦ εποφευοντ. δὲ και | ον γονεισ αὐτου εἰ. ε { μ”' γιά 
4 νρ ΑιρεοπθΣ ΙΤ... α Ὁ ο 3 1’ 1 οδερ]ι εἰ πιαγία (ο 13: αἀᾷ πιαίον 

εἶμα) | κατ: κατὰ | ετοσ:ν" εθοσ | τη εορτη: Ὁ ΡΙΑΕΠΙ ἓν (1έαιη 

Πρίες νο ὕπι ἃ. ἴπηίΙΙη ἁἷε βοἰζεπιιί). ΟΜ Ἑν. Έμοπιαε στ. Α ΧΙΧ 

(ρ. 148): οντοσ δε αυτου δωδεκαετουσ επορευοντο οι Υο». αυτου χατα 

το εθοσ εισ ιερουσαληµ εισ τήν εορτην του πασχα µετα τησ συνοδιασ 

αυτων. 

43. οτε εγενετο ετων (εί. ο 6 { Η3’ ϱ!’ νρ Ονίπίδ, 9δ4 Ααροοπδ, 11): Ρ1, εγε- 
νετο αυτω ετη, Ίξθπι οι (1 εἰ) Γαοέ (αν οἱ) εβθεπέ (1 βτιέ) παπά πα] 

ΑπαῦἝιόσρχπη | δώδεκα: κυ ιβ’... 1.191. δεκαδυο | αναβαινοντων (»” ΡΥάΕΠΗ 
και) αυτων «ΙΠΙ ΝΑΒΚΙΧΗ ὃ8. τὸ. 114. 209ν 2Ρ9 ο30Υ γΥλοχ, Πεπη αδοεη- 

ἀεπέίδις ἐς ία νς...ς αναβαντων αυτων 6.ΕΔΗΜΒΌΥΓΔΑ αἱ Ρ]6χ, 1{θιη 

εὲ (1 αἀᾶ οι) αξοεπάίβεεπί (α πάᾶ Ραγεπίεε εἶιφ) Ὁ ο 3 1’ Ι, εἰ αβοε- 

ἄεγιωπέ α... Ὁ 6 ανεβησαν οι γονεισ αυτου εχοντεσ αυτον (1ΐα ἆ ο Ἴια- 

δεπίέεβ ευπα [ο ἐιωπ]). Ἐάϊάπιας αναβ. αυτων βἶπε κα θΙίατη 6ΝΠ1 ΝΒΡΤ, 

196. 919. 948. «αἩ «ορ ΒΥΙΦΕΙ Ρρ6ἵβΡ.... ς(6μ00 ρτοῦ Ῥε]α) η αάά 
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των αὐτῶν κατὰ τὸ ἔθοσ τῇσ ἑορτῇσ, 49 καὶ τελειωσάντων τὰσ 
ἡμέρασ, ἐν τῷ ὑποστρέφειν αὐτοὺσ ὑπέμεινεν ᾿Ιησουσ ὁ παῖσ ἐν 
{ /’ Ν 2 ο ς . 3 νά ’ ΔΝ 

Περουσαλήμ, και ουκ ἔγνωσαν οἱ γονεῖσ αὐτοῦ. 44 νοµίσαντεσ δὲ 

αὐτὸν εἶναι ἐν τῇ συνοδίᾳ ᾖλθον ἡμέρασ ὁδὺν καὶ ἀνεζήτουν 
αὐτὺν ἐν τοῖσ συγγενέσιν καὶ τοῖσ γνωστοῖσ, 45 καὶ μὴ εὑρόν- 

« ο .] ς Ν 2 νά 2 / ΔΝ 

τεσ ὑπέστρεψαν εἰσ Ἱερουσαλὴμ ἀναζητοῦντεσ αὐτόν. 46 καὶ 

εισ ιεροσολυµα ΟΠΠ ΑΟΧΓΑΑΠ αποῦ αἱ Ρ]εχ Τέ (ο απία εχοντεσ αυτον) 

να ϱο ΒΥΙΡ ατπι αθί] | εορτησ: Ὁχκ ας 6 αἆἆ των αζυμων 

48. τελειωσαντων: Ὦ 6Ρ9 τελεσαντων | υπεμεινεν: Ὁχ 1. 9δ. αἱδ Ογτεαί 
οχ Ἀθ(ειτα φησι) αποµειναι µεν αυτον. Ἑαάσπιζοπιπι αρ ΜαΙ151) απε- 
µεινεν, αἱ Ρα1ιο εµεινεν, επεµεινε’ | ιησουσ (69. 989. αἱ ραπο ο 18): 

αἲν 6. οπι, 1{6Π1 α 6 ΟΠ ρε. Ἠαρεπί ρμεγ Πεειβ ο { Π5' ϱ1. 1 νο Λαοσ 
09ΠΡ3, 17 ϱ0Ρρ αθίἩ (οοπίγα εις Ῥιεν Ὁ α 5ο θγτα(ἳ αγπι) | εν: τάτεν 

εισ | νερουσαληµ: Ἐ νσραηλ (οοπ{αβῖς οοπηροπά 15 βἰπα 1]Ηπιίς) | εγνω- 
σα» οι γοΥ. αυτ. (49’) εππι ΜΕΡΙ, 1. 19. 98. 118. 191. 10Τ. 909. οδοἳ α 
ϱνρ 190ἱ4ΐ ΑαρέοπςΣ, ΙΤ ϱα1 «ορ ΒΥΤΗΣ ΘΥΤΡ 16 ΑΥΤ ... ς εγνω (4 αἱ 

Ῥατςο εγνωσαν, Ίτεπι ΕΠ’ ΡΙΑΠΟἨ ϱ]’ πο πεβοίεγιπέ νε] Ίο οοϱπουεγιπ) 

ιωσηφ και η µητηρ αυτου (1 πιαίεν εἴιδ πιεφμε {οβερ]) οι ΑΟΣΧΓΔΑΠ 

ππςΒ α] Ρ]εν Ὁ ο Ε03' ϱἳ- 1 ᾳ Ρο ΒΥΙ5ΟΣ οἱ ΡίΣί αοίµ. ΟΕ Εν. Τποπι. 1. 1. 

και εν τω υποστρεφειν αυτουσ ανήλθε το παιδιον τ εισ ιεροσολυµα. 

Δ4. νοµισαντεσ (ΧΑ -ζουτεσ) δε (νε εορδεΝΝ’ ΑΥΤΡ, Ἱθοπισ]ᾶ σ 1: 3: α επύπι 
Ρτο δε): Ὦ και 7οµισαντεσ... Ὁ 9 6 ΕΠ3']1ᾳ 6ο εορπ! αἱ Ρείσδ: οι δε | 
αυτο» ειναι εν τη συνοδια ο. ΝΒΡΙ, 1. 58. 194. 209, Ίἴοπα 1ήζπι 6986 (3 
6 6956 επι) ἴπι οοπιζζαίέι (13: ἐἴζωπι δεσιπῃ οοπιίαγτ) 1 νε... ς αυτον εν 

τη συνοὺ. ειναι ΟΠΠ ΑΟΧΓΑΛΠ ιποῦ αἱ ρ]εγ. Τεπι Ἐν. ΤΠοπη, ]. 1. οι δε 
γονεισ αυτου ενοµισα} αυτον εν τή συνοδ. ειναι. | ηµερασ οδον: Ὁ ο8. 

Ίμερασ (4 υἶαπι ἀῑεί αζβ), Ἱέετα Ι4Ρ]9ἳ νρ »γγπίτ (Ί{επι Ἑν, Τποπη. Ἱ.]. 

οδευσαντων δε οδον Ίµερασ µιασ); ο 5ἱ6: Φεπεγιπέ αιίεπι ἄοπιῖ εἰ (μαε- 

ἴετιωπέ επύπι ἐπίεγ Ῥγορίπφμος εἴ πιοίοδ; ποπ ἴποεπῖεπίες γευεγςῖ 8ιωιέ ]νίεγο- 

φοἴψπια οίο) | ανεζητουν: ΜΙ αἱὅ εζητουν. επι Ἑν. Τποπη. 1.1. Ο0 
οἱ. 055, 955 ἵῃ βο]οᾶβῖρεια οἱ 601: τι δε και εζητουν αυτον; -- ουτωσ κα- 

κεινου εζητοιν τον κυριον ημων Ὦ) χΥ οίο | συγγενεσιν (Όχ συνγε.) οπῃ 
ΝΑΒΟΡΓΠ τιπηςοἳ α] ΡΙογ (εί. Ἡν. Τποπι, 1. 1., 5εᾷ αᾶᾶ αυτων) ... ΤΧΔΛ 

1. 19. δδ. 69. 309. 946. αἱ] συγγενευσιν (:: οἳ Μο 6, 4) | και τοισ 

οππ] ΝΕΑΒΟ κΙΖΜΕΠ 98, 69. 194. α125 έργο ΠΡΙ6Υ νρ...ς (-- ἄΒ) και εν 

τοισ οππι ΟΦΡΕΘΗΌΥΣΓΔΑ { 6ο απ... ΝΤ ΟΠ1 και τοισ γνωστ. Οἱ 
Ἐν. Τμοπη, 1. 1. αὈῖ εδὲ: εζητουν αὖτον εν τοισ συγγενεσιν αυτων, και 

µη ευροντεσ αὖτον ελυπηΦησαν σφοδρα, και υπεστρεψαν παλιν εισ 
την πολι» ζητουντεσ αυτον. 

40. ευροντεσ (Ώ ευὐρισκοντεσ, Ἱὲ να ὑποεπίεπίε) 3Ὁδαιιο αυτ. 61 ΝΒΟ 1, 

1. 18. 98. 118. 194. 191. ο ο 3’ ϱ1’ 3" 1 νρ αὖπη βεἰμ....ς αᾶᾶ αυτον, 

Ίωῃ [αυτον] ουπι ΑΟΡΧΓΔΑΠ απο αἱ Ῥ]οτ α Ὦ {ᾳ ΒαἨ οοΡ ΑΥΣΙΟ ϱρο | 
ααζητουντεσ (α΄) οππι ΟΒΟΡΙ, 4119 (1ΡΙ νρ γεφιέγοπίεθ) ... ς ζη- 
τουντεσ ο. ΑΤΑΧΓΔΑΠ απο 3] ΡΙεχ (α Ὦ ϱ φησεγεπίεν, ἂὲ Ίέα 3 ο οἱ. ν. 44). 

ΟΕ Ἐν. Τῃοπι, αἆ ν. 44 
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ος μα... ’ -- στ ο 9 ο ../ 

ἐγένετο μετὰ ἡµέρασ τρεῖσ εὗρον αὐτὸν εν τῷ ἱερῷ καθεζόµενον ἐν 
-” ν ͵ «τα / - λ - 

µέσῳ τῶν διδασκάλων καὶ ακούοντα αὐτῶν καὶ ἐπερωτῶντα αὐτούσ'᾽ 
9 ο ολ Π ς. ὁ , ο αν - 

4Τ ''. εξίσταντο δὲ πάντεσ οἱ ἀκούοντεσ αὐτου ἐπὶ τῇ συνέσει 
Ν -” .) ’ 2 - Ν χο / λο .] / 

καὶ ταῖσ ἀποκρίσεσι» αυτου. 19 καὶ (δύντεσ αὐτὸν ἐξεπλάγησαν, 
5. Τ Αα. Ν μι « ῃ » ρ 
ὑ 1 καὶ εἶπεν πρὺὸσ αὐτὸν ἡ µήτηρ αὐτοῦ" τέκνον, τί ἐποί/σασ 

ὅ --ᾱ ΄ 3 Ἡ « Π υ υπ 3 [ η ” , 

ἡμῶν οὕτωσ; ιδου 0 πατὴρ σου καγὼ ὀδυνώμενοι εζητουμέν σε. 
.. Ν η ος ο. «. - 9 ” ϱ . 

49 καὶ εἶπεν πρὺσ αὐτούσ' τί οτι ἐζητεῖτέ µε; οὐκ ᾖδειτε ὅτι εν 

48. εγενετο: ΕΞ ΟΠ1, ηθς οχρεῖπι ΥΤΡΟΝ α]. Ποπι Ἑν. Τλοπι. 1. ].: ρουρῖέ 

οπῖπα ροβί ζήτουντεσ αυτου: και µετα τοιτην ηµεραν ευρον αυτον εν 
τω ερῳ καθεζοµ. εν’ µεσ. των διδασκ. και ακου. του γοµου κ. ερω- 

τωντα αυτουσ. | µετα οὕπῃ ΝΗΙ, 1. 98. 191. ... ς Ἰωπ µεθ' ΠΠ ΑΟΡΧ 

ΓΔΑΠ απο) 8] Ρ]ευ | εν τω ιερω: Ὦ 3604. Ρροβί καῦ., αἱ ρ8ιο οπι | 

καθεζοµενον (ΤΠαιπαδ Φεοφαγωσ εν μεσω διδασκαλων καθεζομενοσ) : 

ϱ 1. 118. καθηµενον, α οπι | ΑΠΌ ἔμµεσω | και ακουοντα δἳ. ϱο ΑΥΤ 

αἱ α] ΟνΙΠΙ 5,589: ϱ α1δ Τέ νρ δαἩ «ορ οπι και | ακου. αυτων κ. επερω- 

τωντα (Χ -τουντα) αυτουσ: Ὦ ο ἆ 3: αἲ. Σ ᾳ νο αιζίεπέεπι ἐῖος (Ὁ 
παγ]2 ἐζωπι, ἆ εος) εἰ ὑπίεγγοθαπίεπι εο8 (ᾳ 11ος), Ἱέοῖι α Ἰ απ αἱ ΟΠΠΙ58Ο 

εδ: ο {Ον]πί ὅ, 59 αμαεπίεπι εἰ ἐπίεγγοραπέεπι ἐ]ίος 

47, οι ακουοντ. αυτου (65. παντ. οι ακ. αυτ. Ρο8δέ αποχρι. αυτ. Ροη): Β 

Ουίπιῦ, 9, απαπᾶο εξ πιγαδαπ{ηγ ΟΠΙΠΕΡ 8ι1ρεΥ γεδροπείς εἴιδ') οι. Βία 

ϱ Ἠππο ναγδαπα Ἠβρθί: εέ οπιπεΒ γιῖ αια{εθαπέ αἁπιίγαδαπέιγ ργιαεπέίαπι 

εἰ οϱ56 εί ΤΕδΡΟΊΙΔα. 

48. ειπεν (. αἰέι Πε] νο ἀἰσίε) πρ. αὖτ. ἡ µητ. αυτ. ΟΠΠ ΝΒΟΡΙΙς 1. 1198. 
909. 964. α  Ε 6ο 5ΥΙΞΟἨ ΑΓΠΙ α ο] ΟγΥβ4116; Ίέθιη Ὁ ο 1 ᾳνρ Απς 
60Ἠ53, 1 «ορ ἁἷωίί πιαἰεγ εἴις αα εἴζιππ, ΑΥΥΡ αἲ ἴζωπι αἷωί πιαίεν εἴιις 

ς ΤΙ πρ. αὖτ. η µητ. αὖτ. ευπ. οπΊῃ ΑΓΑΑΠ αποῦ αἱ Ρρ]ετ. Ο8 Ἐν. 

Έμοπη, ]. ].: προσελθουσα δε η µητ. αὐτου µαρια ειπεν αυτω᾽ ννατι 

τουτο επονησασ ημιΥ, τέκνου; νδου οδυνωµενοι εζητουμεν σε. | εποι- 

ήησασ: α8ἳ” --ῄαεν, 8εᾷ 1ρ85ε " οοττεχῖε | τδου ο πατ. σου καγω (631, 
1. 88. 69. Ογτβά 116 γαι εγω, Οτ]πί 3,351 εᾳσε εῃο εἰ ραΐεγ ἔωιβ, ΕΡΙΡΗ 155 
Οις 1959 οί 5,31 Τα ης ςεἆ 258 /δου εγω και ο πατ. σου, 49ο ογβϊπθ οἱ. 

Ουίπί ὅ, 964 Απιῤγςί Ωπαθδί Ηίον): 39564. 9ΥΤΡ ιὸ. ο πατ. σου καν οι 
συγγενεισ καγω, βπηϊ]]έεν ο” νε] ροβ ας αἱ να{γ τὸ. οἱ συγγενεισ και ο 

πατ. σου και εγω, ΘΡ8 Ροβί καγω αάᾶ και ου συγγε». σου... 6 παπι εἰ 

γγορίπφιέ Εί εί επο ... α Ὦ ΕΞ 1 ρίαπο οπι, Ίέαπι Αγτζ πῇ] Πὶβῖ εσσε πο. 

ΟΕ εί. Εν. ΈΠοπι. | οδυύνώμενοι (νχΓ αἱ -νομενοι) θἱ. Ὁ ο ϱἩ Υά νρ 
αγταῖσ ΑγΠι αθέ1 ρο ΟΥΙπί 3,351 ΑιαροοΠδΣ1; ρα ο 2 ϱἳ' 1 ραί ντα 
ΑπΙΡΥΣΙ Ωπαεξί οδυν. και λυπουµενοι (αο]επίεν εἰ ἐπίβίεδ, Απιζιςι 

Ωπαοβί πιοεθέ εἰ ἐγἱφίες) | εζητουμεν ΟΠΠ ΝΕΑΟΡΙΧΓΔΑΠ Επ α] Γεγο 

ΟΠΙΠ 1{9ΠΙ νρ αγτοπηπ οί Οτῖπί 2,351 οἱ 3,954 ΕΡΙΡΗ 155 Ογτβᾶ 119 οἱ 110138 
Ον 1, 88 οἱ 8, 81 θές (οορ εγαπεια ἐγίδίες «μιαετεπέες {ε): ν΄ Ἡ 6Ρ9 ΥΙά ζη- 

τουµεν 

49. και (ΑΥΙΛΟΝ οὲ οἩ ΟΠ) ειπεν: 19. 49. 946. ειπ. δε | τι οτι: Δτι οτε 

(5εαοηίθ ζητειτε, οοπ{Η5Ι5 οτι ε 6ἵ οτε. Ἠεοίθ ὁ: φηίᾷ εδἰ φηοᾶ φυαο- 
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” - / - ος ’ Δ 5] ο 3 - ΔΝ 

τοῖσ τοῦ πατρόσ µου δεῖ εἶναί µε; 90 καὶ αὐτοὶ οὐ συνηκαν τὺ 
ε” - ᾿ ἕν ντ . 
ῥῆμα ὃ ἐλάλησεν αὐτοῖς. Ὁἱ καὶ κατέβῃ µετ αὐτῶν καὶ ᾖλθεν εἰσ 

ΔΝ ε / -- Ν « / . 

Ναζαρέθ., και ἦν ὑποτασσόμενοσ αὐτοῖσ. καὶ ᾗ µήτηῦὃ αὐτοῦ 
’ Ν εκ” - -- ΔΝ -- 

διετήρει πάντα τὰ ῥήματα ἐν τῇ Καρδίᾳ αὐτῆσ. Ὁλ καὶ Ιησοῦσ 
’ 3 ο. / να / Δ [ ΔΝ .. νο. 

προέχοπτεν εν τῇ σοφίᾳ και ἡλικίᾳ καὶ χάριτι παρὰ δεῷ καὶ ἄν- 
Ὀρώποισ. 

γεδαϊῖε πο.) Ἐν. Τπονη. ]. 1. τι | εζήτειτε ο πι ΝΟΑΒΟΡΙΗΧΓΑΠ ηςῦ αἱ 

{οτο οΠΊΏ Πρ]θτ.νρ βγταίτ αγπι αθί] σο Ουίπί 3, 955015 ἘρίρΗ 115 Ρα] 
πηβοθᾶ 436 Ῥμομορηίολ {16 οίς... ΝἩ 946. Ὦ οορ ΒΥΤΟΣ ζητειτε. Πίο Ἑν. 
ΤΠοπι. Ι. 1. ΡΙΘβΙΘΡΡΟ εζητουμεν | ηδειτε οξ. α1’ νΕ Ρο 6ορ βγταν 
ΤΙ αθέ ΟνΙΠί 5, 908 ϱ6 556 14 159,30 Ἱριρ]ι 4  ΟγτΗν 115 Ῥ{α]πιαςθᾷ486 
Τ]άγ{ ὅ, 1965 Ῥ]ο μπαπΙοβά, 16: ϱ 996, 999. 4θενα Ὁ ο 6 ΕΗβ2' 1 ᾳ δγτοι Ιτ 
(νε] ροῦβ Μαγοοβδή αρ 11) ετοαί 1αΐ 939 ΟΥιβᾷ 116 Τά τίδ, 122 Τονίργας36 
(Ον]πίδ, 95 ποχας βιαἀεραί πεβοιέί) οιδατε. Τίαεπι Ἐν. Τποπι. 1. 1, | 
εν τουσ: Ὠ1άϊτΙ 5,30 ΤαΙπιασθᾶ 456 Τ]άγέδ, 1065 εν τω οικω. Ἀἰπαϊ]έος 
ΥΙ5ΟΡ οέθα αγπιζοᾶ Ῥ6γΒΡ. | ειναι µε: ϱ{. ΟΥΥΠᾶ 116 Τ]άτίδ 123 Ῥ]οί 
πηθηΙσἩ4, 16 ϱ{ς (αἱ. Ἐν, Τποπη. 1. 1.): ϱ 1. 19. 69. 118..6Ρε 1έ νο 118: οἱ 
19640 Ονἰπίθ,θὔθδᾳα Τ14 0115, 30 ΟΥτΗΤΙ15 ΕΡΙΡΗ 155 οὲ 445 Τμ τί, 1065 Ῥ]α] 
πηηλοθᾷ 486 µε εωαι 

60. και αυτοι: Ὁ 6 ϱ60Ρ ΒΥΤΣΟΒ οίθι ΟµΙΠ{5,906 αυτοι ὃς | ελαλησεν (1ἱ 
νο Ον]πίὂ, 956 Ἰοσμέμς εδ): 1. 118. 181. 209. ειπεν, Ἰίθπι 5ΥΙΣΕἨ είσαι 

51, και κατεβ. µετ αυτων: Ὦ 1 ΑπιῤιιςἍ, 66 οπῃ, Ἱέαπα ΓΡ] άπ15,30 Γ1απασεᾶ 
386 Ῥοιροηίθβ και κατηλθεν εισ | και ηλθεν (α6ἴ]ι εἰ αδέ απίο και 
κατεβ.) 6ΊΙΠΙ ΝΑΒΟΕΧΓΑΛΠ αποῦ αἱ οἵη {εγο 19 νο βΥτζέὰ οἱ Πί αγπῃ ϱο 
Οµήηί5,956,, Ο"ΡΕΥ 28. ο0Ρ Οπι, Ἠπο 499 | ναζαρεόθ (αἱ. ο 1624. 
1659) εππι Ε"ΡΕΦΗΜΒΌΥΓΑ αἱ Ρ1, Ίετη 63 -ραθ.... ς Ἠίδί αὐ 82 Τμ 
ναζαρετ ουπι πβόκεκπ αἱ πια, Ἰἴεπι Α -ρατ. Ῥταβείετεα οἳ αἆ 1, 26 | 

καν η} μητηρ ΟΠΠ ΝΑΒΟ ΕΙΗΘΌΥΧΓΔΛΠ αἱ Ρ] ΠΡΙΟΣ νρ Ρο ΒΥΤΡ ατπι.. 

αὖ΄ ή δε µητ. εαπῃ ΟΡΕΘΗΜ α145 {οτο ο ϱ0οΡ ΒΥΙΣΕΒ θέοα ΟΥνΙπέ5, 956 ης 
5ερΗ 335: Ίΐοπι Ἐν. Τποπο. ]. 1. { παντ. τα ρηµατ. 6πΙΏ ΝΒΟΕΟΗΙΜΌΥΣ 
ΓΑΛΑ αἱ Ρ]εςροςςβ” ρϱἳ 1ᾳνροιπί89586.,, Αυκπ 114. 968. νδος 
Άρθτα ῥηματ. απαντ. (Ώ παντ.), α υετύα εἴιδ οπιπῖα: «ΟΡ 6Ο Ίαεο υεγζα 

οπιπία ... 8 62. οπι τα ϱηµ. (ΟΕ Εν. Τποπι. Ἱ. 1. ᾖ δε µητ. αυτ. διετη- 
ϱει παντ. τα γένοµενα.) Ἐταείοτεκαιε αΏβαπο ταυτα ΟΠΠ ΝΤΒΡΝΜ α ϱ 

ΒΥΙΣΟΝ 6ἆ αγπα... ς ΤΙ αἀᾷ ταυτα, Τη [ταυτα] οἳπι ΔΕΑΟΤΙΧΓΔΑΠ ης 

α] οπιησίά ο {43 ϱΙ 1 νε 5Υτοα αγτεοὰ ϱἱ Ρ αθίἩ (οορ ϱο νῖᾶε αΠίθ) 

Ον]πί 5, 956 Ἑιβδίορα 335. Ππβαρεχαιθ Νοχ α15 8Ι ΕιβδίερΏ αἆά συμβαλ- 

λουσα (κ -ἄλουσα) | αυτησ: Νὲ εαυτησ 

69. 16 οππῃ ΝΟΑΒΟΡΙΙΧΓΑΠ αποξ αἱ ρ]εν Α{Π 456 οἱ 415 αἱ: αἲλ αἱδ 05,314 οἱ 

Ὅ 906,0 τς | προεκοπτεν: 18 ΝΑΒΥΟΕΚΙΡΒΣΓΑΛΗ εἰο: ϱ -πται, Μὲ ("προέκο- 
πτει) Ὁ αἱ οετίε ρετπια -πτε, τί εἰ. Ἰωπ ο 11 | εν τη ο ΧΙ, «ορ ΟΥ 

5314. Ίίετη Ὦ οπιβ5ο εν, Ιΐθτη ΟΙΠΙΡΡΟ τη ΟΥτίοἈ 56 Ώρίρ]ῃ 1019 66 1054, 
ς Τη Τϊ οπι (ῑία αἱ. Ὦν. Τοπ. 1. 1.) οππι ΑΟΡΣΓΔΑΠ απο αἱ οπιησἰᾶ 
ΑΙΙ459 οἱ 115 αἱ (05313 τί ατοπον αυτον και προκεκοφεναν σοφια και 

Ἠλικιο και χαριτι παρ. 8ε, Σ. ανδρ.) | σοφια κ. ἠλικνα ΟΝΤΏ ΝΑΒΟΧΓΔ 
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ΤΠ. 
κ 2’ Ν -- { , 

1 3ὅ Ἐν ἔτε δὲ πεντεκαιδεκάτῳ τῇσ ἡγεμονίασ Τιβερίου 
- ες ’ - - ) Ν 

Λαΐσαροσ, Ἰγεμονεύοντοσ ΠΠοντίου ΠΠειλάτου τησ ἸΙουδαίασ, καὶ 
- - { ’ - 5 -- 

τετρααρχουντοσ τησ [Γαλιλαίασ Ηρώδου, «Ωιλίππου δὲ τοῦ ἀδελφοῦ 

ΑΠ πηςῦ α] οπηηῦᾶ { 3: 1. ὂ νο ϱο ΒΥΤΡ (αν ϱ) 055314 οἱ 139 (ᾳποπη 

Ίοσππῃ πιοᾶο αἀςοταραίπιις) εἰ Ἰπί5, 150 ΑΠ456 οἱ 1τὸ ΟΥγτ1ομθ6 οἱ 1182 (οἱ, 
33) Ερῖρῃ 19195 Απισοοη»5, 27 οἱ αΗΡ1 (αὲ. Ἐν. Τποπι. 1.19... νια σαι 

ᾳ «ορ δυτζὰ οἱ 568 οί µε (Ος 5315 ουκουν προεκοπτεν Ίλιχια, ΠΡΟΣΝΟ- 
πτε σοφια, προεκοπτε χαριτι οίςο, αἲ 5αΏ5δεφπαπέχ δία{ίπι νογβρα Ύπαο 
Ίαπῃ ααροβαίπηιθ) Ονπί 3, 615 οἱ ὅ, 55 (,νῖο οπῖτα το[θγίαχ ία 168115 Ρτο- 

βο]εῦθαί αοίαίο εἰ δαρ]εηθία αραᾶ ἄθαπῃ οἵ Ποπ]]πος΄) ΕΡΙΡΗ 1034 Ογν 
ποδί56 Απηρη] 5500 (η οεχρ]σαίίοπο προεκοπτεν ουν κατα την ἠλικιαν 

ανδρουμµενου κατα φυσιν του σωµατοσ, σοφια δια τουσ -χαριτι--, 5ᾷ 
ΠΟΝ ΤΠ ΙΠΒΕΓΙΡΠΙΟΠΘ) ΝΥΡΦΑΝΗΥΗ (αρ α]] ὃν 35 οἱ 548) Τματί 2 55 οἱ 
ΠΠΟΠΟἨ (αρ 11 5409) οἱ αΏθῖ ὙΠοίοτίπ (5οἆ ρταθσθβ1ξ: ,,Οχίσεπθς οἱ 

ὙποίοτΙπ5δ ΠΟΠ ΠηΝΙάΠη 1Π{6Υ 5ο ἀἴνοιδα βοηβογιπέ- απῖα Ρτγοβοῖεβαἰ 

αεία{θ οἱ 5αΡρ. εί σταί. αριᾶ ἆοππῃ οἱ Ἰοπηίηος'' αριιᾶ Ἠ1ογεσε]εβ]αρίθ,455. 
αρ Ῥου(μ5) 331) παρα θεω (Ν9): κ” Φεου (5εᾷ ροτρῖί και ανθρωποισ) | 
αγ θρωποισ (αἱ, ΟΥ5, 135 αἱ 314 οσο): Ὦ Ῥταεπ παρα 

ΠΠ.1. δε (Οεπιδύτετει δε πεντεκαιδ. επι τιβεριου καισαροσ εγενετο ϱηµία 

κυριου επι τω. τον ζαχαριου υιου): Να (γαγβα5 τος(αί οϱ) Ηηκ”χ 28. 
194. ρ]α5”0 {91 ασπι Οχ]πί 8,956 ϱ{ 9ὔτ Ἐςάσπι 565 ϱ{ 505 ϱἱ 438 οπι | πεν- 
τεκαιδεκατω: 1, πεντεδεκατω | ἠγεμονιασ (ΑΓ -νειασ, ΕΠΠΕΗ βασιλειασ) 

τιῤ. καισαροσ: κ αάᾷ αυγουστου | ἠγεμονευοντοσ οἱ. Εβάετη 598: ϱ 

Βαβάσπη 505 ϱὲ 435 0Ἠτοη 565 επιτροπευοντοσ. Τΐεπι 1έ ΥΡ 2}οσµ/απέε | 
πειλατου εππι ΑΒΤΡ .... ς Ίμπ Τί πιλατ. οππι ΝΗΣΟΙ, πΠΟΣΘΙΙ α] οπιπνίᾶ | 

τησ νουδαιασ: Ἀ” οτη (5αρρ] 9) | και τετρ.: Εαβδάθπι 565 (ο οί. 398 τε- 
τραρχουντων δε ηρωδου κ. φιλ. κ. λυσ.) ΟἨτοη δδ" τετρ. δε { τετρα- 
αργουντοσ ἴεχ εππι νἲο «ορ. Ἠαπο ἔογπιαπι  αθίαπο {πιαίπν αίᾳιε 

1ο 9, ἳ, αῬῖ οπ]]βεταί νἩ Ἠαπο ἑία]απι ἨσετοςΙδ, να τοροβαί{. Αοσς- 

4ἳς αῬίαπα (Ῥταοίεν Αοὶ 19, 1) ο, 169, Τ οἴἶῖαπι Ξ, Μαίίμαεϊ νεγο 

Ίοεο 14, 1 εἴῖαπη ΖΔ. Ἠϊπο νὶκ ἁαδίππα οδέ Ἠαπο Ἰηπδο]ίαπι ΓΟΥΠΙΑΠΑ α 

βαεγ]5 βογϊρ{οτῖραβ Ῥοβίίαπα, α ΒΟΥΙΡΙ5 νογο ρ]αεχῖδᾳπθ αἰθοίαῃ 6856. 

Νο] ἱρ]ίαγ πῬ]αᾳπα τεροποαπᾶα νϊάοραίαν,.. ς 1η ΤΙ τετραρχουτοσ 

{αι 6ππ1 ΝΟΑΒ(Ρ)Ι, οἴςο (αί. ΒΥΥΡ τηᾷ Ρ1) | και τετρ. τσ γαλιλαιασ: Ἠπος 
ΡΕΣ ΟΠ Ρ6Υ ΘΥΥΟΥΕΤΗ: οκε]ά]ί οΠΙπῃ ΥαΥΡΗΡ ἵπ οο]ππιΠα ἄγαεσα, Ροβίεα- 

απο Ραβρῖπα εχοιπίθ α]ίεγαφιε Ἱπδιπία Ρὶ5 βογΙρίππα οβί τετραθχ. τ. 

ιτουρ. | τησ γαλιλ. ηρωδου (αι. ΟνΙπί δι 9ο Ἐιιρἄθπι 506 ΟΗγομδθ2): Ακπ 
πρωὺ. τ. γαλιλ. | ντουραιασ (ῑία οἱ. ΕΟΡΞΕΝΝ οκ α”: ΤΑ αἱ ραις ητόυρ.): 

ϱΟΡ31 οί Ρείτά: νδουµαιασ ... ἨΠΕΣ οφεινησ | κ" ο ιτουραιασ πδα 
λυσανιου, 5αΡΡ] νᾶ | και τραχωνιτιδοσ (1ΐα αἱ. κ; τραχωνειτ.): 

ΝΆ τετραχωνιτιδοσ, κ 69. 486Υ Α5ΟΙ γαι τετραχωγιτιὸ. (Κ --χο -), ο εί 

Μεἰγασ]ιοπήΜζἱ5, εοΡ κ. τετραγωνιτ. | αβιληνησ πί ΝΔΕΚΗΚΗΡΦΟΣΓΛΠ αἱ 

Ρ] α (αὔί]αεπας) 6τη ΦΥΤΕΝ (οἱ ο) αγπῃ Βυβ έπη 560. Ίΐοπῃ ΛΕΒ αβειληνησ, 
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αὐτοῦ τετρααρχοῦντοσ τῇσ Ιτουραίασ καὶ Τραχωνίτιδοσ χώρας, καὶ 
-- Εν η ” -» λ 

Πυσανίου τῆς “βιληνῆσ τετρααρχοῦντοσ, 3 ἐπὶ ἀρχιερέωσ”. Ίννα 

ϱο αλεῖ]εηά ... ΟΜΥΔ ΑΙ πας ϱ 1’ 3. 1 νο «ορ ΑΥΤΡ (αἱ. 12Ε επ) ΟἨγου 353 
αβιλινησ (αθιζίπας), ϱὸ αβιλλιησ... ϱ) αβιλλιανησ, επι α Ὁ ο Γ13' 

αὐἰζίαπαε (ο αθιζίαπεαε, 5 αὐζίαπιας), ἆ αδι]]ίαπείύη ... πθίἩ δαδίζαπιεν | 

Ἡ τησ αβιλήνησ (ή 8εο 8αρτα Ἠπεαπι δαρρ]αίτς) τε. το]]ααἵδ (τῖραΒ 

αγ]]αῦ15 τραφχουντοσ Ίρβα ρτίπηα πέ ναί πάπα δπρτα Ἠποαπι αά- 

εογῖριεῖς. Ὠο6 ἹπΙξίο ευρ]ῖ Ματοϊοπῖς Τεγμπαχο ντ 4ππο φιζπίοᾶεεῦπιο 

ρτύπιοιραίις Πθεγίαπί ργοροπίΐ εωπι (εἆᾱ. Ῥατῖ5. εἰ Ἐταπε]ς, ἄεωπι. Ἐχ38- 

οεα1ὲ 4, 6 οοπσδέἑιέ ἠΙαγοίοιι αἴζιπι εδδε (Οι δίπι αι Τ{οεγίαπί ἐέπιῤο- 

δι α ἄεο φοπάῖαπι {ηποίο γευεζαξιιδ εἴξ) ἄεδοειάίβδε πι οἴυτίαίεπι «ἆ αἴζ- 

ἴαεαε (αγλαγπαιπι. Τοπ ἘρΙρΗΣ11 (45, 11) εν τη αρχη παντα τα απ 

αὐχησ τω λουκα πεπραγµατευµενα - ταυτα παντα περικοψασ απε- 

πηθησε και αρχην του εὔαγγελιου εταξεταυτην" εν τω πεντεκαιδε. 
ἐτει τιβεριου καισαροσ, και τα εξησ. ΟΕ εἰ. ΡἱαΙ 1535 ποτε κατηλθε 

(ρταεσεά1{ ο αγαθοσ νε] ΡοΒτ5 ο αγ. Φεοσ) σωσαι τουσ ανθρωπουσ; 

χαθωσ περιεχει το ευαγγελιον, οτι επι τιβεριου χαισαροσ, επι των 

2ρυ)ώΝ πιλατου. Ἐπχδις 1 398 ωσ φασιΥ, επι τιβεριου κατελθων (οκ 

Ῥτίογ]θιι5δ ο αγ/ὠστοσ ὤεοσ εαρρ]αεγὶ ροίεβί) εφανη εν καφαρναουµ. 

Ῥταείοτεα ο{ Τενί Ἱ. 1. ὑπαίφπιωπι ἀεπιίφιιε ιιέ -- ο]ιγέβέι5 ένο εί ἄεδεετιδιις 

ἄε σαεῖο διά ποπ ἐπυεπεγίέ απηιιηιοϊαίογεπι. Τίοπα 118106. ἄἶσεπς, Πέδμπι 

απωίεπι αὖ εο ραΐγε, φιιὲ εδὲ 5ίρεγ πιιᾶί Γαὐγίσαίογεπι ἄειπι, υεπίσπέεπι ἴτ 

Πιάαεαπι ἐεπιρογιθις Ῥοπέα Ῥιαξίὶ Ῥγαεδίάϊς, «ιό Γιο ργοσιγαίον Ί1δε- 

Ἡἱ Οαεξατίς, πι Ἰιοπιπῖς ΓοΥπια ππιπιζγεδίαίιπι ᾖς φιί πι Ππάαεα εγαπέ, 

ἀἰεεοζυεπίέοπι βγορλείας εἰ ἴέφεπι εἰ οπιπία οφεγα ει ἀεὶ φιιὲ πιάτο 7ε- 

οὔξ. Τέοιι ΗΙρρῖ) 5 µαρκίων τὴν γένεσιν τοῦ σωτῆροσ ἡμῶν παντάπασι 

παρητήσατο, ἄτοπον εἶναι νοµίζων - ἀλλὰ χωρὶσ.γενέσεωσ ἔτει πεν- 
τεκαιδεκ.τῆσ ἡγεμονίασ τιβερίου καίσαροσ κατεληλυδότα αὐτὸν ἄνω- 

Θεν, μέσον ὄντα κακοῦ καὶ ἀγαθοῦ, διδάσκειν ἐν ταῖσ συναγωγαῖσ. 
Αά Ἰηβοετῖρείοπεπῃ ουσΗῖ Μαγεῖοπῖ5 5ροασίαί Του” Ιαγοίοη ευφθζίο βοιζί- 

οεί διιο πιζζωπι αβογίθίέ αιιοίογεπι --; ααἴθαδεπα ϱ{ Ρ]α] 1, 539 οὔ πετροσ 

εγραψεν αλλ ο Ίξ το ευαγγελιον. Ῥεαα πδᾳπο 4, 16---50 (ᾳπαε ροβί 4, 

91 ---59 Ρροβῖ) ῥταοίογίϊρδο Ματείοπθια ἰαβίδέασγ οπ αῑ5 Ἡρίρῃ 511 

οἱ ὔ35ᾳ, Ώοε Ἐναπρα]! ΕβρΙοπΙίαγαπι ΙπΙ{1ο --- ᾳαποᾶ αἆ Μίὸ,ἰ δαρρ]ει- 

ἀππι --- ΕρΙρΗΞΟ15 Ἠαςος ἰταά]ά1ί: } δε αρχή που παρ αυτοισ εὔαγγε- 
λιου εχει οτι εγενετο εν ταισ ηµεραισ ηρωδου του ῥασιλεωσ τησ ιου- 

΄δαιασ, ἠλθεν τώωαννησ ῥαπτιζων βαπτισµα µετανοιασ εν τω νορδανη 
ποταμµω, οσ ελεγετο ειναι εκ Υενουσ ααρων του µερεὠσ, παισ ζαχαριου 
καν ελισαβετ, και εξηρχοντο προσ αυτον παντεσ. και µετα το ειπει’ 

πολλα επιφερει οτι του λαου βαπτισθεντοσ η λθε και 18 και εβαπτι- 

σ0η υπο του ιω. (ῷπαθ 5δεαιαπίαγ αᾶ Μί ὃ, 16 αἀβοπῖρία δαϱ{.) Ἀατ- 

8ης 5ο, 1 Ἠαδρεί: παρακοψαντεσ γαρ τασπαρα το µατῦ. γενεαλογιασ 

αρχοτται την αρχην ποιεισθαι, ὧσ προειποµεν, Λεγοντεσ οτι εγένετο, 
φησιν, ενταισ ηµ. ηρωδου ῥασιλ.τησ ιουδαιασ επι αρχιέρέωσ καϊαφα, 

ηλθετισιω, ονοµατι βαπτιζων - ποτακω, και τα εξῃσ. 

2. ἔπι ΟΨΙΠ ΝΑΒΟΡΕΚΗΚΙΜΡΤΗΥΧΓΑΑΠ αἱ Ρἱ Βνβᾶειῃ 585 οἱ 503 τινά γι ον 1241 
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καὶ Καϊάφα, ἐγένετο ῥημα Φεοῦ ἐπὶ Ἰωάννρ τὸν Ζαχαρίου υἱὸν 

εν τῃ ἑρήμῳ, Ὁ |.) καὶ Γλθεν εἰσ πᾶσαν τὴν περίχωρον τοῦ Ἰορ- 

δάνου κηρύσσω» βάπτισμα µεταγοίασ εἰσ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, 4 ὧσ 

Ἰέραπται ἐν ῥίῤλῳ λόγων ᾿Ησαΐου τοῦ προφήτου᾽ φωνὴ βοῶντοσ 

ἐν τῃ ἑρίμῳ' ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείασ ποιεῖτε τὰσ 

Ομτου η νωνς (-- 9 82) επ οπα μηῖπιιδο γῖκ ππα. | αρχιερεωσ οΙά 

Πδάεπα από απἲ επι Ἰίεπι ΕΝ αἱ ΡΙ Ὦ ο ΒΥΤΡ αοἲμ Ειβάεπι 5 Τ]άγιεοᾶ 
εκες σ-αΡ Β2) αρχιερεων ουπι ππῖπιδο νυἷκ πι Ι{ΡΙ6Υ νς οορ ρο Τ]άτε 
ε4 0μτου Οπίπί δν οστ ῇ αννα: Ἡ 98. 908. ανα |. καιαφα οππῃ ΝΑΒΙΙΧΓ 
ΔΛΠ αποἳ αἲ οπιπὖ]ᾶ ᾳ απι Γι 6ΟΡ (8ΥΤΡ 116 ΕΗ καήαφα) Εικᾶσπι Τηάνί 
ΟἨτοῦ ... μν καῖφα ουπι ΟΡ α Ὦ ο (ο σαρ]α) Ε (13: 1 3. πε νά α) 1νρ 

4 (οἱ ιδ» ΡΙ αέ να ας) Ουἰπέ (:ς αἲ Πα ϱ Πρ]εῖ νρ αίᾳιε) | θΘεου εἰ. α 

υ ο Γαπι ζα Οἱ ὃν 55 (εκ βεμεάξτα εί οτι: ουδεποτε γεγονερηµα Θεου 

ἐπι τινα των προφ. ει μὴ νυν µογον- δια τουτο προσ τω. εγενετο ρηµ. 
ὤεου. Τεπι Οµνπί 1. 1. ἵη οοπηπι) οἱ 5 131 Εβάθιι 458 0Ἠτομ 585... 98. 

(ἆογοσ κυρ.) ΡΡΞ1Ώ 56ν ο 1 α (Πεπιν]ᾶ Π3:Ρ1:3:) νσθᾶ ατηδς Ρ] (αέ ἔος επη) 

Ο1 επι {στ Οτ]πί 5, 951 {κί κυριου | επι εἳ. Οἶ6πι 0 ΟΥ 4, 131 Ειθᾶθπι 458 

Οπτοη δι ᾱ 28. ΟΥ 5, 95τ ΗΡ (ο φεμεάβτα οἱ οοπηῦ, αἱ νά ἴπιας) προσ | 
ΒΡ (ωανην | τον ζαχαριου ΕΠΠΙ ΝΑΒΟΡΕΕΗΚΙΜΒΌΥΣΓΔΛΠ αἱ Ίοηρφε ΡΙ 
Ο1 επι {οτ Ος 121 ΟµτοἨ 5893... ς (- αἩ Απ) τον του ζαχ. ουπι α 1. 69. 

2Ρ9 α] νΙκ πια Εαράεπι {35 {εν τη ερηµω: ΒΥΤΟΝ ρταετη εἰ Ργαεάίσαδαξ, 
Ῥορίεααπε και ηλΦεν Ἠαβοί οἱ κηρυσσων ο0Πι 

«πασαν την ΕΠΠΙ ΝΟΡΣΓΑΛΠ Πο αἱ Ρ]ετ ορ Ειιβάεπι 435 Οτο δ55.... 
Ίω Τὰ οπι τήν οµπι ΑΒΙ, αἱ ραιο Οτδ 19 οί 12 (ας. 8,957 οκ ΒΟΠΕάΡΒΙ8 οἱ 

ἑοπαῦ} :: ο) Μί ὃ, 5 αὈῖ βἰτη]]]{6υ Ῥτο πασα η ιουδαια ΙΜΓΑ αἱ πασα 
ουδ. 

εωσ (αἱ. Οτ 5 11 Οτο 593): ο ΕβάεπιΣδ καθωσ | βιβλω (αἱ. Ον Εβδ 
Οτο): Ἡ βιῤλιω | ελνιά των λογων | προφητου 8ἵπο λεγοντ. 6ΝΠΙ ΝΒ 

ΡΙ1Δ 1. 118. 194. ΠΜΡΙΟΙ γρ ορ 5γτόα αντι ΟΥ0121 Ειβδάσθα 8... (909) 

αἀὰ λεγοντοσ ΕΠΙ ΑΟΧΓΑΠ πΠςΕδ (Ε Ἠῖαί ἆδᾳ του νωανν. ν. 15) αἱ ρ]ες 

(15. λεγων) ἔᾳ ρο 5γτα! αοίἩ ΟἨτου 553 |. εν τη ερηµω” ετοιµασατε: 

46 απο νετβογαπη ἀ5ποίίοπο ν]άε αἲ Μο 1, ὃ. Εαπάριη βεαπ]ίαν ΈιΒ 

4ρπΙΣδ: η δια του τω. φωνή επι τησ ερηµου κηρυσσουσα. | κυριου (οἱ. 
Ου 4, 121 Ειιβᾶ επι »δ 0Ἠγου 592): Α αἱὅ του κυρ. | αυτου (ΟΥ5 131 προσε- 

Θηκε δε ο λουκασ και - πασα φαραγξ - του Φεου' οµοιωσ τω µαρκωῳ 

αγαγραψασ το᾽ ευθειασ ποι. τ. τριβ. αυτου, επιτέµγοµενοσ, ὧσ προ- 

ειρήκαµεν, το" εὐθειασ ποι. τ. τριβ. του Φεου ημων. ΗΙεπβ]αο 5; 
»Ρτο 6ο αποά τακα (απβίπ]ογαη{ ἄεί ποκίηί, Ματοις Ἡποβδαμθ ἀἰχετιπί 

οὗμβ'): ΕΙ υμων, ΑΥΙΣΟΝ6{ 6 Ρ6ΓΑΡ «εοΟ ποδίγο; Ἰθπα Ιππί1δ4 ο ᾳπο 
Πίτα αἲξ Μαἰίμασιας, επι Πίον απίθια αἱ Ἱμασαςδ: Πίο οππι οδέ «ή 

ἀῑσίις εβέ α ἀοπιίπο με Ῥνορλείαπι: Του οἰαπιαπέί ἵπ ἀεδεγίο: {αγαίε 

υέαπι ἀοπιίηί, γεείας Γαοίΐε δεπιῖίαδ ἀεὶ (οᾶ 4” «ἰοπιῖπί) πιοβίγί. Οπιπίε υα[ζίδ 

ἐπιρίεδίέιγ --βαἰμίαγε ἀεί.' (ο[ αἆ ν. ὔ) ΟΕ οἱ. ΟγνΙαο140 τι δε βουλεται το" 

ευθειασ ποιειτετασ τριῷ. του Θεοῦ ἠκων; Ῥοδίει ο δε ιώαγγησ" ευ- 

ὤειασ ποιείτε τασ τριῤ. υμων' τουτο δε εστι το εὐθειαν ειναι την 
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τρίβουσ αὐτοῦ ὃ πᾶσα φάραγξ πλιρωθήσεται καὶ πᾶν ὄροσ καὶ 

βουνὺσ ταπειωθήσεται, καὶ ἔσταί τὰ σκολιὰ εἰσ εὐθείασ καὶ αἱ 

τραχεῖαι εἰσ ὁδοὺσ λείασ, ϐ καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον 

τοῦ Όεου. ἵ Ὁ'  Ἔλεγεν οὖν τοῖσ ἐκπορευομένοισ ὄχλοισ βαπτι- 

σθηναι ὑπ᾿ αὐτοῦ γεννήματα ἐχιδνῶν, τίσ ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν 

ἀπὸ τῇσ μελλούσησ ὀργῆσ:; ὃ ποιῄσατε οὖν καρποὺσ ἀξίουσ τῆς 

µετανοίασ, καὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν ἑαυτοῖσ' πατέρα ἔχομεν τὸν 

ψυχην. Ῥππδα5 Ροδί: αλλ ὠσπερ τινοσ ανταναφωγουνγτοσ και λεγογ- 

τοσ" πωσ ετοιµασομεν την Οδο» κυριου η πωσ ευθειασ αυτου τασ 

τριῷ. πονησοµεν; 

δ. φαραγξ: Τα ΝΒΟΡΕάΑΚΙΖΜΠΓΔΑΠ αἱ Ρ] ... ΔΗΙ/5ς αἱ Ῥεσπια (10 αραιά 

βοΙαπη Βοτῖν) -ραξ | ευθειασ επι ΒΡΕΙΣ τὸ. 9093 δέν αΌ ο 3: ΕΙ ] 
νο αππι ΟΥ 127 (αντι δε του” και εσται παντα σκολια εισ ευθειασ 

[-αν2], χωρισ του παντα την λεξιν εΘηκε, μετα του αντι ενικου" εισ 

ευθεια», πεποιηκεναι πληθ υντικον' ευθειασ) ο Τπίδ, 565 ος 4, 68 Πήπίαδέ 

(ὔπ ἀϊγεσία, 5εἆ σ445 ὕπ ἀγεσέωπ. Ῥταοίετεα ν]άθ αἆ ν. 4) Τιθοδεῦπι 44... 

ς ευθειαν 6ΠΠΙ ΝΑΟΙΧΓΔΑΠ ππςῦ αἱ Ρ]ει ἆ ο ξα σορ βγτοα ϱἱ 568 (ΑΥτΡ 

αθί]) σο (Ιτ]πί εᾷᾷ νίἆάε απίε;: Οτή 15 ποη ἔαπι αἆ Ίωασαο ἑεχίππη 4 παπι 
κά Ἑδαίαπι ταρρ]οΙξ, απεπιαάπιοάππι θίῖαπι παντα τα σκολια ταβῖηθ- 

(ιτ) ΟμτοδῦΣ | αι (ΏκΙ, ε) τραχειαι (ΝἨ τροχιαι, ΝΕΡ --χιαι) ε.οΝ. λειασ 

(ΔΟΧΔ αἱ πα λιασ) 

6.του Θεου (εἴ. 0122555 οἱ 513 εἰ 4151 Τγπί184 0μγοηδθΣα]): ϱ αείῃ κυριου. 
Ῥτο Ἠου Υεχδια 8Υτζὰ Ῥ]οεπο ἁαί Ες 40, ὅ: εἰ γενεϊαδίίω' φἰογία ἀοποῦπε, 

εἰ υἱᾷεδτέ εαπι επι οπιπῖς οατο, φηῖα ο5 ἄοπιϊπέ ζοσιμέτπι εξό. 

Τ.ουν: Ὁ 1. 189. 98. 69. αἰ5 ο ἔρο οορᾶ7 δε (εί ἀἰσεδαί βγτζὰ αἱ 368 Άγπι 
αείμ) | οχλοισ: Οἱ 5 138 αχγροῖ (επει οι οχλοι οὐκ εν επαιγω τασσον- 

ται εἰς): 1. εδεῖ α] ραις οπι | υπ αυτου (εί. Ο19 135): 5 Ὦα 1 α ενω- 
πιο» αυτου (Εγτέα αἴ επι ϱτο βαπτισθ. υπ αυτου, Ιίεπι ΦΥΥΣ6Η 5θᾷ 

αάᾷ ῥαπτισθ.) | κ αἱ ραις γεηµατα | υπεδειξ. υμιν (εί. Οτῖπίδ, 909 

Ειδάετη 438): Αλ υμιν υπεδ. (:: αρ Μέ υπεδ. υμ. ποπ Βπςί) 

δ. καρπουσ αξιουσ 6Η ΝΑΟΙΓΣΧΓΑΛΖΠ ππςἳ αἱ {γε οπΊΠ 1ΡΙ6Υ νρ αγτοι οἱ 

56Ἡ ϱἱΡ πηδ αὐπι Ἐαδάσπη 435 Οµήπί ὅ, 969 ϱ{ 960: Ἡ Ου 5 18 αξιουσ καρπ. 

(Θοαπε Ίοεο ΟΥ προσ µεν τουσ φαρισ. και σαδδουἨ. αρ Μί ποιησατε, 

ειρηται ἕγικωσ, παρπον αξιον τησ µετανοιασ, προσ ὃδετουσ οχλουσ 
πληθυντικωσ, αξιουσ χαρπουσ τησ μετ.) ... Ὦ 106. ϱ ϱο ϱορ 5υτρίχί 

αείῃ καρπον αξιον (1: πί Μί) |. αρξησθε (ΟΥ 3, 135 οοπ]αίο δοξητε αρ 

Μί: οι μεν γαρ οχλοι νυν αρχη» εχουσι - διοπεὀρ αρχονται λεγειν εν 

ἑαυτοισ - οι δε φαρισαιοι αρ Μί ουκ αρχονται αλλα προ πολλου τουτο 
δοξαζουσιν): τ 259. δοξησθε, 1, δοξητε (Ώ1άπιαπΙςἩ αρ Οοπη ρα ποίαα, 50 

ο Μί ροΐπς, οκ απο οἱ. καρπον αξιον Ἰαρεί) | εν εαυτοισ (5613 αυ- 

τουσ ΟΠΊΙ65Ο ΕΥ, 1, ε’ αυτοισ) οἱ, ΟΥ ὃ, 145 ϱἱ 3 138: 1ΗΡ]6Υ (Πο Ἱΐέθπι Ε ᾳ) 

νρ ΑΥτζ (Ποπ Ίξεπι ΒΥτα{Γ) ΑΥΠΙ (δίἩ ΠΟΠ οχρτῖτα εν) ΟΥ 3, 513 ΑπηζιαΙς 

2 οπι | πατερα: 1, 98. 8ΥΥΦΗ ο 5ος οἱ Ρο," ατα Ου ὃν 15 οί ϱν 3τὰ 

π--9 
ΜΙ3, τ--10 
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"4βραάμ᾽ λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ θεὺσ ἐκ τῶν λίθων τούτων 

ἐγεῖραι τέκνα τῷ “4βραάμ. Ὁ ᾖδη δὲ καὶ ἡ ἀξύη πρὺσ τὴν ῥίζαν 

τῶν δένδρων κεῖται' πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκ- 

κόπτεται καὶ εἰσ πὺρ βάλλεται. 10 3 Κα ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ 
”/ / . ρα / 2 λ ο 2 . ὄχλοι λέγοντεσ᾽ τί οὖν ποιήσωµεν; 11 ἀποκριθεὶσ δὲ ἔλεγεν αὐτοῖσ 

ὁ ἔχων δύο χιτῶνασ µεταδότω τῷ μὴ ἔχουτι, καὶ ὁ ἔχων βρώματα 

ὁμοίωσ ποιείω. 13 ᾖλθον δὲ καὶ τελώναι βαπτισθῆναι καὶ εἶπαν 
λ εν ο ο / / Ὁ ο ον ο Ἡ ὃν 

προσ αυὐτόν᾿ διδάσκαλε, τί ποιήσωµεν; 19 ὁ δὲ εἶπεν πρὸσ αὐτούσ 

(φησι και ο σωτηρ' ή αρξησθε λεγειν οτι πατερα εχοµεν τον αβρααμ, 

ἤ "µη δοξητε λεγει’" πατερα εχ. τ. αβρ., 1έ αἱ Τμασαθ οτι π]θααί, πΟἩ 

Ίέεπα Μαίμαεο) (αἱ. τὰ Ἱ. 1.) Ῥτ8επι οτι | κ γΥ5 αἱ Ῥαπο εχωµεν 

9. ηδη δε και (ο ἔαπι αμίεπι εἰ): Ὁ σοορ βο (Ώ]ᾶ αἱ απίθ) οπ1 καν (1: πέΜ!), 

Ἱέοπῃ Ίαπι απίεπι Ὁ 64, ἴαπι επῖπι { Ην]ὰ σ1: ] να, ἶαπι φιίᾷ επίπι α... 

ντο οἱ εοσε, ΔΥΥΣΕἨ ΑΣΠΙ εοοε αµίεπι (οοΏἴχ8 ΒΥΧΡ εσεε αιέεπι εἰ), Οτ]πί 
8,959 {0 ϱἱ 960 ροσε, πο] ΑπιρΙΙΕΣ,Τ6 (μία {απι | ουν (6ε, ΟΥ 3138 οἱ 129): 

6 σορᾶζ δε... Ὁ 3 αγπι οἱ { δενδρον: Ὁ οἱ. | καρπον καλον οί. Ὁ 
ος ΓρΙ1νς (εί. οπι ἵπρ οίο) «ορ αθίἩ ϱο ΟσΙπίδ, 555 ο 860: Ῥ Αντε ϱέ 

5ΕΒ καρπουσ καλονσ ... ΙΙ π]θὶ καρπον Ἠαβοπί α Π3’ απι {ΟΥ Ροχας ΟΥ 

4135 (441: το µεν γαρ µη εχον καρπον ουδε καλον έχει καρπον) οἱ 
139 ΠΠΙ2Τ8 οκ οὐ ἆ ΡΙΟΥ (Ποῦ α.άῑξ ποπηθη ονρ]δίπο, 5οᾷ Ρτορίθς ἐδβίες 

Ίπ Το οπη]ίεη{θ» --- αρ Μί ποη οπή 1 έχ --- αἆ Ἰμο αἀλϊρεπάππι οί 

Ηπη{ {οβ{Ιπιοη Παπ): Ἠῖπο Τμ [καλον]. Νοε Ἱπογθάϊρῖ]ο οδί ἵρβαπα Τ1ς.πι 
οπΙ1β1456. 

10. επηρωτων (κ 69. -τουν) οἱ. (ἴπίεγγοραδαπθ) α Ερὶ ὃ' ιά νο 9γντοπιἩ 

«Ὦ 2944. επηρωτησαν, έοπι ἐπέεγγοφανεγιπέ Ὦ ο ο 5 1 | λεγοντεσ 
( ο 1 ᾳ οί ἀἰπεγιπθ): Αγτοα οἵη | οὖν (α Εβ2: 61’ νρ εορεᾶᾶ ογταίς): ϱ 

α15Ὦ 6 1 ᾳ εορᾶΖ αγνεα πα] Ονπίδ,960 011 | ποιήησωµεν (49/) οππι 
ΝΑΒΟΡΕΗΙΜΒΥΧΓΔΑΠ αἱ] Ρ] ρο αείµ....ς (Ξ5- 32) ποιήησοµεν εππι ακΏ 

1. αἲ Ῥογιηα: Ἰέθπι Γαείεπιις Ἱε νο ΟτΙπΙ5, 960. Ῥταρίοτοα Ὁ Ὦ ϱἳ” ᾳ ραί 

αγγοα αἆ ἵνα σωδωµεν (ἆ μὲ εα[οί εὗηωιβ, ΤΕΙ ΘΗ μὲ υὔραπιιθ) 

11, αποχριθεισ δε: Ὁ 4] Ρ8ις ο δε αποκριθεισ, ϱ 1ῑζε αιέεπι, Βγτθα ἐῑλε | 

ελεγεν οπῃ ΝΒΟ1ιχ 1. 19. 98. 69. 194. 181.9 Ε1 νς (οί ὃ, Ἱέαπι ἄἷωδέ 
4ο ρ1ᾳ Ρο βγτόα οἱ αἱ’... ς Τϊ λεγει ο. ΑΟΖΡΒΙΓΑΑΠ πηοῦ αἱ ρ]ος | 

µεταδοτω (Ἀγτοα ἄεί παπι επ εἰς) τω: Ὁ αἱ ραπς -δυτω τω, 1 -δωτο, 

κ -δότῶ 

19. τελωναι (Οτπίδ, 959 ϱί 960): Ὦ α α4άἆ οµοιωσ | βαπτισθηναι: ΟΚΧΠ 
3160 {0γ6 ΑΥΥΡ ο. οἳ. οορᾶ2 τηρ Οτ]πί 5, 908 ϱ{ 960 α4ᾷ υπ αυτου | ειπαν 
οππ 67)... ς ειπον ΟΠΠ ΝΑΒΟΡΙΙΧΓΔΑΠ αποῦ αἱ οπιπ]ᾶ |. διδασκαλε: 
βγτοι οι |. ποιησωµεν ΟΠΙ ΝΔΑΒΟΡΕΗΚΙΜΒΥΧΓΔΛΖΠ αἱ Ρ] Ρο αείἩ ... 

ς ποιήσοµεν ουπι αὖ 1. αἱ Ῥοσπηα, Ἱξεπα ΤΗΥΡΗ5 Γαοζεπιιθ Ἱὲ νρ. Ῥταο- 

ἴετεα ϱ αἆά ἵνα σωθωμεν (ποῦ Ἰἴαπι Ὦ θίο πες ΒΥΤΕ3) 

18, ο δε: ΑΥΤΟΣ Ποη οχρτῖπι | ειπεν προσ αυτουσ: κ οπι (ὁ βπρρ]): Τά 

αποὰ Ἰοείίοπε ἵπ αλϊν Βποίααπέο οομιπθηᾶκίαχ | πρ. αυτουσ: 9 (8ί 

»6οΙ αρ Ἠιδί) α ((ὔδις ἐρεε αἴ) ο 61 α το (αἱ 8) αυτοισ ... 68. Ὦ 
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Ν ’ Ν Δ / ς - κ 3 / 

μηδὲν πλεον παρὰ τὸ διατεταγµένον ὑμῖν πράσσετε. 14 ἐπιρώτων 

δὲ αὐτὸν καὶ στρατευόµενοι λέγοντεσ᾽ τί ποι/σωµεν καὶ ἡμεῖσ; καὶ 
εἶπεν πρὸσ αὐτούσ µηδέγα διασείσητε, µηδένα συκοφαντήσητε, καὶ 

ἀρκεῖσθε τοῖσ ὀψωνίοισ ὑμῶν. 19 Προσδοκῶντοσ δὲ τοῦ λαου καὶ 

διαλογιζοµένων πάντων ἐν ταῖσ καρδίαισ αὐτῶν περὶ του Γωώννου, 
/ ο μινο ρα ρκης / 1ο, 1 ὁ / / ο « µήποτε αὐτὺσ εὔ; ὁ Χριστόσ, 16 απεκοίνατο λέγων πασι 0 

᾿Ιωάννησ᾽ ἐγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶσ᾽ ἔρχεται δὲ ὁ ἰσχυρύτερόσ 

Π3' ρ]απε οπι | µήδεν: ΑΔ 2ὔ89. Οοη5 55,1 µηθεν | πλεον: 6 πλειον 

..Υ Α1δοπι... Ὁ ΒΥΙΣΟΝ α4ᾷ (ΒΥΙΣΕΝ ΡΥαΕΠΙ) πρασσετε, 3ο Ῥοδί υμιν 
Παβροπί πρασσειν. Πρ]νετο Ἱ. 6. αὉ ο ο 13.1: 1 ᾳ παῖ ΒΥτΟΣ αεί] πρασ- 
σετε (Π αἱ πραττετε, ΙΡ] πι ραί επἰφαξί) Ροδί (δγτεα απίε) πλεον 

ἐπαπβροπαπί. Α]ιάΙέ Ο1επιὅοό;. παραγγελλει αρκεισθαι µονοισ τοισ 

οψωνιοισ, τοισ δε τελωναισ µηδεν πλεον πφασσει’ παρα τα διατεταγ- 
μενα 

14. επηρωτων (κ -ρωτουν) 61ΠΙ ΝΑΒΤΙΣΓΔΑΣΠ απςξ αἱ οπησίάα ο {1 νρ 

βντος.,,, ϱϱ ορ] ΠΣ 1 ᾳ επηρωτησαν | δε: ο {α οπι (ο ὑπίεγγορα- 
οεγιπέ εἰίαπι εἰ πιχήες) | αυτον: Ὁ ο ΟπΙ | στρατευοµενοι: 38. 118. 

209. α119 σο ον στρατ. | λεγοντεσ:  ΒΥτέᾶ οἱ | ποιησῳµεν 6ππη ΝΕΟ 

ΕΙ" ΤΡΕΗΤΝΜΒΘΥΣΧΓΔΛΖΠ αἱ Ρ] 6ο αθεἰἩᾗ...σ]ῃ ποιησοµεν εππι Δακτ 1. αἱ 

Ῥειπιι, Ἱέεπ πί νν. 10 αἱ 12 1 νο. Ῥναείετεα ο (αἱ Ρ18 6αρτα) αἆά 

ινα σωθωµεν | και ημεισ Ροβίτι που. 6ΠΠΙ ΝΒΟ”1,Σ 1. 609. 124. Ώ ος τί 

Η3: ρΙ. 1] ᾳ νρ βγτοαρίδοἩ.,,.ς απίρ τι ποι. οπἵη ΑΟΌΣΤΑΛΗΠ ος α] Ρ]6Υ 
ἃ ΡΟ ΥΥΡ 60Ρ (φιῖᾶ ποδ «ποφιε Γασἴεπις) ΤΙ αθἰἩ ... Ὦ Τ6ν οΠ1 | και 

απίε ειπεν: Ῥ 6ο δε... ὢ 4 οορβείή: Αγτοα ϱ{561 ο | προσ αυτοισ 
ΕΠΙ ΝΑΟΌΣΓΔΛΠ πποῦ αἱ [ετθ ΟΠΙΠ 6ο... 1μπ ΤΙ αυτοισ ουπι Ἠ0" ΡΗΣ 1. 

9δ, Τε νρ (:: β8αερθ Ῥτο πρ. αυτ. βαΏδΗίπεγε ἀαίνιπι, εξ ν. 19) |. µη- 

δενά ρε: Α 14. 119. 9993" ϐΡθ Ῥγαεπι µηδενα αδικησητε | µήδενα 
5ος οπΙη Ν”Ἡ ΑΥτόα ϱ{ΣΕΒ ϱορ (πε οοποιέἰαξϊ φμεπιιαπι, πε Γαοίαξίς οιιζ- 
αμαπι ὑπὑιγίαπι) ... ς Τι Τϊ ο οΠῃ ΝΟΑΒΟΡΙ,Σ απο τα]] αἱ οπιπΥᾶ 1{ 

νρ ΑΥΤΡ αἱ 

15. αυτων: ᾶ εαυτων 'ς περι του (εἳ. Ον 3.193): 0 1. 69. 191. 495. αἱ15 

ΕιδίΏθορἉ 140 {-- οτι παντων διαλογιζοµενων περι-ιω. µηποτε -) Ο1η 

του | ἩΒΡ (ωανου | 8γτεὰ ρτο προσδοκωντοσ εἰς: εἰ Πιοπιύιες φιιὲ ἐζζωπι 

αιαἰεδαπέ εοφέαδαπέ ἐπίεν 5ε εί ἀἰσεθαπί: Πέπε εἰίο ΠΟΠ ΕΧΡΤΙΠΙΕΩΒ περι 

τ. τω. 4παθ νογρα ΑΥΤΟΣ ροβί του λαου Ροῦ | µηποτε: 1. ο ῶμς µητι | 
εὔη: 1, 69. Υ39Υ 258. 4ΤΕΥ εν... 2959. 299. εστι 

16. απεκρι». λεγ. πασιν ος πασ. λεγ.) ο ιωανν. (ἨΒ τωανησ) οπι (οί 

είθ)Η1, ὁ ΟΥ 19. ς Τωι Τϊ απεκφιν. ο (Ώ αἱ Ῥαπο ο) νωανν. (124. 

Ῥ 1 τηί αγτη οι ο (ὠ., Χ. 995. 191. 60ΟΡ Ροδί απασιν νε] πασιν ροἩ) 

απασι (κἲξ 1. 191. αἱ πασιν, Ὦ 9) λεγων (κ οἱξ ΕΗΣ' 4 νο Ροδίο 
ὦ. ΡοἩ) ευπι ΑΟΕΕΚΘΗΜΒΡΌΥΔΑΣΠ(ΚΤ) αἱ ΡΙ (ἱρ]νο, ο γεβροπᾶεπε αἷαῖ 

Το]αππεδ οπιηίδι8, Ὦ 1 πεβροπάεπε αἲξ [1 ἀἰσίέ] οπυπίδις) Ρο 8ΥΙΡ .... Ὁ 

επιγνουσ τα Ῥοήματα αυτων ειπεν ... ΒΥτΕΣ πὶ] π]ςὶ αὐωίί δίς, 5Υι55Β 
γεαροπᾶτέ Πο]ιαππες εἰ αἷωίέ 19, ΕαβίΏΘΟΡΗΙ40 απεκριν. ο ἵ,ωανν. | µεν: 
Ῥ ον | υδατι βαπτιζ. υμασ οπΠΙ ΝΑΒΟΣΓΑΛΠ αποῦ αἱ ρ]οτ β΄ (1 αγια 

1555 
1ο1, 15 

168 
Μο, 115 
Μο, τ5 
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στ | ας λ -- λ ὁ ἃ -. 3 , ον» 
ου, ου ουκ ἕιμι ικπαά}οσ λυσαι του καντό τω) υποδιµάτων αυτου, 

ας ο Έε τν ’ 

ου το πτυο 
ι Λ { - ’ ε) ’ [ά ’ Ν ν.  Ἱ 

αυτοσ υµασ βαπτίσει ἐν πγεύµατι ἁγίῳ καὶ πυρί' 1: 
. - Ν ] - - 4 ε) - Ν - 

Ὁ' τῇ χειρι αὐτου διακαθαραι τὴν ἅλωνα αὐτου καὶ συναγαγειν 
Ν - .) Δ ϱ ’ ὦ - Δ Αν ’ Ν 

ΤΟΥ σῖτον εισ τὴν αποθήκη» αυτου, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαυσει πυρι 

ἀσβεστῳ. 

νο θαδέΐπο) νΕ ΥΤΡ αεί] ΟΥ 35 193: Ἱίοπι ῥαπτ. υπ. υδατ. (ὔπ αφιια 60ρ 
Ομηί 5οππε]) β 6ορ 5γτέα εἰδεὰ σο ΟνΙπίὔ, 9115, ο 119.69. 191.194. 

ο ΑπιριΙς τή υπασ βαπτιζ. εν υδατι, Εα5 46η 338 υΌμασ υδατ. βαπτ., Ἀ 
Ὁ ο ᾳ πιῖ 6ο ΑπιζΙΙςΣ, 19 φο8 (ᾳ πα αάὰ ὧπ) αφα δθαγμέΐκο. Ῥγαείεγοα ΟΡ 

αὖςσοςβ”σ ]ᾳραί τι ΑπιζιιςἝ, τ (ΠοἨ Ἰξεπι { νρ) ΒΥΤΡ ΤΠΕ (η οοἆ 

4Ρ5ΕΠΙ 5:) αάᾶ ενσ µετανοια» (ο ἴπ αγπαπι ραεπζεπέίαε): ποι. Ίο ΟΥ 

192 οἱ 195 (µο)οσ µατθαιοσ τουτω προσεθηκε το εισ µετανοιαν) Ονπὶ 

5,961 Ἐαβάστη 135 {ερχεται δε (ν οπι δε) εἰ. Ο5 3 193 οἱ Ἐιδάειι 438: ΡΙ 
Οτ]πί 5, 561 ϱ δε ερχοµενοσ (:: ο ΜΙ) | ο (5 οπι) τσχυροτ. µου (ο εµου): 
Ῥ 1 αάά εστιν... 1, α1δ Εαςάεπι αάά οπισω µου (ΟτΙπί ὃν 961 ϱιῦ αιέεπι 

Ά08έ πιε υεπῖέ; ΒΥΥΣΕΣ εὰ ερχετ. δε οπισ. ου) ]. ικανοσ: ν 19. 09. 194. 

χδΕΥ αάᾷ κυψασ. Οοπίτα Ον ο 195 µη αγεξεταστο} δε εασθω το χωρισ 

του κυψασ οµοιωσ παρα τῳ λουκα και ιώαγγηή ειρήκενον. Ἰσπι Αιρ 

65ΟΥ 3,30 ἄε σαἰσέαπισπέῖ 6γΦΟ Ίιος α Ίμισα ἀῑδίαί «ιιοά αἀαίαίέ (1. ο. Ματ- 

οπ5) ΡΥΟΟΝΠΙΡΕΠΡ. { των υποδηµατων (Ο5 37138 ετι περι των υποδηµα- 

των των παρα τοις τρισιν ουτωσ ογοµμασθεντων εὔαγγελισταισ διαλα- 

ῥωμεν, συγΥκρινοντεσ ἕκεινα τω παρα τω µαθητη τωαγνηή ενικωσ 0νο- 
µασθεντι): Ὁ ϱ«ορ ΒΥΙΡ του υποδηµατοσ (Ο1οτη 515 οὐκ ειµι, φησιν, 
αξιοσ τον ἰµαντα του υποδηµατοσ Λυσαι κυριου α Το] οοπ[οτπια{πῃ. 

Εάαπα Προτας5ή] ουκ αξιοσ ειναι οµολογων τον ιµαντα τω») υποδηµα- 

των λυειν του κυριου). Ῥταείοτεα λυσαι τ.ια. των υποὸ. τεάδππί α Ὁ 
β5. 1 ᾳ αὖπι ΑπιυιιςἝ, 50 οπἰοίαπιεπία ρογίατε, Ίξειη Παβ4επα 48 ου ουκ 

εἰμι αξιοσ τα υποδηµατα ῥαστασαι | αυτου (αἱ.ὰο1νς ου 5 193): 

λ αυτων ... Ρα Ὁ 7: 1 α αὖπι (Ἠβάθιη γ]ᾷο απίο) οἱ | αυτοσ (ΒαρΡὶ 
κα); κ οι { αγιω: 689. 64. Ῥοτίραμί 10 (ἶμρεε γγο[ἑείγ -- ἵπ φοία ραεπί- 
ἐἑεπέία Εἴπφπέγε, υεπέιγηπι πιοα «ί ἐἑιρμεγεί ὧι δρζέα εί ἐφπῦ) Αρ 60355, 

36 (ζε δαμέίπιο αιίέπι Ίιου αὖ αγοφιε [αῑδίαί] φιΐα ποπ αἷω [Ματοιβ] οί 

Ἰσηί, δεᾷ (απίηπι ἵπ δρίτν. δαποίο. Αἰσιέ επύπι Ἰαλιαειις, ία εἰ Ίμισας 

ασ, οἱ εοεπι ογάὔπε: 1ρ89 νος ὑαρεῖσαδῖί ἵπ βρὶντία οί 1ρπῖ, δὲ πιο 

Ίμιοας ποπ. αάαίαίέ Βαποίο, κίσμέ ἠΙαζέιαειις απ) οπι. ΟΕ οί. Πογας] 2 

πρ Ο1επιθς]οβ”5 (ραρ 955) ο 1ωανν. φησιν οτι εγω μεν υμασ υδατι ῥα- 

πτιζω, ερχεται δε µου οπισω ο ῥαπτιζων εν’ πνευµατι και πυρν. 

1Τ, διακαθαραι οπΠΙ Ν΄Ἡ α (αἄ ριηφαπάαπι αγόαπι) ο (μέ επιηιάεί αγεαπι) 

6οΡ αὖπΙ ΠΓΙΠ{1Τ (επιμπάατε). ΟΙ οἳ. Ἠοταςὶ αρ ΟΙαπιεεΙοΡ”5 (αἱ απίθ) 

επίοι, ὦσ φησιν ἠρακλεων -- ουτωσ ακουσαντεσ το αποστολικον’ το 

γαρ πτιον εν τη χειρι αυτου του διακαθαραι τὴν αλο, και σναξει του 

σιτ. εισ την απού ., το δε αχ. οίο..... ς 1μπ Τϊ και διακαθαριεν (.τ αί 

Μι) οπίΏ ΝΑΑΟΡΙΧΓΑΛΠ πποῦ α] οπιπσΊά (Α 984. κ. καθαριει) 1Ρ]νρ εἰο 
Ίτβτ τή Ον νθόῦ { συναγαγειν οππι Ν Ἡ ϐ ΑΥΤΑ, Ἱδεπη να συναξαν ... 
ς Ίωπ ΤΙ συναξει (:: αἱ ΜΙ) οιΠὶ ΝΟΑΟΡΙΙΧΓΑΛΙ αποῦ α] οιπησίά ΗΡΙΕΙ γρ 
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15 Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἕτερα παρακαλῶν εὐηγγελίζετο τὺν 

λαόν" 19”. " ὁ δὲ Ηρώδης ὁ τετραάρχησ, ἐλεγχόμενοσ ὑπ αὐτοῦ 

περὶ Ηρωδιάδοσ τησ γυναικὸσ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ περὶ πάντων 

ὧν ἐποίησεν πονηρῶν ὁ ΠΗρώδησ, 26 προσέθηκεν καὶ τοῦτο ἐπὶ 

πᾶσιν, κατέχλεισεν τὺν Ιωάννην εν φυλακῃ. 

21 151 ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ βαπτισθηναι ἅπαντα τὸν λαὺν καὶ 
᾿]ησοῦ βαπτισθέντοσ καὶ προσευχοµένου ἀνεφχθηναι τὺν οὐρανόν, 

23 καὶ καταβῆναι τὸ πνεύμα τὺ ἅγιον σωµατικῷ εἶδει ὧσ περι- 

οἰο (ν]άε απ{θ); 586ἆ Ὦ ΦΥΓΣΕΗ Ροβί σιτον Ροῦ | ΡΕΘΛ α110 [ογο τον µεν 

σιτον | την: 9 15. οπι | αυτου: 8 (Π1ς] οδί ο: γαγθ5 οπῖπη γεβ ΕΕ 1 {1 

αεὈ νο] -α) ϱ 18. ο οοΡἩ1 οερείτ ή” (Ον]πί ὅ, 959 οχ ΜΙ νιάσματ: 3, 965 ϱχ 

Τιο Ἱαθεέ αυτου) οπι | κατακαυσει (88): κ κατασβεσι 

18. παρακαλων: Ὦ παραιον 

19. τετρααρχησ οπη ἈἲΟ 6οΡ: ϱ{ αἆ ὃ, 1 ... ς Ίωπ ΤΙ τετραρχησ ουπη 

πο οίο; οΓαά ὃ, 1 | υπ αυτου: Ἐ 60Ρ ΒΥΙΣέΣ υπο ιώωαγου. Βἰπιϊ]έου 

ΜΙΗΡ Ππ] ατα ]οεῖοπῖ5 εἑσ]οδ[αβίῖ]σαο ποίαίππη Παβοί: τω χαιρο ηροὸ. 
ο τετραρχ. ελεγχ. υπο του νωαγν. περι εἰς, Ἱέεπα α12ΥΕΙΙ { του αδελφ. 

αυτ. 5πο φιλιππ. 6ΝΠΙ ΝΕΡΗΓΔΑΑΣ αποξ α] 130 ἔετο Ττ νρ (αἱ. 161 5ο 

απππεά ... ς(-- αυ Ἀ7) ΡΤΒΕΠΙ φιλιππου (1: ο Μί αδὶ ποη Πιο) ο 

ΑΟΚΣΠ αἱ πια «ορ βΥτΕΣ αγπιζᾶᾱ ααίἩ | ὧων εποι. πονηρ. ο (κ αἳ ραις 
οπι) πρωδησ (121. 199. 254. 955. ο ἠθωὸ. Ρο απίθ πονηρ., ϱ 1 ΒΥΥΣΕ1 

Ρ6Ι5Ρ οπι) Πία οἱ, κά: κἲ των πυνηρων ων εποι.ο ἠρωδ., Ίτετη α Ὁ ο Ε 

Π5:. ο1. 5" (1) ᾳνο Ἰμαοῖί εἰ ἄε οπιπῖδιας ππαζίς φπιαο /εοῦί (1 σαΐ Γαστεδαί) 

Ηετοᾶες (1 οπι). Οοπίτα ο εἰ ϱγορίεγ οπιιῖα φιιαε Γεοῦί πεφιβείπια, ἆ εἰ 4ε 

οπυπῖὂ. «ῖθιις εστί πιαζὲς νεγοᾶές 

90. και εἰ. ο 6 ΕΠ3: ϱΙ. 4 νε: 951. 958. α Ὁ 1] πιίῖ Τιοίᾷ οπι | κατεκλει- 
σεν (Ἠ ενεκλισε, Τί νο ποιά, 208 απεκλ.) 8ἱΠΏ6 και ΟΠΤη ΝΤΒΡΣ Ὦ ε(οορ 

ααίοίεπ» -- ργοίεοίϐ) (Εδ]ςί ὃν 335 και 0 λουκασ - φασκων,ωσ αρα προσ- 

Φεισ ηρωδησ οισ διεπραξατο πονήθοισ, κατέλλεισε τον τω. εν φυ- 
λακη) | ΠΡ τώανην | φυλακη 8ἱΏο τη ΕΠΙ ΝΗΡΚΙΜΛΖΠ α)15 αγπά 6ο Ἐ8 
Ἠϊδί (ν]ᾶςε απίθ) ... ς Τί τη φυλ. οππΙ ΛΟΕΕΑΗΘΟΥΣΧΓΑ αἱ ΡΙ 

91. εν τωβαπτισθηναι (ο 2 νς οπι δαρίίραγείμγ): 28. 236 81 ραπς ΟἨΤΟΠ 

994 µετα το ῥαπτ. Πίο ΠέΡ]ετ Απιριας "55 οµπι δαρίίκαίμβ ἐδδεί | απαντα 
(481. ο οιη): ἃ αἱ ρ8ις παντα | ανεωχθηναι (οἱ. ΟἨχοι 591): Ὦ ανοιχ- 

Ὃηναυ 

5». σωµατικω: κ -τικωσ, 254. νοτο σωµατικωσ εν ειδει τσω περιστερασι 

ὧσ οππι ΝΒΡΙ, 98. ΟΥ 9150, ς ΤΙ ὧσει (:: αι Μ) οππι ΑΣΧΓΑΑΠ απο 

(ἀοβοῖί Ἡ) Βιβδίερι βΡΡΙ210 (1ραγα βῖςο: καν επι τουτοισ απασιν ο 

φησι βαπτισθεντος και πφοσευξαμενου εγενετο αγοιγηναι τον ουὐρ. 
καν καταβήηναι το πν. ωσει περιστεραν καν φωνην επειθεν ενεχύηναι” 

συ ει εἰς) 

195 
Μι 14, ὁ 55 
Μο 6, 1745 

Μι 4,15 
Μο 1, 14 

9158 
Μι ὅ, 1958 
Μο 1, 955 
1ο 1,91 55 



98 58 
Με1, 1-17 

445 9. 98. ΚΑΤΑ ΛΟΙΚΑΝ 

στερὰν ἐπ αὐτόν, καὶ φωνὴν εξ οὐρανου γενέσθαι" σὺ εἰ ὁ υἱόσ 

µου ὁ ἀγαπητόα, ἐν σοὶ εὐδύκησα. 

2υ ''"Ἡ Καὶ αὐτὸσ ἦν Ιησοῦσ ἀρχόμενοσ ὡσεὶ ἐτῶν τριά- 

995. επ: Ὦ εισ, Ἱέοπι Π8Ρ]εὺ νρ ἵπ ρδιιπι ({ βρε ἔρφιι) | εξ: Δαπ, Ὁ εκ 

του | γενεσθαι 8ἵπε αθαἰίαπα (0) οµπῃ ΝΕΡΙ, 4 Ὁ ς ο ϱ1: Υἱᾶ 1 νς εορ 

ΑπιζιώσἍισἒςς,ς α4ά λεγουσαν οἳΠὰ ΑΧΓΔΠ ΠΟ αἱ ρ]ον {13: σἩ: ᾳ Ρο 

βγτα(Γ ατΠ1 αείἩ, οτι Α 15. 69. 262. α] απο προσ αυτον λεγουσαν:: 

εἴ Μι οί αρ επι ονς ΕΡΙΟΠ εχ Ερίρ]55 { εν σοι: κ αἱ α]ᾳ Εεορν1 ρο 

Επβδ{ερ] Στο (πο Ἰέθπι 511) ενω :: αἱ Μι. Οοπίτα ΑρζοἩς 3,51 φιιοᾷ αἶδιε 

(Μι) αἰοίει ἵπ απο πα]ί οοπιρ]ασα], αἰδιο (ΝΤο): ἵπ {6 εοπιρ]ασπ], αἶδις 

(119): ἵη {ο οοπιρ]ασιξ πμ] | ευδοκησα ΟΤΙ ΝΒΕΕΝΚΜΟΑΠΙ. 11. 98. 69. 

121..946. 8145 [εγε ΕιβίεΡΕ το οἱ 71... ς ἠυδομ. οἶπι ΑΕΘΗΙΙΒΥΧΓΑ αἱ 

ΡΙ. Ῥτο συ ει - ευδοκήησα Ἰαδεπί ϱ α Ὁ ο 3” 1 (πο Ἱέοπα ο { ΗΣΤ3 σ”' 
4 νΕ, πας ππαρῖς ΕΙΡΞΤΕΡΗ) υιοσ µου ει συ, εγω σήμερον Υεγεννηκα σε. 

Εαπάςπι Ιεσίίομαπ {εβίαίασ Απρθοης 5,51: Πἰζιά υογο φιιοᾷ ποπ οζᾷ 

Ἰιαδεπί δεσιιάµπι Γπιοαπι, ιο ία υ0σε Νοπιζδέ φιιοςῖ ἵπ ῥαίπιο 8ου ζμέιπι 

εδ: ΕΠΙα5δ πιεις 68 ία, 6ρο Ἠοᾶ]ο σεπαῖ ἴο: «μαπιφιαπι π απἐ(φιίογτῦ. 

οὐ. ἀγ. ποπ ἐποεπῦί ρεγ]τθεαίαη, ἑαπιέιι δὲ αἰἰφιέθιις ίάε αἰφριῖς εωα". 601.- 

Πηπιαγτ ροβδῖέ, «ιά αἰζιαά φιαπι Πέτα ππ ο ἐπέεζ[ἱφεπιάωπι εδέ «ιοζθεί 9εΙ- 

Φογπι ογάὔιε ἆε σαεῖο δοπιέεδε» Τίεπι Τανοαπο Ὁ 564 (αρ σα11 3805 4δίι- 
ἑωπιγιιέ τι η δέωπι Παίπφιε ρεγιποξιιπι «ἰζοφ έν: Τε παἰε ιοζίε Ρεν 

φαιάία ἰεβίο» {να πιε ϱγοφεπίδιπι οἴς) Α]ῑπ ἰοδίποπία Πιαἰῖπα ν]άο αρ 

Βαμαίας α Ἡ. 1. δεά οΓαί. 4παο αά Μί οχνογ]ρείτπα5 οκ Ὦνρ Εὐίοι, 

Γετη Πα5ίί1355 ος 100. Ῥναείοτεα ϱ{ Ο]οη 115: αυτικα γουν ῥαπτιζομενω 
τω κυριω απ ουρανών επήχησε φωνή µαρτυσ ἠγαπηµενου᾽ υιοσ µου 
εισυ αγαπητοσ, εγω σηµ. γεγενν. σε. Πίειι Μαί]οάξοπν 19 (αρ 8115) 

95. και αυτοσ ην τὸ (16 Σπα αγί]σι]ο οαπη ΝΕΕῦςκ 95. αἱ αα; σοπίτα ς Τη 

Το ἱ οπΠι ΑΓΔΑΙ απο αἱ ρίον Ομτοπ) ου ΝΑΒΕΑΗΚΙΜΒΟΥΧΓΑΑΠ αἱ 

Ρίεν σο Ονπί ὅ,90σ Ομτοι 1ος Ἱίαοπι 19. 194. 940. ασσίστ 14νρ 
ΑΥΥΡ αΠΠ ΕΙβδίΕΡΙ535 και αυτ. ο 15 ην (εί ἔρδε Πεδις εταί) ... Ὁ ΗΙΡΡ 

υιαὰ Ἱντά Α{Ι (αρ α1] 5 10) Ερίρ]ι "55 }µν δε (Πἱρρ αάά ο) α (Βρϊρα 159 

οτι ην ες, Ἱὁ οτι ήν αὐτοσ ο τ9. ΟΙ εί. 01ου ντ ήν δε τς ερχοµενοσ επι 

το βαπτισμ. ωσ ετ. τφιακ.), «ορ Ἱπλαί 145 Περι αίεπι εγαί, ΑΥ15ΕἨ ἔρδε 

αμίεπι Πεδι» εγαί | αρχοµ. ὧσει (Πἱρρ ἙρίρΏ ωσ) ετ. τριακ. ΟΠΠ ΝΒΙΧ 

1. 80. 118. 191. 209. 98ος Ὦ ορ] ᾳα νε ΗἱΡΡ Ι. Ι.) Οἱ 5,406 Οεἶπί 8, 966 
Ες 21ορλ"λδ(οι "Τὸ και αυτοσ η αρχοµ. ο 15 ὧσ ετων τον. οἱ) ΔΙ (1. 1.) 
ΕρὶρΙ 16 Απιζἒας ὃν 1 1 (Γη 145 ιαφὲ ὑιορίσπις ἐπί. αππιΟγπε, οίπι ου επιί- 

τει αἲἲ Φαμείρπιπι); Ἱξεπα 19. 69. 946. Πρὶρ]ι 58 (Ραἆ πες Τ1ὅ πας 153) αρ- 

χομενοσ ειναι ωσ ετ. τρι.... 5 ΤΠ ωσει (0 αἱ α]α ὦσ, Ὦ οἱ) ετων 

τοιακ. (ΜΠΕ πάᾷ ων) αρχοµενοσ (134. ο { παῖ ΒΥΥΣΕΝ αεί] οπας ΒΥΤΡ 118 

Οµτο ἡδῖ αρχ. ειναι) ΟΠΠ ΑΡΥΔΑΠ αποῦ α] Ρ] α ϱο ΒΥΤΡ ΟΥ) 1ο 149 ΟἨνοι 

15} ων υιοσ (ΟΥ εν. ων) ὦσ ενομιζετο ο. ΝΗΙ, 1. 118. 191. 208. ας (Λζδις 
ηἱ εαἰφεὑπαδαέιν) ΟΥ 5, 965 (οκ βε]ιοᾶβτα οἱ σοπι) Α/γῑο (αρ Εαδῖσί αν τν 3 
οσ ήν υνοσ, ὧσ εγοµιζετο, και γαρ και τουτο πφοστιθησι, του τωσηφ 

οἱο) Ειβδίθρα 239 οἱ 20 Α:ῑ (1. 1.) ΕρὶρΗ 59 οἱ "59 ο τό α] ... ς ων (κ 
ων") ὡσ ενοµιζ. υιοσ ο. ΑΧΓΔΑΠ απο» αἱ Ρεν { (εἷσοιί εωέύπιαδαξιή! Πὔζιθ) 

- 
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κοντα, ὢν υἱώσ, ὧσ ἐνομίζετο, Ιωσήφ, τοῦ ΠΗλεὶ 24 τοῦ 

Μωαθθὰθ τοῦ «Πευεὶ τοῦ Ἠελχεὶ τοῦ Ἰωνναὶ τοῦ [ωσὴφ 

Αά ν.205δαρρίο:...ς Ιμῃπ ΤΙ και Κατεκλευ. Ο1ΙΠ1 ΝΟΑΟΤΣΓΔΑΑΠ πο 

αἱ ΟΠΙΠ 19ΡΙ νσ βγτα οἱ ἨΥ ρο οίο 
νο (ωέ ριαδαίιγ ΠΙζις) οοΡ ΒΥΤΡ ατΏῃ ααἰ (ΟἨτον {ὔτ ΟΠ1Ί85ο 9)... Ὦ 

ὡσ ενοµειζετο ειναι υιοσ, Ἰίαπι φιοᾶ ριαδαξη" εξδε Πίις ο 15. 1 1”, 

φοά υἰάεδαίιω" εβεε Π. α. δἶσιέ ραδαίιη" εδδε Πί. ο, φπιοᾷ υἰάεδαίι εἰ ᾱἷ- 

οεζαίτ 6556 Πζ. Ὦ, φις ριέαῦ. εὔδε Πζ. 3 Απιοιας ὃν 1, ΒΥΥΣΕΗ εἰ εωἰφεύπια- 
δαΐγ Ἰζμ5 | ιωσηφ 5ἶπο αγσπ]ο οπΠΙ ΔΑΡΡΙΙΧΔΑΠ πποῖ α] ρ]ον Ον ὃν 565 

9 ΕΡρΙρΗ 1059,. ΤΙ του ιωσηφ εππι Ἡτ 1. 118. 191. 2909. οδό Αίτὶςο (αρ 

Ἠιβηίδέ 1]. 1.) Παβ5{ερῃ 328 οἱ 50 Αῃ (αρ ἄα1Ι51. 1.) Ερῖρ]ι 155 οἱ 455 αἱ 140 

Ογτ]πο 101 (ει και υιοσ ην ωσ ενομιζ. του τωσ.) | του ηλει πδᾳ του να- 
αν (ν. 91): Ὁ ταίοπα Μαἰ(Παεῖ α νετεα 16 δα αἆ ν. 10 αα Τάσατπη 

ἠαηβ]πία δῖο: του τακωβ τ. µαθθαν τ.ελεαζαρ τ. ελιουδ τ. ταχειν τ. 

σαδωκ τ. αζωρ τ. ελιαχειµ. τ. αβιουὸ τ. ζοροβαβελ τ. σαλαθιηλ τ. ιε- 

χονιου τ. ιώὠακειμ τ. ελιακειµ. τ. ιὠσεια τ. αμωσ τ. µα)ασση τ. εζεκεια 

τ. αχασ τ. (ωαθαν τ. οζεια τ. αµασιου τ.ιωασ τ. Οχοζιου τ. (ωραµ τ. 

ιωσαφαὺὸ τ. ασαφ τ. αβιουὸ τ. θοβοαμ τ. σολοµων. ἵπ Ὦ αἲῖδ πι 

βΊηπσιογαπῃ ΠοπΙΙΠπά. ογάο Ἱπάα ρετθαγυαίας οδί αιοᾷ 8οΠΙΡίΟΤΘΡΒ ΤΠ 

οο]αηηῖς ἀαβοτῖθοπαΙς εγγαταΠ{. Ἠϊπο ἵπ Ἐ ({ο]ἱ. 165. νο. {ο]. 166. 

τοςί, οἱ ναι».) ον 1πῖ5δ τας (πιεπα] οαπδδα Ἱία Ἱερσεπάτπ οδὲ πἲ αὐ του 

Ίλει, επ] ρογρογαῖα α.άῑί (επι ϱ3έ1) του τακωβ, αἳ τ. µατύατ πα αἰίο- 

1118 σο]. Ῥτῖπια ποπηῖπα, ἐπ] ἐταπδεαίαα, {πα ταχβα5 αΡ.ιωσηφ Ρτῖογα 

οο]. Ροβ]ίο ροτραίατ πδαιο αἆ µαθατ ({ο]. 5οα.). Ἱπάο {ταπδοααπάαπι 

ορί αἲ αἰίογία5 6ο]. ΠΟπΊ6Ἠ απαγίαπη τ. λευν πδαπο Θαρα. Ιαπα βοα αἱ ζας 

Ρτ]. «ο]. ναχωρ πδα γε, Ἰπάεαπο λαµεχ δα τ. Θεου | ηλει (ἡλ- Ἱία 

ΒΘΑ αἱ ΡΙν1ά, Ίἴεπι Π9Ρ]ες νρ λε κπ 196. Εἱδοιιή" α] πηιστᾶ ᾖλι Ἰέαπι Ὦ 
ο εἴ) ο. ΝΑΒΕΕΗΝΜΘΓΛ αἱ Ρ] Οτο ἡτννν ς ΤΠ ηλι ο. ΚΙΠΥΧΔΠ αἱ Ρατ] 

24. μαθθαδ οι ἃ (Ὁ μαθθαν, νἷᾶο απίς) ἴπς οἱ (πίθγαιιο πιαέ]ιαί]; 

ο{. ΜΙΠΕ 6507 µατταῦ, Ομτον Ἱ µατταθα).. ΟΕ εἰ. ν. 99 (µαθθαιοσ 

πρῖαιαα εϱάΙάΙπαΒδ, πσο Υετο ας (εδ ῦαςδ απαπ ΝΕΡ τα αγ)... ς Τη 

µατθατ οὕΙῃ ΑΏΕΑΗΒΥΑΠ αἱ ΡΙ «ορ νο (πιαίλαί, 5εᾷ [α πια]αέ; ΔΠι 

πιαίίαί) 5ο (πιαἰ]ια[ί) ... κιἰκίσχδι αἱ Ῥετιηα (αξ. εἴδο]ι 7”) ΑΥΤΡ µατ- 

θ αν (ΙΠΙΠΠΡΟ αἴα µαιλαγ). Ῥοχτο Ὦ ο α πια]εῖ, αἱ πιαίί]εαα, { πιαζὰ, 

Η3: οἱ’ 1 πιαἰ]ίαε; αΥΤΑ πιαἑαἰλία, 8.εἲ]ι πια. Οοίεταπι Α{πῑο αρ Εδηϊσί 

ΟΠ τ. παθθαὀτ. λευει (κατα Λλουκαγ οµοιωσ τριτοσ απο τελουσ 
µελχι, οὗ υιοσ ο ηλι ο του ιωσηφ πατηρ), πθς α]ξετ ἵρ8ε ΕβΤΕΡΗΞ3Β 

οἱ 30. πθς πιασῖς Απιριις ὃν 16 (Ἴ σας Όεγο Ἰοδερή --Πζδυπι Ιεὔί, ΙΠεΙί αιι- 

έεπι Σπ εἰο]ί εὔε ἀεδογίρα.). Αοσεοᾶστο νἰἀσίατ οξ. Π9{315 Ῥγορίου 

ἨΠΙΠΘΓΙΙΗ ϱοπετα(Ιοπαπα 4πσπ Ιπά]σαί: /πισας φεπεα[οφίαπι, Φπισε εδί 

α φεπεγαίίοπε ἀοπιῦιὶ πιοβίγὲ Ίδηπε αἴ Αἄαπι, δερθιαφύπία ἅμας φεπιεγα[ῖο- 

πεβ Ἱιαβετο οδἰεπάΒ. Δά μαθθαθ. οἱ οἱ. Αασαπαοδί Ἱπ ἀθαίει ὅ, τὸ, ϱ6- 
σπάιπι ΠΜαιαειπι ΛΙαί]ιαι εδἰ απ Πο5ερῇ, δεσιπάιήπι ΠΠιόαπι Όσγο 01 

Μαίᾖαπι ο Ἰζαίλιαί. «ιο κ «κ φιαάπι Ῥιέαί εὔδε ἰαπίαπι πεζών οτι 

ποπιζηζς, ιιΐ αὖ 5ο ζμέογέῦιις πι Ίια ἐέΐέεγα εν γαίτηπι οἩέ - «ζᾷ «ἴε ἰδίογιήπ ρα- 

ἐγέδιις οί" εδέξ ἍΝαπι δές Ίπιο ΛΙαίᾖαί Πζις Γωζέ Γιουῖ, δες ἠΙαέέλι αιι- 

έοπι Παίιωι εα εαμαν επί οἵο | λευει οαπι ΝΕ (1ΐα. 1ρβο Ἐ οκ ηλει 

ΤΙΡΟΠΕΝΡΟΕΕ, Ν. Ἠ. ος. 5. 99 
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9 
2: 

-- / . ” αγ  ὀγη Ν -- 
του Ματταθίου του “μὼσ τοῦ Ναοὺμ του Ισλεὶ τοῦ Ναγγαὶ 

6λ(ο - Ν - - -ᾱ Ν -) ” }ὸ ον 

τομκοα 20 του Ἠαὰῦ του Ἠωατταθίου τοῦ Σεμεεὶν τοῦ Ιωσὴχ του Ιωδὰ 
Επνδὸ Ωμ - Π --ς η - - - - 

Ἆ{ του Ιωανὰν του Ρισὰ τοῦ Ζοροβάρελ του Σαλαδιηλ τοῦ 
τα ποσο - λ ω ροςἲ ω τν ο. 2γ1 9 Άηρει 35 του Ἠελχεὶ τοῦ «δδε τοῦ Νωσὰμ του Πλμαδὰμ 

ζοχγγοχ]() αΓΛ 1. 69. αἱ τηὰ (Ρο ζ{ευυεῖ) ... ς 1Η λευι ΟΙΙΠΙ ΑΙΙΧΔΙΠ 11ης ἵ 

α] Ίοηρθο ΡΙ. Ο8 εί. αἆ ν. 99 | µελχει οπι ΝΑΒΕΘΗΓΜΘΓΑΛ αἳ πηα.... ς 

Ἰ η µελχι επ κῦνχῃ αἱ ΡΙ | ιανναι ΕΙ ΝΗΤΔ 9δ. 69. (1. (ωαγναι) αἱ 

ψαιο Τοπ ({αππαε Ὦ 3: 1 απι {ου Ίπα, {απαιας 6ΠΙ, ἰαππες Τα να, ἴαε 

ϱ”) ΠΡΙ νο «ΥγΥΣΕἩ ορ (ιαννη) ααἲ] (ῳὉπας) ... ς ιαγγα οππι ΑΗ ΩΚΜΙΙ 

γπ αἱ Ρὶ αὖπῃ ΥΤΡ Οτο ἀδτς Ποπ Χ αγνα, ἃ αππο, 6 απύιάε... ΕΛ αἱ 

ῥαπς ιφα)να, Γ αἱ ραπς τώαγναν, 8Η τανγαν 

30. µατταθιου ο. ΝΑΕΚΙΗΝΒΌΓΑΛΗΙ αἱ Ρ]Ι α (πιααί]ας) ορ 5ο ΒΥΤΡ αοίλι; 

ενα η καθθαθιου (πῦ πατθ.), Χ αἱ Ραπο µατατύθιου, {νο πια]ια- 

Μμίαε ... ᾱ αἱ ραας µατόθαιου, Ἡν ὁδ. αἱ Ῥδυπιιι 3: 113 ΑΥΤΡ ΙΤ µατ- 
ὅτου (πιαἰήας) ... α Ὁ ο ο 1” οπι του µατταῦθιου του αµωσ | ναουµ: 

ο παδππ, ο”. 1 παυαπι, Π. αιώίπι | εσλευ ΟΙΤΗ ΝΑΛΒΕΘΗΝΜΡΒΓΔΛ αἱ ΠΙΝ ...ς 

εσλι υπ κύνχῃ αἱ ρεπα ... 1, αἱ πηὰ Γσοορ σο ααἰἩᾗ εσλιµ. (1568 νου 

τρο εσλειιι). 1μαλπῖ αἷς: εσ[έ (ἐσλ. εἰ. ΕΠ αἱ πηςο οξ πίπαδς ΡΙ) ορ” 

ΑΙΑ 6η {ου πο τοῖς ιοί οἳ. 1 νοσᾶ; Ὦ 3. εεαἰ, α κεζᾶί, ο αεᾶί | ναγγαι 

(8ΥτΡ): Α αἱ ραιο 5ΥΥΡΕΝ γαγαι, Ὁ 126. αἱ ραις 6ϱ0οΡ ναγγε, Δ ναιγαι 

(8εά εοχγεσίτη γαιγγαι, ὁ παφας), α 1" παπσες Γπαφφεξ, Ὁ πιαφφαε, ο Πιαφ 

«ΤΝ ΑΓ τὰ αγγαι... Υ΄ σαλµο» 

20.τ.µααθ (13. σ1 α): 69. 946. Ε17” µαατ, πιααί, οορᾶ” µαθ; ϱ”' πια- 

Μια... ἃ Ὁ 6 ο 1 οπι | µατταθιου ΟΠΠ ΝΑΕΧΓΔΑΛΙ οἷο: 1, α] Ραιιό µα- 

ταύτου, 19 499ν 1009ν 5Ρὲ 10Ρὲ µαθδαθιου, 236 παθθαδιου, αἱ 

ραπς µατθαθιου, Ἡ α] ραπς µατύδιου, αἱ µατόαιου, οἱ αίοι | σεµε- 

εὐ 6ΠΙΗ ΝΒΙ,, Ι{6Πῃ δοπισύῃ Ὁ ο Ρο 60Ρ... ΑΡΒΑΗΜΘΥΧΓΑ βο]ι”: αἱ ΡοθΥπηιι 

σέµεει, Ιἴοπα ς Τωπ σεμεῖ ΟΠ ΚΌΔΗ αἱ Ρ6γήι (ΥΤΕΖΕΠΒ λευν), Ἰίθια δεπιεῖ 

ΠΡ] (απ δεπιεία) να ΒΥΤΗΙΙ ΑΓΙ παἰἩ | (ωσηχ ο ΝΡΙΩ; 1. 985. 69. 191. 

«209. 946. βομ” α119 {ογο Ὦ ο (108εο) ο Π5' (οδε]ιο) σ1. 5. 133 (Ἠ οβεαε) 

ΑΙ 60Ρ ΥΠ .., ς 1 τωσηφ ΟΠΠ ΑΧΔΑΠ πο αἱ Ρ]ονα ἔανρ (ἴοτ τη! 

{οβεί1ι) πο οορΡο 7” Αγταίῦ αεί { νωδα (ν τωδ, 1 ἰωδᾶ) οππι ΝΗΗΧΓ 22. 
95. 69. δομή Ε α115 (1. ἐωαδά) ρ1 απι οσα {ΟΥ Πατ] πρ παί (ὁ ὕναα ατί 
Ἰοᾷα) 5ο οορ«7 ... ς ΤΠ νουδα 6ΝΠΙ ΑΔΛΙ 1ης» α] Ρ] α Ὁ (πάας) ο ο { 

μ3. σ3" 1 (πας) ᾳ νςρεᾶ {οἱ (πάας) «ορ ΑγτΠΏ αὖγ1Α αθί]ι 

ΡΜ. ιωαναν 6ΝΠΙ ΝΑΛΗΕΔΑ αἱ ϱἱ νρθᾶἁ (αρ Τη) Αγταίτ, Ποιη ΗΧβνΗ βο]ι” 
α]. ο0Ρ τώαναν ... Ντ αἱ ἧπα αγπΙ αθίἩ τωναν, Ὁ ἴοπαε, α ἴοπε, Ἡ αἱ 

Ῥαμο (ανας.... 6 ιώανγνα οππι ΚΜΠ ΑΙΠΙΠ4 66 { 5 (ἱοαππας) 1 3.1 

(7 {ο]αππ) πο | ρησα: 8 8αγες | ΑΔ 43. ζορομβαβελ | νηρευ οπά ΝΑΤ 
ἨΙΜΣΓΔΑ α] ΡΙ.... ς Ἰωπ νήρι ουσ κΌνχῃ αἱ ροτπηα ... Ε ποτ, ο πετ 

98. µελχει ο ΠΠ ΝΑΒΕΘΗΙΜΡΓΔΑΑ 1 Ρ]...ς Ὦπ µελχι οσπι κΌνχΠ αἱ Ρ] 

αὐδεί οΠΙΠ ΒΑΒΕΘΗΜΒΓΑ αἱ ρουπια ... ς]ωῃ αὐδι εππι ΚΌΥΛΠ αἱ ΡΙ: 

ἵίοπα Ἡ αγδι, κ αὖαι, ο αθάζ ] κωσαμ (ία νο, ο Ε ρ] απ 608αΠη, ο3: ο]ιο- 

βαση 13 νρ οὐβα): κ” κὠωσα, Ὁ α οδαε, 1 ολοθαε (ο οασβε) |. ἐλμ- ία 

ἘΚΓΛΠ αἱ ρ]εγνίά α ο {ᾳοπι... ἴωπ ἑλμ- οι ΙΙΊΠΠΡΟ Πο ία 1ηα Ὁ ο 
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μα - κ] Ξ ο ο .. 5 π - 
τοῦ Ηρ 99 τοῦ Ἰησου του Πλιέζερ τοῦ Ιωρεὶμ του Μαθθὰθ 

- λ 3 το - ης 5 3 Ν 5 λ 
τοῦ «Πευεὶ 96 του Συμεὼν τοῦ Ιούδα του {ωσηφ του Ιωνὰμ 

μα» λ ω' Ἡ -ν - --- π ” 
τοῦ Ελιακεὶμ Ὁ] τοῦ Ἠελεὰ του Μεινὰ του ἨἩατταθα του 

ή ο” / Χο . ως ΔΝ -- . - - 

Λαθὰμ του «αυεδ Ὁ3 του Πεσσαὶ του Ιωῤὴδ του Ροὺσ του 

οἳ- 5: απ πο {α [ος | ελμαδαμ επ ΝΕ, 93. αἲ (ἴεπι αἱ αἰῑᾳ ελλαδαμ) 

α. (εἴπιαάαπ) Ὁ (Πεγπιαᾶαπι) ο (Πεἴπιαᾶαπι) ο (οἰπιαάαπι) ϱἳ' (ιεἴπιαάατι) 

νο (νροᾶ ᾗι Ίπο {ου αἱ -αἵαπ, απ 6ἳι Ἠατ] -αάαπι) 6οΡ... 5 ελμωδαμ 

ΟΠ ΑΧΔΑΠ απο αἱ ΡΙ Γα 6ο (επιοῖαπι) ΒΥΙΡ (ΒγΥΣΕΙ εἴπιιάσα) «αί]ι, 

Ἱέονη Ἡ α] ραπς ελµωδαν, σἳ Πεϊποίαν | Τρ τί ΕΠΚΘΓΑΠ αἲ. Ρρ]οχνίᾶ 

Πρ]ος οπι {ου Παν] ὃ: ἴωῃ Τρ αἱ ΚδΟΥ αἰ νὶκ τηα Ενρ (εετίο ες εάᾷ πια) ϱο 

99, ιησου επΊη 8ΗΒ1, 19. 985. 69. 946. αἱ ραιο (ΒΙηΠ] ζουν Ὁ 1. 191. νησω) ἃ 

Όσοςβσί 5: 1 (43 Ρ]απος Ίομες {εδι, Π Σου ΠΙζμς ποβ8εβ8) νς «ΟΡ Άν ..- 

ςιωση ο. ΛΕΑΠΚΜΡΌΥΑΛΠ αἱ Ρ] ᾳ 5ο (10965) ΒΥΙΣΕΝ: Χινωσηχ | ελιεζερ: 
κ" οελιαζερ(οἲ-καν, οἳ" -κει), ΝΌ ελιαιζερ, 69. 346. αγπη αθἲ]ι ελεαζερ )τω- 

ει ο. ΑΒΗΧΓΛΑΠ ππςδα] ΡΙ: κον 55. πππνώθια...«Ὁ αἱ ραπσ (1. τωραιμ) 

{οἳ Ἱηρ" ΦΥΥΞΕἨ ΥΠ αθίἩ τωφαμ (8ΥΣΡ ἑοπία, ΑΥΣΡ ΤΕ Τοίλαπι) |. µια δ- 

θαὐ. επ Ἀ(μαθθααθ)) οἱ ὁ ἵπς (πιαἐίαδ), Ἰέονα (ία Τ1) Ἡ” 946. µαθ- 

βατ, ἴἴεπι ΑΚΠ 95. αἱ πα (6 αρ Βοτῖν) µατταθ, Ἡ µαττθ, κ αἱ ραπς 

µατταθιου... ς ἴωῃ µατίθατ οι ΕὕαΗΜΡΤΥΔΑ α] ϱ] «ορ, Ε αἱ ραιιο 

µαθατ, νο Ιπα[ιαί, 1 {ου πιαἰέ]αί, απ ππα(ιαᾶ, οπι Ππαζ]ιαά «.. 8 πια(ί]ια- 

ίαε, α πιαξέλαίαπα, ο πιαίαϊ, ΥΙΣΕΆ πιαΒδ]ια; 69. µαττθα (εκ µαστθα «0Υ1), 

Ὁ πιαίί]ια ... Ὁ 1. αἲ ραις ᾳ 9Υ1Ρ κατθαν | λευεν 6ππὶ ΒΑΒΑΗΗΓΑ αἱ πια 

(Ρο αἱ β4ρτἉ).... ς Τμ λευι ουπι ΕΚΜΡΙΥΔΗ αἱ ΡΙ, Χλεμι ... Ὁ 9ΠΙ 

50, συµεων: α ο νρεᾶ (5οἆ απ {αι {0Υ 1πς ϐΥπιεοπ) εὔπιεοπ ... Ὁ 81ππαε | 

ιουδα: Δ νουδαν (ὃ ἑπάαε) | τωναμ οπτη ΝΒΥ 1. αἰ15 ἔεχε 6 6 ᾳ1’ εορᾶ” 

ΑγΙΣΕΙϱ{Ρ ΠΡ ΑΥΤ... ς ΤΠ νώωγαν οππι ΑΑΗΙΠΜΒΌΟΥΧΚ αἱ Ρρεηὰ «ορ θᾶά 

γτρίχί,., α ο”. νς ίοπα, Ὁ Ε 5 1 α σοπαο... ΕΚΔΑΠ αἱ πια (ώα)αν (κ 

αἱ ραπο -Ίναν), 59 {ο]αππας | ελιαχειµ: 95. αἱ αῑα --πιμ 

51, μελεὰ: που ασεθπία Ἐκ δολ αἳ πια, ΜΒΌΠ αἱ µελέα, ς 1 μελεᾷ ΕΝΤΙ 

πηρα: α Ὁ ο 17 οπι (ΠΟ Ἱέοιη ο ο. 5 113 45 Επιεῖε, 3: πιεἰσίσαε: 39ΠΙ 
πιει, ΟἨτου 5 µελχεα | µεννα οππ 8ΕΗΧ ὃδ. (10Τ. 1 Ρας μενα) ο 

οἳ- ϱἳ- 133 νο «οΡ3ΟΝΥΥ αγπη: Ίΐέστη Ἡ 1. 1984. ᾳ µεναν, «οΡ 1 νβη5 (αρ 

Γωπ) µενναν ... α 6 επαπι, Ὁ 1” επαπ, 3: οεπαπι ... ς μαϊναν πι ΡάΗΚ 

ΜΒΙΟΥΔΑΠ αἱ ΡΙ Ε(πιαύιαπ) 50 ΒΥΙΡ ααί] ΟἨτοή ... Α 49. 51. οι, Ἠἶπο 

Ιω [μεννα] | µατταθα: Χ αἱ ραπ µαταθα ... Ἡ μετταθα | ναθαμ 

σπα κἲἩ 6 ο (113 παίαπι:  πιαίαπ)... ς Ίωι ΤΡΙ ναθαν ΟΙΠΙ ΝΟΑΤ,ΧΓΔΛΙΙ 

μπο χο]] αἱ ἔοχο οπΊΠ α Ὁ (παία) Εᾳ1-Σ. 1 νρ ορ Ρο οίο | δαυειδ ουΠα 
ΝΑΗΡΠΙΑ (ά δαειδ) 1. (Ρο ἀαυείαζ). ΟΕ εἰ. αά Μί. 1, 1... ς δαβιὸ 

οππη πηίμαδο, 68 37 δαυιὸ επιη ΕΚΜΌΣΛ αἱ], ΓΗ αἱ δαδ 

39, νωῤηδ (Ν"Ἡ -βηλ) οτι ΔΟΑΕΝΙΜΌΧΓΑ. 88. 69. 946. αἱ ρ]αβ15ς ὃ εορ 

αοίἩ ... ς ωβηὸ (Ρ81” οβηλ) ουπι Ρ81 τεεεηί Τ«ΗΚΡΥΛΗ αἱ Ρ] (α{. α1ρ 
ον Τμρ]ΙοΥ (6 α ὓ ο Π2:σ1. 1 ᾳ οδείι; ἆ ἓ νς οὐεῖ) ο Οµτου | βοοσ 

οσα Ἀς (ΝΕ αλλα, α1ἴετο λ ποίκίο) ΑΗΡΗΜΙΧΙΧΗ 56. 69. αἱ (οἱ, οπΡΕΥ) 

α Ὁ ο 1" αγπι 60ορ (2οέ8) παίἩ (ὀοαβ)...ς βοοςξ. οΗΊη ΕΕΗΚΜΠΙΒΒΤΥΓΑΑΔ 

41 ριοΓΠ5σ1. 1” ᾳ νρ ρο ΟἨτοη 

29 

ϱ Φ8Ιὰ ὃ. 14 

90 ΣΜΙΤΙ4, 
18-- 232 
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Δ - Τ λε. ” - λ - 

Σαλὰ τοῦ Λαασσὼν Ὁδ του 4μιναδὰρ του -/δμεὶν του «4ρνεὶ 
---2χτ Ν -- / -- / 3 ᾽ - 

τοῦ Πσρὼμ του Φάρες του Ιούδα 934 τοῦ Ιακὼβ του Ισαὰκ 
ο» - λ ν΄ ο / -- - - - στ - 

τοῦ Πβροαὰμ τοῦ (άρα τοῦ Ναχὼρ 9 του Σεροὺχ του Ρα- 
ες - - Δ - 2 γπ -- -ᾱ « - -- -- -- 

1Ομ1 1-4 γαῦ. του Φαλὲκ του Ἴρερ του Σαλὰ 9θ τοῦ Ναϊνὰμ τοῦ «10- 

/ 

9Τ. µαθουσαλά αἱ ΕάΚΑ αἱ Ροηηα: ΜΕ αἱ τηα -σάλα (Κ µασαλά) ... Ἡ 

ο. Ν - Ἡ - -.- - , ω - Ν 

αξαδ του Σημ του Λῶε του «[άμε ὃς του Ἠαθουσαλὰ Ἶ ι 

89. σαλα επι ΝἩ αθίἩ..,. ς Ιω Τί σαλμω» ΟΠ ΝΕΑΡΙΙΧΓΔΑΠ ΙΙΠΟΙΘΙ] α] 

ΟΠΙΗΝΊ4 1 νς «ορ πο αἵο (ΟἨτοἨ αγπηεᾶ σαλμαν) | ναασσων: Χ αἱ ῥαιις 

γαασων, ᾳ ναεᾶᾶ αἰῑά παβδοη, ο πάδξεπι - 

98. τ. αμι)αδαβ οπΠΙ ΝΟΑΛΕΘΗΚΙΙΜΩΕΟΥΧΓΔΑΠ οἷα, Ἱίοη (αἲ Τϊ) Ὁ αμει’α- 

δαβ, Οµτοῦ δ αμηναδαβ: κ” αδαιμ (πει τ. αδαμ τ. αμιναδαβ) ... 

Μίχίς 1” 98. 69. 1926. 191. 909. α] ρα510 ΦΥΥΡ αμιναδαμ ... Ὦ οσα | τ. 
αδμειν (Ν 69. αἱ -μιν, Ὁ αἱ αλμειν, 1. αἱ αλμει, Χ αἱ αὐμη [ασπα αὐ- 

Μηχ]: 5εᾶ 1. αἱ Ῥαις ΡΙάΘΠΙ τ. ἆραμ) τ. αθνει (1ικ αἱ] ---ι, 09. ΑΥΠΙ 

αρηϊ) «απ ΝΗΙΙΧΓ αἱ πια 6ορ ΒΥΣΡ ΠΕ (1η ΑΝ. 1 εἰ 2 αρ Δά]οχ) αγπι (οί 

οἱ. ΠΙΙΠΊΕΥΊΠΗ ΡΟΠΕΤΑΠΙΟΠΙΙΠΙ αἆ ν. ὀδ)...ς Ἰτ. αραµ επι ΑΡΕΑΠΌΠ 

αἱ πο Ἱέα παπα α ο ΤΠ. ο”. (Ρ1: ααπ) 1 ᾳ νς 5ο ΒΥΙΣΕΝ.... ΚΜΒΡΥΔΛ αἱ Ίο 
{ογο Ὁ ο ΑΥΤΡ αεί] ΟἨτοἨ τ. αρα τ.τωραµ (αἱ Ῥαπο Ὁιώαραμ, 3θί] 

3.« τ. αραµι τ. αφνει τ.ιωφαµ. | εσρωομ {εἰ.ς συ ὠρω, ο ὦ παπι) 86] 

ὦ7) οΙΙΠη ΝΑαῬβτ(ασρωμ)ε(εζφ.)ΕΗΚΙΜΒΌΥΧΗΔΛΙ α] Ρίο αςαο {51 (68- 

ἄγοπι) 1 α (4ε ΕΞ 53: πον 5αἲϊδ Πα ιθί) απι {ΟΥ {α 6πΙ 1Πς 6ορ ... ςθ Τη 

ΤΙ εσρων επι Ὦ α] να ππα (5εᾱ ν]άο Βετῖν) Ὁ ἆ νρε {οἱ .... ᾳο αἴμον | 

τ. φαρεσ: Α ΟΤΙ 

34. ισαα- οι ΝΟΑΒΡΙΙΧΤΔΑΠ πο το] αἱ οπιησΙᾶ οἱίςο ... πρ α Όσα 

ισακ. ΟΡ αὰ Μί 1, 2 | Θαρα: νὲχ 1. 55. 69. 946. αἲ ΡΙα960 οορΝΙ ΑΥΥΡ 
Οτο ἡὔὃ θαρρα 

960. σερουχ 6ΙΙΏ ΝΑΒΙΙΧΓΔΑΗ πποῦ (εί. ΕΥ) αἱ Ίοηρερ]α ο Ρα σα 

ΑΤῃ {ὰ ΘΊ {ΟΥ Ἰπρ {ο] ϱο 6οΡρ βΥΥΡΙχί απ Οτο, ία Ὁ Ὁ σερουΣ, ο 

βεγαλ ... ς (-- 40 3) σαρουχ οππα ππίπαδο παπί νάίν ραιο νρθᾶ (ραγ) 

ΒΥΣΣΟΝ οί Ρο ] ραγαυ: ΤΥ αἱ Ῥοσιπα ραγαῷ | φαλεκ (φάλ- κ «αΥΡΟΥ αἱ 
πηὰ: ΕΑΜΒΌΓΑ αἱ ΡΙ -λέγ νε] -λέκ) οππη ΔΕΡΙΥΣΔ αἱ ρενηα Ὁ ο ο [5 1 

ᾳ απ {οΥ ϱΟΡΣΕΝΥ αχ 47 οἱ Ρ6ἱΓ4: ΥΥΡ.,.. ΑΕΔΗΚΜΒΌΓΑΠ αἱ ΡΙ νΡ 6ο 

ΑΥΥΞ6Ν (Ἠχοη φαλεγ, α Ε ϱ1 εορΝ1 --ζεο]ι | ἔρερ Ίου ποσσπία αἱ βρ]τῖτα ΤΗ 
ΚΜΓΛΠ αἱ Ρ! Ίέαπι 18Ρ]6Ν απΏ 6πη ΟΥ {πρ οία: αἱ Ῥαιιο ἔβερ, Ἱέοιη 3 νροα 
εἰ ε44 αὐα λεφον... ς ἐβθὲρ ταἲ (πἳ {α11οχ) α αἱ αἱ να νὶκ πλ | σαλὰ τί 

αΚΜΒΛΠ αἱ Ρ]: 5 αἱ ππα σάλα (αἲ Τη) 

86. καιναμ. επ ΝΒ1, 1. 95. αἱ Ῥαις αεί] (:: εαἆσπι {οσα Α 66η 10, 24 

Ρ18) ... ς Τῃ καιναν ΟΠΠ ΑΧΓΑΔΙ αποῦ αἱ ΡΙ (αἱ αἰία -μα) ΙΤ (5εᾷ ο 

(λαπιοπ) νρ ρο 6ορ ΟἨτοπ ... Ὁ ο | λαµεχ: ΤΜΧ λάµεκ, α Ἰαπιες, 

[απιεσί 
ἁ 

μαθβουσαλα | ταρετ οτι να α 1 α (15 ἑαγεί; ο αἴεί) Ποπ, ς 

(«ρέδ α ο αἲς Ίωπ ΤΙ ἰάρ. πὲ ΕΗΚΙΜΒΥΓΑΛΙ αἱ Ρ]) ναρεὸ ο ΗΌΧΗΓΔΑ 

πποῖ αἱ ΡΙ Γνα σορ... Ἰπ ναρεθ οππὰ ΑΚΠ αἱ α]α Ὁ ὁ ϱ1" |. µελελεῃλ 

οππι κ”ΑΑ 69. (αἲΣ µελεηλ) οορΡείι (οί 4 πιαἰα[ζεί) ... ς πι μαλε- 

λεη} ο ΝΕΒΡΤΙΧΓΔΙ αποῦ αἱ ρ]ου οορθεᾶᾶ ΟἨγονς Γπια]ε]εεί, Ὁ ο 1" να 
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τοῦ Γὼχ τοῦ Ιάρετ του Ἠελελεὶλ τοῦ Καϊνὰμ Ὁδ του Γνὼσ 
του δη8 τοῦ δὰμ του Θεοῦ. 

1Υ. 

1 "5 Ἱησους δὲ πλήρησ πνεύµατοσ ἁγίου ὑπέστρεψεν ἀπὸ 

του [ορδάνου, καὶ Ίγετο ἓν τῷ πνεύµατι ἐν τῇ ἑἐρήμῳ 3 ἡμέρασ 

τεσσεράκοντα πειραζόµενοσ ὑπὺ τοῦ διαβόλου.  Ὁ καὶ οἰκ ἔφαγεν 
οὐδὲν ἐν ταῖσ ἡμέραισ ἐκείναισ, καὶ συντελεσθεισῶν αὐτῶν ἐπείνασεν. 

πιαζα[εεῖ, Π' πιαζεῖεῖ, α 1 πια[εεῖ, {οἱ πιαἰ[εεῖ, σ᾿ πια[ε]ιεῖ, ᾳ πιαϊεζε]ιες, ο 

οσα | καϊναμι οαπη ντ, 5: οορᾶ”.... ς Τμ Ῥϊ καϊναν ο ΑΒΡΧΓΔΑΙΠ Το 

8] οπιηΥ]άς επ σα Εξ] ᾳ νς σαίπαπ, νὰ σαύππαπ, ἆ αἴπαπ, Ὦ αεπαπι 

9δ. ση: σημ | Φεουτ ατὶ ροδί απο νοσεπῃ (Η{{ετῖς ραιι]]ο πι ]ποτ]- 

Όα8) αἀἁἹίαπα Παῦοεί φεπεγαοπέε ΠΑΧΧΕ ... Ῥα8: αριθµησον τοινυν 

απο του αδαμ µεχοι τησ παρουσιασ του χὺ τασ γεγνέαλογιασ και ευ- 
ῥησεισ κατα την του λουκα γενεαλογιαν τη εβδοµηκοστη εβδοµη δια- 

Φοχη Υεγεννηµενον τον κυριον: Ιοέππ ν]άο αρ Μαϊ. Βου, νεῦ. Νου. Οο11. 

ΙΧ. ραθ. 665. ἸἨιπᾶσιη παππογαπα ττ οκ Ναζρεπίεζοδί οἱ ΝγςδςῬ ογα/{. 

ΗΠ. ἵπ ἄρῃι. 1, 26 αεα]ς ἨΨίδ. Οοηβοπήτπί Ορ1136 (ΟΡΡ. 6Η1Υ5. ΥΙ. 

γοποῦ. 1750) οἱ Αασεχκοάτοδ (ΑΠΡΙ Δας: 4ος νοχ). ἁοπιϊπϊ 10 ᾳπαςβί ὅ: 

/πιοα» α ἀοπιῖπο Ίδτιε αά Ιλαυίά ΧΙΙΠΙΙ φεπεγαξίοπέδ επιπιεγαί.) Αοςθ- 

ἁππί οποία οἆ 94. οἳ δΤ. ιστεον οτι τα ακριρη των αντιγραφων οἵ 

ονοµατων αριθµον περιεχουσι» απο του κυφιου κάν µετ αυτου του 

αὖὐαμ. ο Πὶπί οοπιρια{ίοπο ν]άο α4 Υ. 94. 0οἆἆ ΒΥΧ {εβίο Βαγρα]]δί 

αὓ ΑΌνταμ. αἆ Οµπί5ί. 56 (Ίερίε ἸασδάταΕ ὅτ) παιπεγαπί, παπάς, αάάτῖβ 

γο]αιῖς., Τθ, ποη ουπι Να. ττ αβῃοῖ ἀῑσοΙί. (66. Αδδοπι. Ρ1051. ος, Π. 

1069) 

Ιν. 1. πληρ. (ΕΝ αἆά ὧν) πνευµ. αγι. (8εῖνα ρτοῦ). 61η ΝΕΡΕΕΥΚΙ ΣΠ 1, 

11. 98. αἱ49 Ἱρ]Ιεῦ νο αγγαῖ Ρα σοΡ (αδἴμ) Ῥα5επποπα 19 Ονπί ὅ, 960)15 

ενω ς πγευµ. αγι. πληρ. ΟΠΠ ΔΗΜΒΌΥΥΥΌΓΔΑ αἱ ΡΙ ο Ρο ασπη Τμάνίὸ 

1069 (:: ε{ πληρ. απίθ ρεη. 5αππι Αοί 6, ὃ. ὅ. 8. τ, ὅδ. 9, 96. 11, 24.) | 

εντω (11. 124. 920. Ῥιά η 3, πι) πνευµατι: α ο νρο]εα βρθνέα (εοή- 

ένα πι δρ. ο ΓΠ3. 13 1 ᾳ απ {ι Ίπο {ος τηῖ Ίαο επι αίο)... 10Τ. Ὦ 

Βιςάονι οσα | εν τη ερηµω ΕΙΠῃ ΝΒΡΙ α Ὁ αἳ’ ᾳ δα [ι Ίπς Πα] τί 

Ρα]... 5 εισ (141 επι) την ερηµον (:: αἲ Μι εἰ Μο) οαπι ΑΕαπκνρυ 
ΥΝΡΡΔΛΣΖΠ αἱ οπιησ]ά ς ο ΕΠ: ϱΣ' 1 νο (οἳ, απι {οΥ 41) «ορ (Ιΐοπι δγταίἩ 

ΥΠ) (14 1) Ἐιδάεπι Ῥακουποπι Τ]άτί 

2. τεσσερακοντ. οΙΠΙ (Νμ/)ΑΒ ΤΑ... ς Ἰμπ τεσσαρακ. οππη ΒΖΡΥΌΓΛΣΙ 
πποῦ αἱ οππηνΊά, Ῥγαοίθτεα Ἡ α»ΟΥ Τμθ αθἰ] αἀά καν γυκτασ τεσσαρα- 
κοντα:: ο Μι | υπο: ΔΑ απο | διαβολου (οἳ. Ειιβᾶετη 93): ϱ948δ.ε 
σατανα. Πα ο οἵαπη ν. ὃ | και οὐκ εφαγ. ουδεν (Βαβᾶσπα Ἰροχε και 

ουδεν εφαγ.): νῦν 189. 69. 199. 124. 946. εδΕ (οπηίδ6ο ου δεν) αἱ Ράις 

ΑΣΙΑ πἀά ουδε επιεν | συντελ. αυτων αΏδα αἀἁίαπι (40) οπτη ΝΗΡΙ, 
8 ρσοεσιἍττ1]νς (αεί. 190148) Βαλ 6ορ αΤΙΙ αθίΙ Ρογβῦ,.. ς αᾶά 

1-18 
Μίά,1 11 
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. ν λ 2 εως . 3 - -- κ - 

Ὁ εἶπεν δὲ αὐτῷ ο διάβολοσ᾽ εἰ υἱὸσ εἰ του Φεοῦ, εἰπὲ τῷ λίῳ 
/ κά αν νά 4 λα ο Ν ολ κ ὼΦ -” . 

τούτῳ ἵνα γενηται ἄρτοσ. 3 και ἀπεκρίθῃ πρὸσ αὐτὸν ὁ Ιησοῦσς 
σ .) . . ’ .. ιά ” Λ 

Ἰέγραπται ὅτι ουκ ἐπ «ρτῳ µόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωποσ. Ὁ καὶ 
η Λ 5 4 ”’ » - / Ν . , - 3 
ἀναγαγὼν αὐτὸν ἔδειξεν αυτῳ πάσασ τὰσ βασιλείασ τσ οἰκουμέγῃσ 

ὕστερον (:: ο Μί αβῖ πον Παςί) οπη ΑΕΑΗΚΝΜΘΌΥΥΥΌΓΑΑΠ αἱ οπιηγΙά { 

Π3: ᾳ Ρο δυταῖ οορᾶ2 τοσθηί ΟγΥΙΑΙ 151 (τεσσαρακοστησ εισ νηστειαν 
ῥαπανηὔεισησ ηµερασ υστερον επεινασε) 

ὃ, ενπ. δε αὐτω ΕΙ ΝΒΡΙ, 1. 95. 6τ. 19080 ΠΡ]ες νο (ἴου πῖ] η]βὶ αἰωοίέ 
15) οορ (5α1ι αἰωῖέ ἀἰαῦ. ἐΙί εἶπα εορα]α) Απιυιισιὐςςς ς και ειπ. αυτ. 

ο ΑΝΥΟ ΓΑΑΙΠ ποῦ αἱ Ρρ]ος (15Τ. και εἰπ. δε αυ.) ο 4 5ο ΕΥΥΗΙΙ ΑΡΠΙ 

ποῦι Τά τί λατ ας Μι) 1 το λιθω (α ἰαρίαζιζις) πδα γενηται (α Πίαπί 
Ῥαπεθ): Ὦ 919ν 1ο] ννα οἱ λιθοι οὗτοι αρτοι γενώνται (1: εκ ΜΜ) 

4. και απεκριθη: 15. 69. απεκρ. δε, 19083 κα] ΑΥΤ πΙ] π]βΙ απεκρ., Ὁ και 

αποκριθεισ | προσ αὖτ. (19. 69. Τθ. 946. 5αἩ «ορ αυτω, 190839 οπι) 

ϱ (4 οπι) 5 εαπι ΗΝ 19, ὀδ. 69. 19059 Τε νρ δαλ «ορ αοαίἩ; 5ΥΥ ροδί 

}εδροπιάζέ ρετρῖῖ /εδι5 εί αωτέ εί, Ὁ Ροξβί και αποκριθεισ Ρροτρῖί ο τς 

ειπεν, ἴο] εἰ τεεροπάεια Πέ Πεβις αἰω... ς τς (1. 194. αἲ5ὸ {το ο 19) 

προσ αὖτ. ΕΠΙ ΑΕΘΗΚΜΡΌΥΝΥΟ ΓΑΠ αἱ Ρ]εγ ο ΥΣΡ απ. Ῥνπείθχοα ς 

α4ὰ λεγων ΕΠΙΏ ΑΡΘΗΚΜΒΌΥΝΡΓΔΛΗ αἱ ρ]ογς ε Γρ”. (ἴοπα εἱ αἰωῖῖ αι Ὦ 
η σον 4: νῖάε 8αρτα 5Υ1) 5ΥΥΡ ΑΥΤΑ αθἰἩ 5ο... ΟΠΙΙΒΙΠΙ5 ΟΙΤΗ ἈΠΙ, 

19. 95, 19055 α] ραις νρ δαἩ «ορ | οτι (ΟΥ5,50Ί οκ ΒΕΠεΔΡΤᾶ οἱ όοπι 

ὦσ γαρ περι ανθρωπου αποκρινεται χαι λεγει οτι οὐκ επ αρτω µονω 

ζησ. ανθρωπ.): Ὦ δεμ 69. 124. 946, α119 (ογο οπι τ: αἲ Μί { οαν- 

Όρωπ. ΕΠΙ ΝΑΒΡΕΘΟΙΥΥΥΡ ΔΙ” αἱ Ῥογπια βα] «ορ... 909 ὁ ου ΕΝΗΚ 
ΜΒΌΓΑΠ” αἱ ρ]αβ10 σο Ον (εκ βο]λος) 1: οἱ απ Μί αδὶ βηϊ {αν Βιιοί 

Ἰαείῖο. Ῥταοίοτεα Ἠπες οὐ Ιά πια αΏβαιπο αἀαἹίαπα 6Η ΝΗΙ, δα. «ορ 

ΦΟΝ, ς Τμ πάά αλλ επι (» εν, ἴἴοπι Τα]ηϊ ὕπ ραπε κοῖο οἱ ὧι οπιηέ 

φετδο. ΟΕ οἱ. αἆ ΜΙ) παντι ϱήηµατι (4130 «ορᾶ2 ΤΕΕΘΗΣ ον] αδἰἩ ατΡ 

ΤΠΡΗΥΙ αὖά εκπορευοµενω δια στοµατοσ) Φεου εππι ΑΡΥΥΟ ΓΑΛΙ τοῦ 

αἱ οπιΥΙά 1{ νο Αγγαίῦ ο0 ΑΥΛ (Ίίοπι ορ θίο) 1: ο Μί,. ΒΙπι]έαυ 601 - 

{άεία ν]άε αἆ Μι οἱ, 44. 21, 95 οἱ 49. Τιο. 5, 99. 

ᾖὤ---Β. Ἠος νν. ο [σ1 1 ᾳ (εᾷ ἁῑαί αρ Εαμιδίαρ) Απιριας 1940 ροβί ν. 19 

Ρος (ετ αί ΜΟΙ: ΠΟΠ Ι{οΙή α (5ο ν]άο αἲ ν. 5)ε Η”Ξ νο 

5. και ααγαγων (5 αἱ α]α αγαγων) αυτον (ο αάᾶ ξέσυπιάο) 81πο αά αΤίαΙ 

(0). οππι ΗΡΙ, 1. 96. 40. 959. 9600, α (αἱ αμα σι Πιο ηιδα[ έηι 

εἰ δίαζέ επι εργα ρίππαπι (οπιρῖί οί ορἰοπαέ ἐπί οπυμία εύπα εἰς) ο 

5αἩ. σορΣΟΒΝΥ (οχά7 οἱ Ρεί1) αγπι ΟγΥΑΔΟΥ 18 νε, ς Ἰω πάά ο διαῤολοσ 
σπα ΑΥΥΡ ΕΔΑ πποῦ αἲ Ρ]οΥ (ομῖαπη απίο αυτον ροπἑα) 1Ρ]19ἳ (ο ενπι 

ἀἰαδοῖμς, { αἰαῦ. Πεν.) νρ ρο αγτα (5ο 5γΥ δαίαμας) εορν1οἰ 40 τοζθπί 

(5εά Πῖ ἆπο Ρροδί οροσ υψηλ.) ααίι ΗΠΣΟ. Πε οπΙβίπηας εισ οροσ 

υψηλον επι ΝΕ, Ὦ ϱ  ἳ' απι 6ἵη ι {ος Της πο Ἠατ] τηί {01 (οί) δα 

βα1 «ορδένν Ογταάογ 1, ς (Βεμα τες. αρ. Μί) αὖά εισοροσ υη- 

λον, μπι [ε. ορ. ή.) οπή ΑΥΓΟΓΔΛΠ πποῦ αἱ ρ]ον ο { Η3' ᾳ νμοᾶ ρο γε 

απίγ οορΣΊ1 οί 7 χεσθηῖ (ν]ᾷςο απέο) 6{] απ ΗΙ 1ὔς Πίοιη αάάῑίο λιαν (ϱ 

λειαν) Ὁ 19. 69. 194. 946. 1 ὃς, πΙ] πὶςί εργα πιοπίεπι ο (α ν]άο απ{ς) 11 
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:] ο. ’ ε Ν σ ” «ν ἰς / πι Ν / Ν 

ἐν στιγµή χρονου. ϐ και εἶπεν αυτῷ 0 διάβολοσ᾽ σοι δώσω τὴν 
᾽ , ΄ Ν Ν δα » - Ἡ 
ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν και τὴν δύξαν αὐτῶν, ὅτι ἐμοὶ παρα- 

η Ακ δν /, ον ολική ας Ν π ...) ’ 

δέδοται και ᾧ ἐὰν θέλω δίδωµι αὐτῃν' τ σὺ οὖν ἑὼν προσκυνήσισ 
ο Ε νο ο -- - ντ] Δ ε τν π 

ενώπιον ἐμοῦ, ἐσται σου πᾶσα. ὃ καὶ ἀποκριθεὶσ ὁ Ἰησοῦσ εἶπεν 
” -. / . . / Δ / λ ” 

αυτῳ' γέγραπται᾽ προσκυγήσεισ κύριον τὸν Θεύν σου καὶ αὐτῷ 

ο Μί; Τιο νοτρο αναγαγων 548415 Παβιαϊε οχργοββῖκ5ο αιποᾶ Μί εισ ορ. 

υψ. λιαν ἀῑκΙί |. τησ οικουµενησ: Ὁ ῦ. 245. Ε (11 πί ΜΕ του κοσμου, 

Ίέαια ΟνΙπΙῦ, 907 ορέεχιά οἱ οπιγιζα γεια πι ὁ (1ἱοπι Ρο58), 5εᾷ 5εΠοάξτα 

οί 6ο πασ. τ.βα. τησ οικουµενησ ῥασιλειασ κοσμου φησι των κοσµι- 

κων ανθρωπ. | στιγμη: Ὦ στιγµα, 1. στιγµατι 

ϐ. αυτω ({1νβ): ας ες ΗΙ] 1 προσ αυτον | απασαν: κ αἱ ραιο 

πασαν | αυτων: Ὦ τουτων, δεᾶ ἆ εοπήπ | παραδεὀοται: ν 911. 

ἴεαπί ΟΥταΔΟΥ 19 παραδεδονται, 5Ρ8 --διδονται, Τ οδοῖ παφραδιδοται | ω 
εαν 6ΗΠῃ ΝΑΙ ΥΥΡΓΔΑΑΠ πποδ αἱ οπιησ]ά Ογναάος.,, Τμ ο αν οππι ΒΡ 
ὀιδωμι (86): κἲ δύφσω 

τ. εαν: {. 81 ρ]αδοα Ὦ ο ΕΗ5: 61 1 ᾳ απι νοδίς αγπι ΠΠΓΞ19 ( ᾳπθπηα ἁππο- 
ἁππη πιοπηϊη]έ Το: Γαεο οπιπία ἐἰθὲ ἄαῦο, «φιοπίαπι πι] ἐγααία διιέ οἱ 

ομζ νοῖο ἄο εα, δὲ ᾖγοσἱᾶεπς αζογανεγῖ πια") ΟγνιηαΙ 155 αάᾶ πεσων :: ο 

Μί; πο Ἱξεπα ο νρεὰ [α 1ης επι αἱ |. προσκυγησησ: ΗΙΔΑ αἱ Ροσππιι 
-ῃσεισ | εώπιον (κ µοι ενωπ. εἐμ.) εµου (ρτοῦ Ῥεμι) 6ΠΙ ΝΤΕΡ ΕΝ 

ΗΥΥΓΔΣΑ 1. αἲ ρΙαδόο.,. ς ενωπ. µου οσα πἐλακινβύπ αἱ ρεττηιι 

Ογταᾶος 15: ἩΡ] νρ οοταπι πιε, απίεπιε, ἵπ οοπδμεοξι πιεο: Εσὶ 1 Πτι 

πιο | σου (15τ. 946. α115 {ενα δα] ΟΥΥα4οτ15 σοι) πασα ΕΠΙ ΔΑΒΡΗ, 

ΥΥΌΓΑΛΣΙ ππςῦ αἱ Ρ]α5150 ο (εγζέ ἔα οπιπες) ... ς (-- αυ Απ) σου παιτα 

61 πΙΙΠάΡΟ νία τη, Πίαπα έπα οπιπία ΙΡ]εῖ να, 5ο Π{Ρ]Ιεν (αί. ο, 5οᾷ 

ΠΟΠ α Ὁ) νς οἰίαπη ἆἄο ία Ῥτο διὸ. αυτην. ἈΒἰπηΠίεν Ογταάον διδωµ. 
αυτα εἰ σοι παντα 

8. αποκρνΏ. ο τς (581 /έδι8 γεβροπᾶεπθ) ειπ. αυτω επ ΝΕΙΜΙΙΞΞ 1. 19. 

985. 69. 194. αἱ Ῥ]α81” (ο οπι5δ5ο αυτο) { 5. σ1:3: (811) «ορ (5εἆ οορᾶ7 

οπι αυτο) 8ΥΥ (εδροιιά(έ αίετι [εος οπι] Ίρις εἰ ἀἰωῖέ 1) ... Ίωπ απο- 

κριθ.. ειπ. αυτω ο τς εππι ΑΚΜΙΣΙΠ α115 γα α Ὦ ο ᾳ (1ξεπα αεί] οπ]65ο 

αποκρνθ.)... ς Τϊ αποχριΘ. αὐτω ειπεν ο (Β οπι) 1 οππι ΕΕΑΗΡΌΥΝΥΡ 

ΓΑ αἱ ΡΙ: Ιἴοπι ΡΑ αἱ α]ᾳ Ρο ΒΥΥΡ ΑΥΠΙ αποαρ. αὖὐτ. ο 18 ειπεν | γε- 

γθαπται ΠΟΠ ργαθιη]βδῖδ υπαγε είς (48 ρτοβαπία βΒοµιι) οππι ΝΒΡΙ,Ξ 1. 

8. 29. 9δ. 118. 151. 9561. θβενα ο ΓΗ” ϱ1:3. νρ 6ο 51Η «ορδον ϱγγ 

ΑΥΤΑ ἁθίἩ (015510 προσ µεν τον πετρον ειπεν" υπαγε οπισω µου σα- 

τανα”" προσ δε τον διαβολον - υπαγε σατανα, χωρισ τησ οπισω µου 

προσθηκησ᾽ το γαρ οπισω του οὐ ειναι αγαθον εστι. Ἠαες αἆ Μί 

Βρεοίαπί; αἱ Ον πχδοετο πθφιῖραί 5ἱ Ίπ Το βογῖριπα Ἰπνοπῖββεί υπαγ. 

οπισ. µου σατανα)... ς ῥταεπι υπαγε οπισω µου σατανα, Ἰίθιι Τιμη 

[υπ. οπ. µου σατ.] ο. ΑΝΡΓΔΛΠ αποῦ αἱ ρ]οχ Ὦ (ο φαᾶο τείγο δαίαπαφ) 1 α 

οορΣ 16 4 τοζθπί Αγ{Ρ αθί]ιοοᾷ 3, Τξρπη γεγραπτ. 5ἶπο γαρ (60 87 Ρτο- 
Ῥαπίο Φο]ι) ο ΝΑΡΡΗ ΓΣΠ πποῦ αἲ Ίοησο ΡΙ ΠΡΙ6Γ νρ 5αμ «ορ Αγτα 

Ρο ασπι αεί Οσἰπίῦ, 965 {οσα οκ 5ο]οά 313561) (Ογνπιαὶ 155 πος γαρ που 

υπαγε οἵο αρποβοῖ() ... ς αἀά γαρ ουπι ὉΥΟΔΑ 69. αἱ πια Ὁ ἆ τ: 

Όει 6, 13 
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’ ’ 0 ”/ λ 2 Ν . ε ΔΝ ος 

μόνῷ λατρεύσεισ. ο) ήγαγεν δὲ αὐτὸν εἰσ Περουσαλὴμ και ἔστισεν 
Ν ’ - «ς - Ν στ ω. . σ -- - 

ἐπὶ τὸ πτερυγιον του ρου, καὶ εἶπεν αυτῷ' εἰ υὓς εἰ τοῦ Φεοῦ, 
’ λ ” ος / - ’ Ν α - 2 /’ 

βάλε σεαυτὸν εντευθεν κάτω" 10 γέγραπται γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοισ 
” ” 5 ο Ν - - .ς Χο » Α 

αὐτοῦ ἐντελεῖται περι σοὺ τοῦ διαφυλάξαι σε, 11 καὶ ὅτι ἐπὶ χει- 
- - ΄ νὰ 

ρῶν ἀρουσί σὲ, µήποτε προσκόψῃσ πρὺσ λίθον τὸν πύδα σου. 
ς ΔΝ 3 Ν στ - { - ζὰ . 

13 καὶ ἀποκριθεισ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ιησοῦσ ὅτι εἰρηται" οὐκ ἐχπει- 
’ ’ Ν ’ . Ν 

ράσεισ κύριον τὸν ὣΦεύν σου. 19 καὶ συντελέσασ πάντα πειρασμὺν 
ς /’ . 3.39 3 - » - 

ὁ διάβολοσ ἀπεέστι ἄπ᾿ αὐτου ἄχρι καιρου. 

απ ο Μί { προσκυνησεισ (Ε αἱ 41 -σησ, α ἀῑίφες) κυο.τ. Θε. σου 

61ΠΙ ΑΛΕΘΗΚΜΡΒΌΥΓΔΗΠ αἱ Ίοηρε Ρἱ α δα) ατα... 1η (οί. ΤΙ 1π ΘΥΠΟΡΡ. 

1864) κυρ. τον Θε. σ. προσ. ΕΠΙ ΔΒΡΕΙΝΡΑΣ 1. 95. 69. 118. 194. 

190. 191. 15Τ. αἱδὺ ἔετο Ὦ ο {Η” σ1:Σ1ᾳν6 ρο «ορ βγταζῖ ααίἩ Ον 
πεί ὃ, 965 (Ί{ομι 5ομοεάδτα οἱ 6οπαὴ 901) Ογγπιαὶ 108 ς: αξ Τα Μί Ἱοσίίοπο πο 

Βιοϊπαπίε, πθς παρ] Γκχχ Πιο 

ϱ. ηγαγ. δε οΝΤῃ ΝΒΙ,Σ δα «ορ βγτρτης (Ον 5, 965 αζζμαέ 6/09)... ς μι 

και ηγαγ. ΕΙΙΠΙ ΑΡΥΥΌΓΑΛΠ ποἳ αἲ οιηην τά Πρ] νο ΒΥΤΣΕΝ οἱ ΡἐΧί αγηι 
αθίἩ... ο Πετιπι πα, { βο Ιλεπάε ἁμαίί | ιερουσαληµ: ΜΙΕ 1, αἱ 

Ραπ6 (εροσολυµα | εστησεν 5ἶπο αυτ. (ελα ῥτοῦ να) οἳΠ1 ΝΒΙΣ ο 

αγπιθά ΟΥΙΠΙΡΟΣ ως Ἰωῃ αάᾶ αυτον (:ἱ αἱ ΜΙ Ιοσίίοπο Πο οί). ο111ι 

ΑΡΓΑΛΗ ποῦ αἱ οπΙΠΥΙά ΠΡΙ6Υ νρ δα] «ορ 6ο βγτΠΙΡ αΥΗΜΗΣ οἱς | επι: 

Δ υπο | αυτω (1: αἱ οἱ. ΜΙ) επι ΝΑΒΡ εἰς ... 1 ο ΟνΙίδ, 968 οἱ | 
πιοσ ΟΙΤΗ ΝΑΒΡΙΗΓΔΑΛΣΙΠ ποῦ αἱ ρ]ις 1ος, ς(-- αὐ 57) ο υνος οἵΠΙ 

πη]παδό υία ππα | ει Δεισ | ειτου Όεου (ᾳ εδ ἄεὺδ: αΌ οο {3 
61.31 νς ἄεὶ ε5 | εντευῦεν (69. 19Τ. αἱ αἰῖα ααίμ ροδί κατω, 19. αἱ 

Ραϊο εν θεν): ΕΑΗΒ α]”ὸ {οτο (νρεοᾶ ϱ) ΟΠΗΣ, 568 Απηρίας οπι (ος αἲ ΜΙ)}; 
251. α ο 1 Από οπι κατω (Ί1οἨ Ἰίοια Ὦ ο ΓΗ5: σἵ ᾳ) 

10. γαρ (9.9): κ” 944. οπι | διαφυλ. σε: 1. 29. 106. 118. 190. 191. 

909, 9051, αἱ ραὶς αεἰμσάςΣ αἆά (:: ο ΙΧΣΧ) εν πασαισ ταισ οὗρισ σου 

11. και: ἃ 6 ο Π)5' οἳἩΣ ΠΟΠ Ίίοιη Ὁ [ο ᾳ (1 αἱ 80’ πιαπιδ ἑοϊζαέ {6)"] 

οτι ΟΙ ΔΑΗΚΙΜΥΟΣ 1, αἱ Ρροίπα σα (31:34 ΝΕ Ρο 6ορ ΑΥΤΡ Ον 
5, Ῥθῤρολρα,,, 4900 οππι ΡΕΕΟΩΗΡυνΓΔδλ(Π Ἠῖαί) αἱ ΡΙ α Ὁ (1 νῖάςο απίο) 

βαΐι 67 ααί]ι ΟτΙπΙῦ, 965 ο, όίον:: πι Μί | ποδα: κ πυοδαν 

19. ειπ. αυτω 9 1 ΟΝΠΙ ΝΑΒΙΝΥΡΓΔΛΙ Ιςὗ αἱ Ρ]εγαςρο]αρο... 9 95. 

8] ραιο ο { 13: (Ρ1: οσα ο 19) νο «ορ ΑΥΥΣΕΝ (πεδροπάίέ αμίεπι Ίε5. εἰ αἷα. 

εἴ) εἰῦ (αεί) ο τς ειπ. αυτω | οτι αἱ. α 8αἩ. «ορ ΒΥΤΡ: ΝΔ (5οἆ τος κ) 

ποςς) η οο Γ(Π5 εἰ Ρτο οτι) ϱ1. 1 4 να 5ΥΙΣΕΝ αγπι οἱ |. είφρηται 
οἵ. νρ (Ίίοπι ρ2): Ὁ δα ῦς ο {β2' 61: 1 ᾳ ρειρ Ον]ηί 5, 906 γεγρα.. 

πται (:: τί ΜΕ). Ώο ογάῖπο νογειπῃ ὅ---8δ οἱ 19 ν]άο αἲ ν.δ. 

19. αχρι καιρου (0 χρονου) οἱ, Οτ1) 191: Ο1ειηεε)ομζ ο] και απεστη απ αυ- 

του εισ χαιρον, τουτεστιν ανεβαλλετο την ευρεσιν εισ την αναστασι». 

Β]παϊ {οι ὁ πδ(ο αά ἐέπιρις δοἰδίσσί ῥαδδίοπίς. 
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14 3.1. Καὶ ὑπέστρεψεν ὁ ᾿Γησους ἐν τῇ δυνάμει τοῦ πνεύ- 

µατοσ εἰσ τὴν Ιαλιλαίαν᾽ καὶ φήµη εξτλθεν καθ ὕλησ τῇσ 

περιχώρου περὶ αὐτοῦ. 19 καὶ αὐτὺσ ἐδίδασκεν ἐν ταῖσ συναγωγαῖσ 

αὐτῶν, δοξαζόµενοσ ὑπὸ πάντων. 
κ Β Ἀ ο σ 3 «. ’ Ἑ σα 3 

160 1515 Καὶ ἦλθεν εἰσ Λαζαρά, οὗ ἡν ανατεθραμμένοσ 7 5 2 ή ἓ 
Ν σα... ς Ν Δ ” έ Δ 2 ν 3 ” « , ” 0 ’ 

και εισηλθεν κατα τὸ ειωῦοσ αυτῷῳ εν τῇ Ίμέρα των σαρρατων 
3 λ ΄ Ἂ ο , 2 - ν5 / 3 -- 

εἰσ τὴν συναγωγήν, καὶ ἀνέστῃ ἀναγνῶναι, 1 καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ 
΄ / -- / ς ./ Δ ο / Δ / / τ 

βιβλίο τοῦ προφήτου ᾿Ησαΐου, καὶ αναπτύξασ τὸ βιβλίον εὗρεν 

14. ὃ οἳΙ ΝΑΒΡΙΙΜΌΓΞΣ αἱ ΡΙ ΟΥΦ161,,. ἘΚΘΗΚΒΥΥΥΌΔΑΠ α]”0 ἔογο (ΟνΥὔ9τα 
κομοᾶ) οἵη | ολησ τησ: Δ οπι τησ | περιχωρου: Ἀ (41 ὃ π]ςὶ {ο[ο]Η{ Ὑο- 

Ιεβίι5) χωρασ. Ἰμαηϊ Ρ]οτῖφιο γεφίοπεπι (ία Ὁ ο Επ ο 14 νρ): 
α, νογο πιεύπιαπι Το ίοπέπι, ο οὔοιιπι ααζασεπίεπο γε(ΓίΟπιεηι 

15. αυτοσ (ας. ΟΥ3, 161 οἱ ΤΠ ὃ, το): Α 11Ρ9 60 | αὐτων (αί. Ον ο πί5): 

Ῥ α Ὁ 1 ΟΠ (ΠΟΠ Πίο «ο ΓΠ5: οἱ. 5 ᾳνθ) | υπο: καπ 11. 900. α)10 

(οτο παρα | παντων: ο (έεπι 3 {ερίο Β]απε]μΙπο) Λοπιζιδις (Ρ9ο οπι- 

πιέθτις) 

16. και ηλθ εν: Ὁ (οπιῖβδο και δᾳ, 5οᾶ Ρ813 ο1Π οἱ. εισηλθεν) ελθων δε (4 
σεπιζσχι5 απιέοἸι), ο στπι υεπιίδδεί απίοπι.  Ῥτασίογτοα ΤΑΜΙΠΕ (ΙπΙΠο ]ας[1ο- 

η1) αἱ αα αάά ο 1 | εισαῖπο την (49’) οὰ ΝΗΡΙΑΣ 1. 191. 29069. 

900. 486. γδοτ α)10 {ογο ΟΥ4, 161 Ογτο απ (Ί{ονη Δ ΟΠΠ ειστην. ῥἈἰπηϊ- 

Πίου {1 ᾳ αἱ νο οοπζέ παπατγεί]; 5οᾷ ἃα Ὁ ο ο υεπῖΐ ὕπ παγν.) ... ς Τϊ εισ 

την οπΙ ΑΝΡΓΑΠ αποῦ αἱ ρ]ον Ες επι { ναζαρα εαπι ΔΡ”Σ 98. ο 

Οµ9 161. Πίο Α ναζαρατ, ὁ γαζαραθ.... ςὸ (1624. 1055 οίο) ΤΙ ναζα- 

«0Ε8 οπΠι ΕΕΘΗΝΜΘΌΥΝΥΟΓΑ αἱ ΡΙ 1ΡΙΥ να ρο «ορ Εις επι” ΟΥ ΥΙοἩ (9ο 
193ρετ)... ς Νις 60 στ Ἰωῃ ναζαρετ ου ΒΌΚΗΠ αἱ ρετπιά α; Ὦ να- 

ζαρεδ, ἆ παφαγεᾷ | ου εἰ. ΟΥ3 οἱ Ειςάεη ΟγτίοἩ ἁττος 15: Ὦ 18, 69. 

194. 946. οπου | ανατεθραµµιενοσ οππῃ ΝΕΙΣ 1. 19. 98δ. 69. 124. 191. 

15τ. 946. ᾳ οπμέγ τίς Εαδᾶσια Ογτίο Ρ15.,, ς μπι ΤΙ τεθραμµενοσ (Α 
τεθρεμµειοσ) οππη ΑΒΙΥΡΓΔΑΠ αποῦ α ρ]ον Ον5 101. ΟΓῇ ανατρεφεσθαι 

Αοί Ἱ, 20 οἱ 21. 32, ὃ. | 6” οπι ανατεθρ. και (οτη οξ. ΡΤΕΕΘΗ5 ϱἱ ἆ, 

564 ρτασοσβδί{ ελθων δε) εισηλθεν | αυτω οἱ. Ον16” Ερβάετα; ϱ οπι 
Πίοιῃ α ὁ ἆ (αἱ. 5γτἉἳϱ) οορ ή βεσιωιά. οοπβιεξιάίπόπι (18ΡΙ8Υ νο «ορ αάά 
βπαπο), Ίζοια ΟτΙΠΙ5, Ότο ζμπία ππΟγεΠι: 6 ΟΠ1 κατ.το εως. αυτω (6093 αυ- 

του) | και ανεστη αναγνώναι (αἰ. Ον ὅ, 910): 416. χδο 9ρε 10ρ9 

48ὲν α]ενν οπι 1. 22. 151. 9Ρὲ ΒΥΤΗΙ αὖπι Ρο5δὲ ησαϊ. του προφ. ν. 1Τ 

Ροι 
1Τ. βιῤλ. του προφ. ησαϊ, επι ΝΗΤΞ 98. 09. 946. α Ὁ α (εν ϱγο/είίαε 

εδαίας) απ { [ο Ίπς Ρεγις ΟµΙίὸ, Ότο: 1ἴ6πῃ ϱ ο προφήτησ ἠσαϊῖασ (οί 

Πίτα Τ18) νε ς ῥιῤλ. ησαϊ. του προγητ. επι Αγ ΓΑΛΙ πποῦ αἱ ρ]ου 

οςο {3:13 1 νρἑᾶ εἰ πιΣ5 αΠῑα (αἱ οπι) 5ο βγταί οἱ ἂξ ορ αγπι ααἲ]ι 
(4: ησαϊ. τ. προφ. πιακῖπηθ οκ πδα οδί πος [θχο Βασί, ο Μί 9, 1τ. ὃ, ὃ. 

ΑΔ, 14. ὃ, 1Τ. Τιο ὃ, 4. 4, 21. Μαίαί νετο Το ογάϊποαπι αἱ . 1. ία Αοί 

2, 16. 8, 28 {αδδιις ςἰπαϊ]ίου ναἱσαίαπι ογβἴπαπα τοδιοπ δις.) | 

αναπτυξασ (ϱΆ απτυξ.) οἴιπῃ ΑΡΥΥΟΡΑΛΠ πςῦ α] ρ]ευ 1 νο (191 νρ 

148 
Μ{4, 12. 24 
Μςο1, 14 

1055 
(Μί 19, 54 55 
Μς 6, 1 58) 



4558 4. 15. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

- ὃ ᾳ οφ 

15 πνεῦμα κυρίου επ᾽ ἐμέ, οὗ εἴνεκεν 
/ ε.α 

Ε-αιοικ τόπον οὗ ν γεγοαμµένον 
” / 2 ’ -- 3 ’ / 0 σι 

ἐχοισέν µε ευαγγελίσασθαι πτωχοῖσ, ἀπέσταλκέν μὲ 19 κηρυξαι 
᾽ ’ ” Ν κ } ’ } .. 

αἰχµαλῶτοισ ἄφεσιν κα! τυφλοῖσ ἀνάβλεψι, ἀποστεῖλαι τεῦραυσ- 
/ » } ’ ασ αἱ . Λ ’ ον / 9) Ν ΄. 

µενουσ ε ἄφεσει, κηρυξαι ἔπιαυτον κυρίου δεκτὀν. 36) και πτύξασ. 
λ ’ κ Α ν΄ ς ’ ’ Ν ’ .) 

το βιβλίον αποδοὺσ τῳ υπιρέτι ἐκάθισεν, καὶ πάντων οἱ ὀφ6αλ- 
Ν 3 ο. ”. 3 2 ... . -- 9) ” ἊςὪὙἸ . ’ 

μοι εν τῃ συναγώγῃῇ σαν ἀτεγίζοντεσ αὐτῷ. 31 ἤρξατο δὲ λέγειν 

γευο]υᾶ, ο οππι γευοίυϊδθεί, α ἆ Ονπί γευοῖνεπβ) 5ο ΦΥΤΩΝ Ονἰπίδ,9το Ώπς 

46113433 (ες Ἠος απο Ίοεο ΝΙ Τϊ Ἱαρίίατ) ... μη αγοιξασ οι ΑΕΙ 93. 

4403. Ἱίοπι βυταί σορ απ αθίὮ (:: ανοιξαι το ῥιβλιον Αρος 5. 9. ὃ. 

Δ. 5. 90, 19 οἵς) | το βιβλιον: ὮὉ α1ευν ὅ οἱ | τοπον οππῃ Ν1/Σ 98 ... 
ς Τι Τϊ τον τοπ. ΕΠΙ ΑΒΡΙΥΡΡΑΑΠ Πςῦ αἱ ρ]ον ... 40. 909. 960. ο 

οπι. Ῥοΐαιη Ἰοσαπα Εις άοπιΣ δ]ο: --- οµολογει πεπληρωσθαι, οτε ελ- 
δων εισ την ναζαρεῦ, ου ην ανατεύραμµενοσ, εισηλθεν κατα το ειω- 

Όοσ αυτω ἐν τη ηµερα τ. σαῤῥ. ειστ. συαγώγηΝ, ανασταντι δε αυτω 

ἐπεδοῦη ησαϊῖασ ο προφητησ, ου και αναπτυξασ την ῥιῤλον ανεγνω 

το εγγεγοαµιεγον οἵς. 

18. εινεκεν ΟΙΤΗ ΝΑΒΡΙΥΝΌΓΔΛΣΠ ποῦ αἱ ΡΙ Πιρρ αντ Εςάοπι ή 1”ρί5π6ρο 

ΑΙΗΡΣΣΙ5 Ογταείῦ1 αἲ .., ς (Ξ- αυ Β1) ενεκεν ΟΠ πΙΙπιδο τη, 1ΐοπα ία 
οάέαπι οδί ΟΥ 3,656 ϱ{4, 15 ΕΙΡΡΣΟ55 Ογιπεδί Τὸ ϱ{4Ρο! 193 οΓίπεος 328 | 

ευαγγελισασθαι οΠΙΠ ΝΛΒΡΤΥΌΗΔΑΞΗ πες 1 ρ]ον Ον26ί” Ἠαβά στη 145 

ε{ 65565.6416/ 5 535.530.654 ΑΠΡΦΡΙ5 ΟΥτβείδί α] ... ς (- αὖ 8) ευαγγε- 

λιζεσθαι επ ππῖπαδς νἷκ πα ΕΠΑΡ5335 |. απεσταλκεν µε (0803 απε- 

σταλµαι) αἶπο αἀάἰίαπι (685 Ῥγοραπίο Βο]μια) οππά ΝΒΡΙ,Σ 19. 38. 69. 

ΠΡ]9Υ απ {ου Ἠαγ] ἵπς Ῥεγις τηῖ {οἱ δαχ «ορ αππιζαἆ ππα αθίἩ ΟΥ 30566/ 
4, 19 Ἱέογη 1πί 5, Ότο Ἐιιςἀθιηάάὗρ{65 Ρῖδ ϱ{Ρ5 ααπίος Α{ΗΡ5 Ογιαοί... ς( 

359) αὐά νκασασθαι τουσ πυντετριµµενουσ την καρδιαν (α150 ένο τη 
καρδια), Ἱεπα Τμ [νασ. τ.συντ.τ. καρὸ.] ο. ΑΝΌΓΔΛΠ αποῦ αἱ ρ]οτ {νσες 
οἱ 155 αῑῖα (πΕ επι σαϐ) σο αγγα( οἱ ΒΓ αγπιεᾶ αρίμζοᾶ α Ππίδ60:: ϱ κκ 

9. κήρυξαν: Ε αἱ] α]ἴᾳ «ορ ῥγαθπ]χαι | τεθραυσµενουσ: ϱ" τεθραυµατισµε- 

νους, Ρ"τεθραυμενουσ | δεκτου: 9993" Τεν ρ αγπηΊδ6 ΑΥΤΟ (ο οἱ. Πϊπ{1 1654) 
α4ά (:τ ο ΤΧΣΧ) και ηµεραν ανταποδοσεωσ (γεἰγζμιίοπίς, Ὦ ᾳ πεζά ἑίοπί», 

Ἂ γοζσπιροπίβ), Ἱέοπη α ἁῑας ἸἨδπρογ τω θεω ων 2904. 415. 6Ρ8 ΒΥΤΡ 

ατβο, Ῥταείοτεα ὅ4εν Οτ1, 15 (ποή. Ποια ἰδ, 0) ΑΕΠΡΣΡΙ5 ΟΠΠ αποστειλαι 

πξᾳ ὀεκτον. ΟΕ οἴῖαπι Μασλμοπη 41) ουτωσ καιο χε, ὀο8εντοσ αυτο 
ῥιῤλιου εν τ. συνα., ὧσ γεγραπται, εκαλεσεν ενιαυτον κυριου δεκτον 

χάι ἡμεραν απολυτρωσεωσ. κ 

320. εκαθισεν: Ἐκ αἱ] α]]α -ησεν | παντων οι οφϐ. εν τη συνα. ήσαν 

6ππα ΝΒΕΙ, ὀδ. 12. 191. 954. Ἱεαπί (ο ΟνΙπί ὃ,9το οπυπύμπι οσµΠὲ εγαπί ἴπι 

3/πα/.) ᾳ αείἩ Ες ἆοπη 1 θ ος 1δς,, Ίω ΤΙ παντων εν τ. σι;α. ήσαν οι 
οφϐ. εαπι ΑΚΠ Τὸ. 118. 909. 909. 9Ρ9 (αἱ νά(τ) οδό Ὦ «ορ Ρο ...ς 

παντων εν τ. συ. οἱ οφ αλμοι σαν ΕΝΤΙ ΡΕΚΗΜΒΌΝΕΔΑ αἱ ρ]ετ ΠΡΙ6Υ 

νρ ΒγτΏ!τ αγπῃ | αυτω οἳ. ΟΥ3 15 ΕμβάεπιΙθ8ϱ{ 115: 19. 69. 194. 946. 44εν 
ΥΣ εισ αυτον, Ίἴαπι ἔτι επι (ο ἑζπι) Ἱτ να (ἆ εἴ) 
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ΔΝ . Ν ς / / ε Δ σ - 2) Α 

πρὺσ αυτοὺσ ὅτι σήμερον πεπλήρωται { γραφὴ αὖτι ἓν τοῖσ ὠσῃ 
οκ αν 9) 19. 1 ὃν / 2 / ».” κ. / κ. ην 
υμων. 24 και πάντεσ ἐμαρτυρουν αὐτῷ και εθαύμαζον ἔπι 

-- / ο / υ. - ’ » 

τοῖσ λόγοισ τησ χάριτοσ τοῖσ ἐκπορευομένοισ ἓκ τοῦ στόµατοσ αὖ- 
-” νο) : ασε . ᾿ Ν σ ϱ). 90.10 Ακ του, και έλεγον᾽ ουχί υἱόσ εστιν {ωσῇφ οὗτοσ; 39 και είπεν 

3 ῃ / ρω Ν Ν / ον 3 / 
πρὺσ αὐτούσ' πάντωσ ερεῖτέ µοι τὴν παραβολὴν ταύτην ἰατρέ, 

/ ολ ο 2 / / 5 ἃ - 
Φεραπευσον σεαυτὀν᾽ ὅσα ἠκούσαμεν γενόµενα εἰσ την Ναφαρ- 

/ / ν σ - οἹ.1Ἱ 3 ρα Ηλ 
ναούμ, ποίῃσον καὶ ὧδε ἐν τῇ πατρίδι σου. 34 "''' εἶπεν δε᾽ αμὴν 

στον 4 2 λ ’ / . 3 ο /ς. « 

λέγω υμῖν ὅτι οὐδεισ προφήτησ δεκτὀσ εστιν ἓν τῇ πατρίδι έαυ- 
-- -. ο. Ν ς .ν [τὴ Δ - 1 μα] 

τοῦ. 20 "ο ἐπ ἀληιθείασ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πολλαὶ χῆραι ᾖσαν ἐν 
-- ς / « 2. 3 2 / ιά ” , ς 3 Δ οἱ ΑΡ 

ταϊσ Ίµεραισ ΠΗλείου ἐν τῷ Ισραηλ, ὁτε ἐκλείσθη ο ουρανὸσ επι ἔτι 

91. οτι (αἱ. Ἐαβάετα 18): ο ΟΥ 15 (Ἴροχο: και παντων ενατενιζοντων 

αυτω φησι" σηµερον πεπληρ. η 0. αυτ. ΣΥ τ. ω. υμών)” ΟΠη 

995, ουχι οππι ΝΒΡΙ,... ς ουχ οΝΊη ΑΧΔΛΙ τποῦ αἱ οπιπΥἷᾶ ΟΥ ΥαΠΙ61Ρ15 0: 
ε{ Μί 15, 65. Με 6, 9) ... ποπ | υιοσ{(θ69. Ογνπηαϊ 16156ο ϱ υι.) εστιν 

(Α οἵη, Ὦ 6 Ροβί τωσ. ΡοἩ) τωσηφ (Ογν εοἆσπι ]οςο του τω.) ουτοσ 6ΝΠῃ 

ΝΕ, 946. ΟγτπαΠθαρεῖ Ίέοπι Ρα 6 ΟΥΤΙΠΔΙ16156ὸ.,, ς Ίμπ ουτοσ εστ. ο 
νι. τωσηφ (:: οἳ Π. ϱΡρ.) οπΙ ΑΧΓΑΛΠ απο αἱ {ογτα οπιπ Ὁ ο ΓΠ3 στα 

(ξαιι ο Πίις εδἑ ἴοδερ] 1 νο) «ορ βγνταῖτ οί Ἡχ σο ΑΥΤΑ 611 

25. γεγοµενα: Ὦ γεινομενα |. ειστην σππα ΝΕ, 1{6π αἨ Τη εισ οΙΠῃ 1, 

19. 69. 124. 946. ... 5 εν τη ο ΕΕΔΗΜΒΌΥΧΓΔ αἱ ΡΙ; Ιίοπι ΑΚΛΠ αἱ 

ΡΙ1810 ἨρίρΙ 5115 εν |. καφαρναουµ.οππι ΝΒΟΧ 95. 16 (οχε 4) νΡ 5ο 

ορ απ ΕΡΙΡΗ 51, 1. ΟΕ οἵἵαπι αἲ1δΙ, Ἱπρν]πηϊς αἆ Μί4. 19... ς-α- 

περγαουµ ΕΙ ΑΤΓΔΛΠ πποῦ αἱ οΠΗΠ ἴοχα ᾳ 

94. αμην: Ὁ 500. α] Ῥαιο αμ ην αµη» | λεγω υμίν ΟΠΠΙ ΝΒΡΙΙΧΔΗ Ἱηοῦ αἱ 

ΡΙ Τε νο 5ΥΙ5ΟΝ ο{ΏΣ οίο .... ΑΕΑΗΥΓΛ ({εδίο Τγες) {16ο αἱ 35 ετοε σο 
ΦΥΙΡ ἡμ. λε. | εν: 1 οπι | εαυτου ΙΙΙ ΝΡ...ς 1] Τἱ αυτου οπι 

ΑΒΙ, πο τα]] αἱ οπιηνίά, (013309 εν τη πατριδι και εν τη οικια αυτου, 

5ο ὅ, 9Τ1 ᾗπ ραΐγία μα: Οομβί” 55 εν τη ιδια πατριὸιυ) 

256. δε (Αγ Ονπί δν στΙ πι): κ 1έ (οχο Ε) νρ αείἩ οπι |. οτι ΕΠΙ ΝΙΗΧΑ 

1. 19. 98. 69. 2969. 946. αἱ ἔογο ο {1 5ο αγπι θγταίν οἱ Ἡς ΟσΙπ{ὅ, ὅτι 
Βαβεῖι σ45νν, ς Τη Τί οπι ο ΑΒΡΓΔΗ ππςοῦ αἱ Ρ] Πρ νρ :: ῬΡαδΕῖπι 

οτι οἴπδπιοςϊ (ρο5ΐ λεγο υμιν 19, 0. 22, 16 οἱ 18 οἱ α)Ρ]) α ππα]15 

οπη ΙΕ ίαχ, 56 Πέ οίίαπι πε ἁπδίίον αἴταπι Ππ]αίαπη απ οπα/δδαηα δἳ | 

ἡλ -- απ ΡΒΑΗΚΙΜΓΛ αἱ τη Ρ]ογπησπθ, ΡαβδῖΊη οἱ. Ε αί Το 1, 25, Ἱέοτη /ι6- 

Πρτπία ἆ Γρ]: ᾳ (ο Λεζίαε, ν. 5ᾳ εἰίας), Ίἴοπι απι Πι ΓοΥ ἵηπρ Ῥεχ αἱ ο 

ες ηλ- αἱ Άνπ αἱ ῥπη ὮὉ ο αἱ. Τέετη -Λειου αππῃ ΑΗ”, ν. 8ᾳ -λειασ 

οπῃ ΑΒ ΩΣ... ς Ίμη -λιου Ο1ΙΠΙ ΝΗΕΌΡΗΧΓΔΑΛΙ 1ης τ6]] οίο, ν. 84 --λειασ 

οί ΕΦΗΧΓΔΑΠ πο το]] οἵο. Ῥνασοίοτοαι ΜΒΥΓΑΠ αἱ ΡΙ -λιοῦ, κ αἱ 

-λιού.. ΊΧΚ ΠΟΙΠΘΠ ῥτορ]οίαα ήλιου αὲ Ιπᾶθο πα Ρῖ]ο Ἰαροπί. Ο/Η εἰ. 

αά 1, 20. ἈῬντασίοτθα, ΦΥΥΣΕΝ οἱ ὰ ᾖῆίαε ργορλιείαε. Ἁιπιϊηίεν Οτ1 123 | 
εν τω ισραηλ (ϱ Ὁ (στραηλ, Ίἴεπα ν. δα Ὦ ἆς ο πίτος νοαυδι ἐβάγα]ιεί): 

96. αἱ ραιιο α 1 {οἱ οπι: ο0Ρ ΒΥΙΣΕΝ οί αοἲ] απίθ εν ταισ Ροη | επι 

ἕτη ΟἳΠΙ ΝΑΟΠΣΓΑΛΠ απού αἱ Ίοησ6 Ρ]ετ α (06 ἐγιεππιζμπι) ϱο 5ΥΤΡ Βα5 

1ο 4, 44 

1Π6ς 17.1 
ΤΊας ὅ, ΙΤ 



πες 11, 9 

9 Ἡορ 5, 14 

400 4, 90. | ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

’ Δ ων ος ς ων λ ’ 3 Α ο” Δ ” 

τρία και µη}ασ εξ, ωσ ἐγένετο λιμὺσ µέγασ ἐπι πᾶσαν τὴν γῆν, 
Ω( Ν Λ Σω , ) - ε] , « 3 η η 

20 καὶ πρὺσ οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφῦῃ; Ηλείασ εἰ κ εἰσ Σάρεπτα 
» , Ν ο / 

τησ «Σιδωνίασ πρὸσ γυναῖκα χηραν. 31 καὶ πολλοὶ λεπροὶ ᾖσαν' ἐν 
-ὃ υ ος , - ’ Ν ” ο] 2 » Ε] 

τῷ Ισραηλ ἐπί ΠΕλισαίου του προφήτου, καὶ οὐδεὶσ αὐτῶν ἐκαθα- 
, ο Α : Ν ς / Ὡς Λ - 

ρίσθη εἰ µη Ναιμᾶν ὃ «Σὐροσ. 35 καὶ ἐπλίσθησαν πώντεσ θυμοῦ 

οι μδ15..., μή οπα επι οι ΠΡ Εβε]" 9τ. 990. 905. 945, που οχρτῖτη 1έ 

ΡΙος νρ «ορ 5γΙΣΕΣ οὲ Ἡς Ονἰπί ΣΤ | µεγασ: 19. 69. μεγαλη | πα- 
σαν: 5 (επι τησ γησ) 111. ὅ0εν κδοι 29Ρ6 ΟΙ 

20, ἠλειασ: ν]ὰο αἲ 3ὔ | σαρεπτα (4 αἱ τη Ὦ ᾳ {ο -ραπτα) ου ΑΗ” 

ΟΡΧΓΔΑΠ απςῦ αἱ Ρ] 1 νρ (απη ἑατερί]α) 6ο οορ (εεγεδία, ϱ1. εεγερία) 

ααίὰ Οµ51, 153 εελπίδ,οτα.,,, ΒΟΚΙΝΕ 1. ὃδ. 69. αἱ ρ]ιδίο Ονεαί ος 5ἵ (σα- 

ρεφθαν) Βαβ5 1115 σαρεφθα. Ῥιαείογοα Ἱαρίίιν αρεφθα (τ, αἲ΄ πι), 

αραφθα, αρεπτα (17). αραπτα, ΟΠΛΙ5ΡΟ σ Ροδί εισ | σιδωγιασ (1 -νασ, 

ΡΥ” αἱ σιδονιασ) επι (0) ΝΑΠΟΡΙΥΣΧΗ 1. 15. 69. 191. 10τ. αἱ29 ἔογο 

Πε νσ (1μαἰέ ρ]εν εἰάοπίαε, ο ΔΙΠ βίζοπαε) 5ο ορ αεί] Ον 1133 οἱ σαῖ ϱἱ 

ΠηΟ, ΟΤΙ, ς ΤΙ σιδωνοσ (ε: αἱ αλίαο 1η ονν οἱ αὐξ) οἳπῃ ΕΕάΗΚΜΡΤΔ 

ΔΙ αἱ ϱ] (Εγνταίτ οί μϐ) Βαφείμτήσ 

[νο] πα «ἐν τω (ΑΔ αἰἷα ΟΠ1) τσο. Ίος Ἰοέο οσα ποΡΗχ 1. 19. 95. 69. 118. 120. 

οἱ ϱ5ὀν αἱ ραιο 1 νρ «ορ ΦΥΤΔΟΑαΕ ΑΓ αγΠη αθί ΟνΙπίδνθΤάς,, ς ροβί 

προφητου (ἲ: αἱ ν. 96) ουπι ΑΓΔΛΠ απο α] Ρίο 6ο 5ΥΤΡ.... 56. 083 

οπι. Νας Παθοί ΟΥ 1155 (πας 960. πος 91), κο ἑοχίπη ΠῬογο {απ {ΠΠ 

αάλ] δεί (εοπίτα πίγοφπο οσο: λαῦοαί ΟνΙπίῦν ΤΙ αὈΙ Ίρρο {οχίις οχβοτ]- 

{1}: οτι ὠὦσπερ πολλοι λεπφ. ησαν εν ηµεφαια ελισσαιου του προφ. 

και οὐδεισ αυτο» - ο συροσ' και πολλαι χηῤαι ήσαν εν’ ταισ ηµερ. 

ηλιου του προφ. και προσ ουὐδεμ. αυτων επεμφΌη χηθαν ο ηλιασ ει 

µη εις σαρεπτα τησ σιδωγιασ. Οσίογαπι μαπο νογδαα ΜαΤΟΙΟΠ αἆ 

1τ, 14 544 ναπδία]Ίνβο νἰάείαν,. ΟΕ Ερίρ] 515 (510 µη”): οτε συνην- 

τησαν οι δεκα λεπροι. απεκοψε δε πολλα, και εποιησε’ απεστειλεν 

αυτουσ λεγων" δειξατε εαυτουσ τοισ µερευσι. και ἆλλα αντι αλλων 
εποιησε, λεγων οτι πολλοι λεπφοι ήσαν εν ταισ ηµεραισ ελισσαιου 

του προφ. και ουκ εκαΘ. ει µῃη νεεμαν ο συροσ. Τοπ Ῥοχπαανς αν 55 
(αασίας 1Τ, 14 544): Άπια εἰδί ργαε/αίις εδὲ πιι]έος ἐς Γήςδο Τ6ΡγΟΡΟ8 

αριιά /αγαε[επι πι ἀἰενιι ΙΠεζίδαεί μγορλείαα αἱ πιεπιίπεπι εογιτι 1 Φαἴιηπι 

δὲ Λααπιαπ (1 πσᾶ ἳ) Αηγωπι εἴο) |. ἑλι- αἱ πι ΤΙ επι Α 69. αἱ οἱ ]ιεζί- 

ἃ 4 αι πι [οι πρ αἱ (ΟΠ) ρος ἐλι- ς εππι Ἡ απΟΠ πηίηβς αἱ 

ναίν ΡΙ οἱ εἴί- Ὁ ο ἆ ΕΙ. Ἱίοπι -ισαιου (Ἠ -εισαιου) ο ΝΑΒΡΑΙΤΝΥΔ 

αἱ πια α Ὁ ο ἆ 1 (ο εἰ) απῃ ἴπ {οχ ΙΠΡ ρο οίο...ς Τϊ «ισσαιου 6ππι ΟΡ 

ΕΗΚΜΒΧΓΛΗ αἱ ΡΙ ζᾳ | εκαθαρισθη ου ΝΕΡΓΔΑΙ αποῦ αἱ Ρεν ... 

Τ1 εκαθερισθη επι ΔΟῑκ ΥΣΟΣ αἱ] ραπό :: παΙ]ο Ίσαο Ἰο0ο {ΟΥ -ἕ-- 

Ν απ{ Ἡ {αδίοπι Ἰναβοί, ο πα 1Τ, 14 οἱ 1Τ. Λο 10, 10. 11, ὸ.. Ἰπ Μί 

8, ὃ οἱ Μο 1, 43 οετίο Ἡ αοεθάί | αιμα) (ϱ” ἆ -μασ) 6πΠΙ ΔΑΒΟΡΚΙ, 

π 1. 69. αἲ ππας Ἱέοιι Χ αἱ α]ίᾳ εμαν οἱ Νεπια α (μκὑπέπια) ο Π5' 

μῖ 1 απι {ΟΥ Ίπς ραί αἱ «ΟΡ Ρο... ς νέεµαν ΟΤΑ ΤΕΜΡΌΥΑ σαχρεὺ αἱ ρΙ 

(οί. Ου5) 51 οἱ Περῖρ 210), Ίέοια Νεαειαπ ἔα, Δ αἱ Ραπο ναιεμαν, 4Η αἱ] 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 4, 94. 401 

.) -- ο λ / : - 0 Ν 3 / να /( εν τῇ συαγωγῇ ἀκούόντεσ ταῦτα, 33) καὶ ἀναστάντεσ ἐξέβαλον 
κ. Α ᾿ - / . ” 9 ὼ - ο 

αὐτὸν ἔξω τσ πύλεωσ, καὶ γγαγο» αὐτὸν έωσ ὀγρύοσ τοῦ ὄρουσ 
3 (5 ς / 2 / 3 - σά 

ἐφ᾽ οὗ ᾗ πύλισ φκοδύμητο αὐτῶν, ὥστὲ κατακριημωίσαι αὐτόν 
20 .) λ Ν ο ο Δ 7 λ . ” 3 ’ 

αυτοσ δὲ διελθών δια µέσου αὐτῶν ἐπορεύετο. 
Π 98, 8 νο ” υ - π , - 

91 3 ὃ Ναὶ κατήλθεν εἰσ Καφαρναοὺμ πύλιν τησ { ̓αλιλαίασ, 
4 τ ν΄ 3 Δ - ’ . ὧὢς 94. 5 ἃ 

καὶ Πν διδάσκων αὐτοὺσ ἓν τοῖσ σάῤῥασιν ' Ὁδ '''". καὶ ἐξεπλήσ- 
αν - ον -- 3 - [τά ” σος ’ ας ε ’ 2 -- 

σοντο ἐπι τ] διδαχῃ αὐτοῦ, ὅτι εν εξουσία ἦν ὁ λόγοσ αὐτοῦ. 
Ωω ο ο - ο ο / ” ο» ον Π 

Φὸ Λαι ἐν τῇ συναγωγῇ ἦν ἄνθρωποσ ἔχων πνευμα δαικονίου 
3 ο ι ΔΑ ο Ξ - / ο . πό -- λ 

ακαθάρτου, και ἀπέκραξεν φωνῇ µεγάλῃ᾽ 94 ἔα, τί ἡμῖν καὶ 

Ραπο νεέµμµαν, Ὁ ο ϱ3' νρεᾶ οἱ 1ης α]α ΟνΙπίὃ, δή Τογί (ν]ᾶο απίο) 
Νααπιατι 

98. και: Ὁ 6 ον δε (16 αιέεπι) | απουοντεσ: Ὁ (ἆ αιζ(επίες) 1. αἱ Ραπς ο 

(στι Ίιαεο αιιζἰἱεδεπέ) ΒΥΧ5ΕΒ ακουσαντεσ 

99. οφρυοσ ΕΙΤΩ ΝΑΒΟΙΧΓΑΑΠ ποῦ αἱ Ίοηρφο ϱ1 ΟΥ 103... ς (επι Τη οχ 

6ΥΥΟΥ6) Ῥταεπ τησ ου ϱ3 αἱ πο Πα πηὰ αὐτὸς Ρ” 19. 69. 124. 940. 

Ῥχαθπι του | εφ (4 αφ ἰθρδίο Τγορ) ου: Χ 44ὲν εφω οἱ οδοῖ εφ ο | 

ὠκοδομητο (Ώκ αἱ οκοδ., ΑΔ -μειτο, Χ-μθη, ὮὉ οικοδοµήται) αυτων 

Ίος ογάΐπια ΗΠΑ ΝΒΡΙ, 19. 98. 69. 94θ.ασς6... ς 1 αυτώ» ὦκοδομ. 

οπΠ] ΔΟΧΓΔΑΠ Πς αἱ Ρεν Ὁ έΗ3. σ.σ.” 1 ᾳ νε. 1δεντίπιο ΟΥ 3, 103 

αγαγοντων εωσ οφρυοσ του ορουσ εφ ου αι πολεισ αυτω» ὠκοδο- 
μήντο, ὧστε είο | ωστε ΟΠΠ ΝΗΡΙ, 1. 18. 29. ὃδ. 61118 69. 118. 191. 
99 Τ59ἱο] ϱορ ΟΥ916ἱ...ς (-- 9) εισ το «ΠΠ ΑΟΧΓΑΛΠ απού αἱ Ρ]ον | 

κατακρήµνισαι ΝΑΒΡΕΩΙΡΌΧΔΗ” οίο: ο” ΥΙΔΕΗΝΥΓΑ αἲ πηα --κριμνῆσαι, 
ΚΜΠ” αἱ κρήµνησαι 

81 8ᾳ4. Ἠοβ νανδις Μαγείοη ἰθβίο Τους οἰαῖπι αὖ ΠπΙ1ο ονβ]Η1 οχΠ]- 

Ῥαἱέ; απἰεροδιέ Ἱρ]ίατ 118 ᾳπαο ν. 16544 Ἱεριπίατ. 

81, κατήλθε: ΗΡΑ αἱ πλ αὖά ο 15, 1ξεπη ΜΠΕ ΕΙ ΠπΙαπη ]ασΙοπμίβ ος- 

εἰαεῖαδί, ποϊαίασ: τω καιρο ηλθεν ο 8. ΒηϊΠίεν ονρδίατῖα, Ἱετη ΥΣ 

τι | κχαφαρναουμ πα ν. 25, 5εᾷ κ Ἡ. ]. καφερναουµ ... ς καπεργαουµι 

αί αρ]άσπαι, αεσοθάεηία Ἡ. 1. ο | 7αλιλαιασ: Ὁ αάά (:: οἳ Μι 4, 19) την 

παραθαλασσιον εν οριοισ ζαβουλων και γεφθαλειµ | αυτους: Β Ἰ. 

928. αἱ" αυτοισ, α110 {ετα ο [ εν τοισ: Δ ΟΤη 

99. πδ αἱ Ραπο εξεπλησοντο | Υ αἱ ρατς ΟΙΗ εν 

95. και εν τ. συ. ην (15τ. α Ὁ {8γ1δέ1 οξΙ αθί] και ην εν τ. συ.): Ὁ ο 

ην δε εν τ. σ. | πνευμα δαιμονιου ακαθαρτου: 1ὲ (εί. ἆ) νρ ἄαεπιοπζηπι 

ὑππιωπάμπι (ὑπππηι., ο ΟΠ1): Ὁ πνευμα δαικονιον ακαθαρτον, 99. δαιμο- 

πιον ακχαθαρτον, γ9ΕΗ δαιμονιον Γ8Π η 

9δφᾳ. φωνη κεγαλη (95. δο Ἰπες ΟΠ1) αὔβαιθ λεγων οΠΙ ΝΒΗΥΣ ϱ0Ρ 

Ονή) 11 (αβογε ν. 91-55)... ς Ιω αάά λεγων οΝΠΙ ΑΟΡΥΧΓΔΑΠ απο 
αἱ οπηΠΥΙά 1 νσ σο Αγγ δέ μὲ απ Αίας (64110159) εν αἀ ἁ λίαν Ἱη Μο 
πθς Βιοί: οἱ εί. πα ὃ, 4 οἱ 23: 4, 4. 8, 9 οἱ 60: αΠὈῖ |. εα οππη ΝΑΒΟΙΩ 

ΧΓΑΑΠ πποῦ α] Ρίο οἱ. 5. νο 6ο Αγταῖῦ ατπι Ον 1 Αι δν, 155 (δις {αυ 

απίοροπϊΐ, 56 ναχία πιῖροοί. Τα 1έΠὰ 195 εα τι ημ. και σοι τὸ υιε του 

ο1 5 

Μιπ, 295 
Μο 1, 01ς 

88-21 
Μο1,55- 98 



405 4, οὔ. ΚΑΤΑ ΛΟΥΝΑΝ 
ο 

2 ρα ο.) /. τρ. λ ’ ς - πο ) ; κ ο. 

σοι, 1/σου ας αργές ηλῦεσ απολεσαι ηµασ; οιδα σὲ τίσ εἰ, ο ἅγιοσ 
- - Ὕ- Ν 3 ’ . - ε) - . ’ . 

τοῦ Όεου. 90 καὶ ἐπετίμῃσεν αὐτῷ ὁ /ησοῦσ λέγων ᾿ φιμώύθητι και 
στα « η ] - Α΄ οκ αι κ ος / υ Δ ; ..- 

ἔξελθε απ΄ αυτου. και ῥίψαν αυτον τὸ δαιμόγιον εισ τὸ µέσο» ἐξηλ- 
3 - ον ἂ ΄ δ Α ο) Αα / ας Ἆ 

θεν ἅπ᾿ αὐτοῦ, μηδὲν βλάψαν αὐτὸν. 90 και ἐγένετο θάμροσ επι 
Ν , Ν 241 / ; . 2 ος ’ ία 

πώντασ, καὶ συγελάλουν πρὺσ ἀλλήλουσ λέγοντεσ᾽ τίσὁ λόγοσ οὗτοσ, 
ο η λ ῃ η τς ” ; η 

ὅτι εν εἐξουσίᾳ και δυνάμει ἐπιτάσσει τοῖσ ἁκαῦάρτοισ πγεύµασι} 
Ν Σο. Ὁ Ἰσί Ν χε, ’ στ Ν 3 -- υ ΄ 

καὶ εξέρχονται; Ὁέ και ἐξεπορεύετο ᾖχοσ περὶ αὐτοῦ εισ πάντα 
- ’ 

τόπον τησ πἐριχώρου. 

Ψεου; ηλθεσ προ καιρου ῥασαχγισαι ηµασ [ο Μι 8, 99], οι”τ εα τι 
η. και σοι υιε τ. Ψεου; ηλθεσ προ χαιρ. ῥασ. ημασ; οιδαμεν σε 

τισ ει, 9 αγ. τ. Όεου. ἨΙΥΘΙΚΡΣ 505 εα τι ηµ. κ. σοι τὸ γαζαρηνε; οιδα- 

45Η σὲ τισει. 9 αγ. τ. Φεου, 4189 ο μΙπ α Μο ρεπάσγο ροδδιΠ{).... Ὁ 

95. 50.08, 61.4 Όσο ἔ 5 1 ᾳα γτΝ σορ πα Γον ηασο αντ οπα (:: ϱ{ 

Μο) |. σοι (5 55. σου): ΑΡΗΣ αἱ ραπςσυ | αζαρηνε (ϱ” ναζορ., ϱ" 
4Τον ναζωρ., Ίἴεπι πακογεπε ο 1” ᾳ Ρο): Ώο Μεϊοπῖς ονσ]ῖο Ῥου{ 1.3 

ΔΝαβαγασιμς υοσαγί ἀεθεῦαί βεσιωιάιπι ϱγορ]ιείίαπι ο]ιγέκέις ογεαἰογίΒ. {]παε 

αἱ ᾖρδο ποπιῖπε Ίο Πιαάαεί Δαναγεπος αρρεἰζαπέ Ρε επι -- ΟΗἰδίο αιίεπι 

αργε[ίαίο Λαματαεί οοπιρεέμγα εαί εα ὕὑπαπεέας [αεῦγῖς, αά φιαβ 

αριά Δαμαγείι ἀεκοεπάιέ οίο. Ἠϊπο (νῖᾶο ος, Ἱπ[γα) Μεῖοῃ οΠΙΙΡΙ986 

6οηδεπά 5 ο8ί (8εβα: 16ος, δοπαί Μο ΓοΤΙΠΑΠΗ 1, 94. 14, 6τ. 16, 5) | 

απολεσαι ημασ᾽ (μπ ηκασ-;): Ὦ 68. ημας ὧδε απολεσαι... ο Ὦ ο 0ε- 

Ἰἱφέί (ο ρτασπι πί (ζά, Ὁ «ζᾷ) απίε ἐέπιριις (ὐ Ρο απίο Όέπ.) ρεγάεγε 

ποδ:: εΓ Μι 8, 29 | οιδα (Ῥοναπανοἲ,  οχο]απιαί ερ]γίξαςδ ἀβοπιοπῖβ: 
Οζ ποδῖς εἰ Εδί εδὶ, Πεειξ Ἰειἰθέί Φεγάεγε πιο. δοῖο «ιά δε, δαπείις 

αεί, ϐ): αὖπι Από (4115) 139) Αγό]ο]1ὸ (αα1] 5,603 αἷςο πι] ({ιιαγο οιμπι 

«αεπιοπιό εισπι σοΠ{εγεπίω αἰσοεπίες: Δοὐπιις {ο (Γί 8ἷθ, βαπιοίι ἄειις) οι- 

ὁαμεν. ΟΕ εἴ. δαρτα ΕΙβδΡΦ555, Τίοπι Ρ3319 (οι Φαιμονεσ, διο εβοων λε- 

γοντεσ᾽ οιδαµεν σετισ ει, 9 αγ. του Φεου):; Τετιρταχ-ό ᾖοσ᾽αἱ είπε 

ἀαεπιοπία οοπ]ἑεπέωη: Δοϊπιις φιῖ οὐκ, Πῑύις ἀεὶ. Βεὰ νίᾶς 4ο Ηϊ5 οἱ β]- 

πι] δις 1. αἆ Με | ο αγ.τ. Όεου: Απζ]6]/5 καποίις ἄειιδ, ο δαποίις ἀεί 

Ιζις 

95, απ (αν”’, ρτοῦαί βομα οκ πδι Ίωέαθ α Μεο ἀἴναιδο) οππΙ ΝΗΡΗΥΣ 1. 
19. 99. 69. 108. 124. αἱ Ρ]αβ55 Τε νρ (Τιαϊί επ αὖ) ΟΥ 11... ς εξ οπΠη 

ΑΟΩΧΓΔΑΠ απεξ αἲ ΡΙ 1: πί Μο | οιψαν: ϱ" ρειψασ | ειστο μεσον ΟΠΗ 
ΝΑΒΟΙΜΩΣΧΣ αἱ Ῥοππα.,.. αρ Τϊ εισ εσο» οπΊη ΡΓΑΛΗ αποἳ α 1109 Γογα 
Ον ΕΕ νννα Ὁ ο 5 14 (ποή Πεῖη ο {ρϱ1 νβ) οπη; Ὦ αἆά αναχραυγα- 

σαν τε (ἆ βἶπε τε) | απ: Με αἱ ραπο εξ | ϱ" βλαψασ 

96, θαμῄοσ: Ὁ 205. Ὁ απ1. ϱαέ Ρογι5 οορζ4 οί 4 (πο ΡεΙ1) αγνά αἱ 
µεγασ | πρ. αλληλουσ: Δ οπι | τισ: Ὁ αάά εστιν, Ἰοπι 1 νρ «ορ αἱ | 

πνγευµασι:  Τ. 61. δαιμοσιν | εξερχοται (9ἳ εἰ ο): κά υπακουουσι 

αυτω 

5τ. εξεπορευετο ηχος (ΕΥΧΡ ΠΡ εχοσ), ΠΡΙ αἀἰνιζραδαίην /απας απ. είνα! 

απια: Ὁ εξηλ εν η ακοη, ἆ εαὐυζί απια, ο /ασία εδ ωπα |. παντα: Ἡ 

πισα 
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2 Ν 

28 0) {ναστὰσ δὲ ἀπὸ τῇσ συναγωγῆσ εἰσηλθ εν εἰσ τὴν Οἱ ΜιΒ. η: 

χίαν αἵμωνος. πενθερὰ δὲ του Σίμωνος ᾗν συνεχομένη πυρετῷ 

µεγάλῳ, καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν περὶ αὐτῃσ. Ὁ9) καὶ ἐπιστὰσ ἐπάνω 
2 ιό .ώ, ” ΔΝ .] - ὼ ’ ο - ΔΝ 

αὐτῆς ἐπετίμισεν τῷ πυρέτῷῳ, καὶ ἄφηκεν αυτήν παραχρήµα δὲ 
” ο / ος 

ἀναστᾶσα διηκόνει αὐτοῖσ. 
Ί κ λ - εκ Π [ο στ 

460). Τύνοντοσ δὲ τοῦ ἡλίου πάντεσ ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦντασ 
” 2 ἵ ος τς ον ὃς ε 

γύσοισ ποικίλαισ ἠγαγον αὐτοὺσ πρὺσ αὐτόν ὁ δὲ ἑνὶ ἑκάστῳ αὐ- 
» π ος 5 Ν .ς ῃ » / οηπ ! οσα) 

τῶν τὰσ χεῖρασ ἐπιτιθεῖσ εθεράπευεν αὐτούσ. 41 ἐξοχόντυ 
κ λ ο / 3 Δ » /.. Δ φν 4 Ν ο] 

δὲ καὶ δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν, κραυγάζοντα καὶ λέγοντα ὅτι σὺ εἰ 

98. απο (αΝ’΄ Ρτοβαπία Βε]α) οΗΠῃ ΝΒΟΡΙΙΩΣ 1. 19. 99. 99. 69. 118. 124. 
191. 909. 946. Ον41Τ1 (ἆ α) ... ς Τη εκ (:: πι Μο Ιοοίῖοπο ποη Παςί) 

6Η ΑΧΓΑΑΠ αποῦ αἱ Ῥ]οι 5ο, Ιί6πι ἄε (ᾳπο βαερο εξ οχρτ τη Τ{ι) Τί 

νς | εισηλθεν: ΡΠ αἱ50 (ετο ηλθεν (1: οἳ Με)... ΑΜΠ αἱ ρΙιβ1” βΥγΥΣΕ 

ΡΙΑ6ΠΙ (ΒΥγΥ αἆά) ο | σιµωνοσ (Ον 11)ι ο Ώς οΠβΣ σ]. 1 (δε ο 
Ροβί γοφίοπί5 οπι νενῦα 5ΊΥΦΕΠ5 αιίετο 154 αἴπιοπίν) Απιῤιας 1915 α4ά και 

αγδραιου:: 6 Μο, ποπ Ιίοπι α {α | πενθερα δε οππι ΔΑΒΡΙΙΩΧΓΔΛΖΣΠ 
ας» α] Ίοηρο ΡΙ... 6 4] ΡΙ155 η δεπενθερα, ς {- αὖὐ 4) η πενύ. δε 

οππη ππΙπΊδο νίκ την (ΧΤλΣ α σιµωγοσ Ρτίογε αἆ σιµωνοσ α{ατάτη {γ81- 

ΙΠιπίς 95. ὅσ (αΠίάΙη εχ πενδ. ὃε σιµωνοσ τοπ) |. του: Χοπα | 
σιµωνοσ: 8Υ1ΙΡ πιρ Ροεγὶ | συνεχοµενη: Ὦ κατεχοµενη (4ἱ νο ἀείύιεῦα- 

π”, (επεζαζι)) 

99. επιστασ: Ὦ επισταθεισ | παραχρ. ὃε ΕΠΙ ΝΑΒΩΕΧΓΔΑΣΠ ποῦ 4] 

Ρί6Υ α 6ΟΡ Ρο ΒΥΤΡ ΤΠ... ο, ο ΕΠ” ϱ1: 1 ᾳ νο ΒΥ15ΕΝ ααἲ] καν πα- 

φαχρ., Ὁ 204. ὁ παραχρηµα, Ροβίεαφιο ὮῬ ὦστε αναστασαν αυτην δια- 
κονειν αυτ., 254. ή δε αναστασα, ο εἰ 5ἹΥΦ4επδ. ἈηϊΠίον ΟΥΥΙΙΙ 10τ 

παραχο. ο 8 απαα ργαεεεάιηί σοἩ]6. και παραχρηµ. φησιν αφῃ- 

χεν αυτ. ο πυρετοσ. | Ῥοδί αφηκ. αυτην κ ϱ 844 ο πυφρετοσ:: ο ΜΙ | 

Δ α»αστασ 

40. δυνοντοσ (α ἆ οεοἰάεπίέε): ΤΑ αἱ5 [ογο ὀυναντοσ, 98Η δυσαντοσ, Ον 

111 ῥυντοσ, ΠΡΙ6ἳ να οιπι οσοἰᾶ(δδεί | παντεσ ΟΙΤΗ ΔΑΡΙΙΩΗΧΓΑΑΣΗ αποῦ 
αἱ Ρ]εν Ον ΙΙ... πο 1. 191. απαντεσ | οσοι (α ἆ ο φιοᾶφιιοᾶ, ο φιζ- 

οµπ/ πο): ϱρ8ι 0 ΕΗ5. σ1 Ἰᾳ4νροι, φᾶ | Ὁ ειχαν | Ἡ ποικιλοισ | 
Ίγαγον (Α και ἡγ.): Ὦ ΒΤΙΠ εφερον (11 ο Μο), ΟΥ 11 ηγον | αυτων 

(ακρτῖτη α ο μπϊσπήηιιε εΟΤΊΙΑ, ἨΟΠ 1ἴ6πα Π8ΡΙ6Υ νο απ Παῦαπί οὐπφιιζή9): 

Ῥ αἱ ρατπο ΟΙ | τασ χειρ. (Ὁ ᾳ πιαπηπι; οοπαα «ας ΓΗ ϱ. 14νε 

πιαπιις) επιτιθεισ (11Ρ1ετ νρ {προπεις) επι ΒΡΩΣ αἱ ρ]ις]ο ΗΡ]ες νρ.. 

ς τασ χειρ. επιθεισ (α πιαπῖδιας Ὀιροβίε) οΠΙ ΑΤΕΧΓΑΛΙΠ αποῦ αἱ Ρρ]ου 

α, Ί{6Τῃ ΝΟ 60Ρ αεί] επιθειστ. χειρ. | εθεραπευεν (σιγαζαθ) εππι ΒΡ 

4Λ0Υ3 6 νρ δγταί Ον 11 (οἱοᾷ οἱ οοᾶ Ρο)... ς Ίωπ ΤΙ εὔεραπευσεν 
(τας Μο) ευη ΝΑΟΙ ΦΕΧΓΑΑΣΠ αποῦ αἱ οπιΏ [εγαο Ονγεοᾶ ραν 

41. εξήηρχοντο ο. κος 1. 05. α)1ὸ [εγο ΟΥ 111... ς Τμ ΤΙ εξηρχετο ο. ΑΒΡ 

ΤΦΗΓΔΛΠ τοῦ α] ρ]ου 'γα- 

ζοντα (ῳ αἱ Ῥαπο κραυαζ.) οπή ΑΡΕΑΗΠΦΌΝΓΑ 19. 69. 124. 546. αἱ 

η κ] 

Μο1. 55 -- 51 

405 

Μι 8, 16 
Μο]. ὰ-- 54 



404 4, 45. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

ς Έλ ο, τς ον δα» ος 2 1” αριλ κ. ᾳ 3 
0 υἱὸσ του ὤεου. καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ εἶα αὐτὰ λαλεῖν, ὅτι ᾖδεισαν 

Ν ”- π ο τ 
τὸν Ἀριστὸν αὐτὸν εἶναι. 

αλ ---ἲ ς 98, ΝΑ» ας 3 ν / υ “ 
Μο αλ η 1ΓΕνοµένησ δὲ ἡμέρασ ἐξελθὼν ἐπορεύθ; εἰσ ἔρημον 

’ ΔΝ εκ” ../ 2 / . Δ σ ΄ . -- Ν 

τὀπο», και οἱ ὀχλοι ἐπεζήτουν αυτόν και γλθον ἕωσ αὐτοῦ, καὶ 
ν νυν - ᾽ / .. 3 ». »” σε οἱ α Ν 

. κατεϊῖχον αὐτὺν του μὴ πορεύεσθαι απ αὐτῶν. 45 ὁ δὲ εἶπεν πρὺα 
. Ν σα Δ - { / "] ’ ο. Ν ( 

αυτουσ ὅτι και ταῖσ ἑτέραισ πύλεσιν ευαγγελίσασθαί µε δεῖ τὴν βα- 
, - -- [ο Ν - ϱ] / Ντ / 

σιλείαν του Όεου, ὅτι ἐπι τοῦτο ἀπεστάλην. 394 καὶ ἦν κηρύσσων 
3 Δ Ν ” ’ 

ἐιστασ συναγώγασ τησ 1 αλιλαίασ. 

Ρ11500 ΟΥ1 Σων, ς χραξοντα (Α” -Ίτων, κ -Ίτα) οἳΠΙ ΑΒΟΕΚΙΜΗΡΧ 

ΑΣΠ αἱ ΡΙ (1ΜΡ]εἳ νρ εἰαπιαπίέία νο] -ίεδ, α Υϊἱοίοτῖη επεῖαπι) | και λε- 
γοντα (εξ Ον1 111): τὸ οἱ | οτι(ἔᾳνβ): ΙΡίεὺ οπι | ο υ. τ. θεου 

βἴηπο ο Ζς ΕΠΙ ΝΒΟΡΕΙΗΣΞ 89. 190. 290. ΠΡ" νσ ϱ0ρ απ 41Ρο ΟΥ 

Τον μπα ο”, ὃ (οπι ἐοθέζμιοπ{ίο εαοεζεζαπὲ υουζγεταπέες: Τα ο5 Π]1τιβ.ἆ οἳ) 

γποίοχίἩ.... ς (Ξ5- 9) Ρτασπα ο χό ΕΠΙ ΑΩΓΑΛΙ αποῦ αἱ ρίοχ (ᾳ σο βγν 

πίς αείὮ (:: ος Μι 16, 16. 26, 68. Ιο.6, 69. 11, 27 οίς) | τον (ΟΥ 111 
οπ1) ΧΥ αὖτ. ειναι ((Ο]ω:. ἑῑζωπι ε8δε α ο, η". Ίῃδιπι 685ε 1): Ὁ 69. αυτον 

(689. αάά τον) ΖΗ’ ειναι, επι (Ἴιγ, 688ε Εσορ, ὓ σἳ ᾳ να {ρδιπι ε88ο Ομ... 

ο 5: Πεδισπι ἕρβιπι ε95ε Ου. 

43. ημερασ: Ὦ ΡΙΔΕΠΙ τησ | επορευδη: κπ αἱ”ὸ {ογο επορενετο, 1ἴοπι ἐδαί 

Ὁ (ορ. 1αᾳνε (εοπίτα αδίί ασο, Ἱτοπινίὰ 2) | ερηµον: 61. 91. 

999. ἑτερον | τοπον: κ” οπι (5αρΡ!Ι 3) |. επεζητουν ΕΙΠΑ ΝΑΒΟΡΕΙΜΩ 

ΠΡΘΌΥΣΧΓΔΑΣ αἱ ρ]15 115. Πέοπι τεγιύπεδαπέ (ο ἔπφιῶ) 1ὲ να (5εά ἆ [ον 
φπαεγεδαπί) ... ς (-- αὐ 52) εξήτουν οππι ΕαΗκῃ αἱ ηα | κατειχον: Ὁ 

επειχον 

4ὐ. ο δε: Α Ιε3ηΐ ογγδοῖ α4ᾷ τξ | ταισ ετεραισ πολεσιχ: Ὁ ειστασ αλλασ 

πολεισ, ἆ ο ἴπ αἰῖα» οἰσίίαίες | µε δει ο. ΑΔΟΙΦΕΧΓΔΑΠ πποῦ 4] ρ]εν ... 

Ίωη δει µε εππη Ἡ, 1Τεπα (56ὰ Ροβί οτι Ροµ, ᾳποὰ Ίρβάπα ο Οἱ) Ὦ 6, 11ΘΤη 

απία ευαγγελισ. ΠΡ]οἵ νρ ΑΥΙΡ | την βασιλειαν (98): ν” το ευαγγελιον 

(ΑπιΟΥΙΤΕ φενζιι) | οτι ε. τουτο: Β 6 ε. τουτ. γαρ | επι τουτο ϱπΠῃ 

ΝΗΙ, 19. 61. 1324. 946. α (οὗ Ἰιος), ᾷεο Ὁ ο 85 σΙ »'1νρ ...ς εισ τουτο 
(5 Μο εισ τουτο γαρ εξηλ0.) επ ΑΟΡΦΗΕΧΓΑΛΠ αποῦ αἱ ρ]ον Υἱείζαῦ 

πια]όθὰ Ίτονη ὅπ Ίου ἆ ο, αἲ Ίου η | απεσταλην (κ -Λειν) οππά ΝΗΟΡΙΙΧ 
1. 19. 19. 95. 69. 111. 194. 191. (-λει) 946. ... ς απεσταλµαι Έππ Λῷ 

ΠΓΑΛΗ απςῦ α] ρ]ον Υἱοίζαί πια] όδ4 (ςς αξ ἵη Μο εξεληλυόδα οἱ εληλυθα 

ρτο εξηλθον βαΏ5{ιαχϱ) 

44. εισ τασ συγαγωγασ επ ΝΏΡῳ 19. 69. Υ56Υ αἱ19 {οτο ... ς Ιωῃ εν ταισ 

συναγωγαισ (1: οἳ αἆ Μο αρ ρ]οετῖα Ἰάσπα {οποπί) οππ ΛΟΙΜΙΕΧΓΔΛΗ 

ππςῦ αἱ ρ]ου (Ίτοια 1Ε να, αἲ που αἰίοι ἵπ Μο) | τησ γαλιλαιασ ο. ΛΕΣ) 
ΔΛΙ πηςὸ 4] Ρρ]ου Πέ νς ρο οορᾶῇ τουσηῖ ϱγγδε]6{Ρ 1ηξ αγπι αοίἩ... ΡΟ, 

απ 1. 91. 2190 α130 [ογα 60ρ ΒΥΣΡ ἴΧί τησ τουδαιασ (Ίΐοπι ονν” τοιστου- 

δαιοισ, 155Υ των τουδαιων) ... 949ν 4895ν αυτων 



] , Δ / ο ῃ - Ν ο ψ ε ς Ν λ τν, , Ἀ 

ἀκούειν τὸν λόγον τοῦ Φεοῦ, καὶ αυτὸσ Γν ἑστὼσ παρα τὴν λίµνην 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ο, 8. 405 

ρ: 
ς ) Φ - Ν ” ον ». - Δ 

1. 3.3. Ἰγένετο δὲ ἐν τῳ τὸν ὀχλον ἐπικεῖσθαι αυτῷ και 

ν ος / - Ν , . « 
Γεννησαρέτ, 3 καὶ ἴδεν δύο πλοιάρια ἑστώτα παρὰ την λίμνην᾿ οἱ 

ο ε - 2 - μα « δ) σι 
δὲ ἀλεεῖσ ἀπ᾿ αὐτῶν ἀποβάντεσ ἔπλυναν τὰ δίκτυα. Ὁ ἐμβὰσ δὲ 
νε -» α τ τα. κα) οι 4 ο - - 

εἰσ ἓν τῶν πλοίων, ὃ ἡν Σίµωνοσ, ἠρώτησεν αυτὸν ἀπὺ τῇσ γης 
. . κ ος σι / Ν 

επαναγαγεῖν ὀλίγον' καθίσασ δὲ ἐν τῳ πλοίῳ ἐδίδασκεν τουσ 

Ὑ, 1, εν τω τ. Οχλ. επικχεισθ. αυτω (86): ὰ εν τω συναχύθηναι τ. οχλ., 

Ίέοπη «ορ «ιό ἔωγθαε εοπφγεθαίαε εδδεπέ αἆ επι | και ακουειν ΟΝΤΏ ΝΑ 

Ἠ]ικ 1. 181. ο (/αοέωπι εδὲ αιιέεπι οπίπι Ππιγδας ΠγΤμεγεπέ πι επι, εἰ αιιάτε- 

γιπέ-- εἰ ἔρεε εἰς) «ορδΕΝΥ ε{οδἁ Σ αγπι αθίἩ.... ς ΤΠ του ακουειν ο. 69 

ΕΓΦΛΠ αποῦ α] Ρ]εΥ ΠΡΙ6" νο οορ1 ΑγτΠΙΙ ρο | καν αυτοσ ήν εστωσ (οὗ 

ΕΑΗΣ αἱ αᾶ ο τς, Ιίεπι ΜΠΙΕ ε{ ενρ]δίατ]α): Ὦ εστωτοσ αυτου, 1ΐεπι ϱ 

οιηπὲ δίαγεί ρδε | λιμνην (89) νἩ οπι | γεννήησαρετ οππι πΑΒοᾶφβΡβῦν 

ΓΔΛΠ α] Ρ] α Ὁ ο 1 (σεπεξβεαγεἰ) ΒΥτ) ΙΧῖ αχΠΙ; 1ἴ6τη ΕΤ, α] πηα ρογα5 Υενη- 

σαρετ ... ΕΗΚΝΜ 69. αἱ πα ᾳ [ον ἴπδ (νσεᾶ απ α] φεπεδατεί]) «ορᾶ23 

(εορ - ἕ- Ῥτο -σ-) 6ο 5ΥΤΡ ΠΡ γεννησαρεθ.... Ὁ πθς α]ίοι ἆ γεννη- 

σαφεὸ ... ἔ 8ΥΤΣΕΝ εΓΣ ΦΕΠΠΕΡαΥ... Χ ἃ λιμνην αἆ λιµνην ἐαπβ]]αἲί 

και (αἱ ραισςα Ὁ ο ο 7 1 οι: ποη Ἱθιι {σᾖ1 ᾳ νρ) τὸ: τ ειδ. δε | 

δεν ΟΠΠ ΑΟΡΚΤΩΠΒΥΑΠ αἱ πια ... ς μι ειδε (-εν) επ ΝΗΕΕΑΗΜΙΓΔ 

αἱ ΡΙ :: ο[ αἆ 2, 205 Ίέεπα αἆ ὅ, 26. 10,24 οἱ α ΠΡΙ | πλοιαρια επι ΑΟ’ 
τος 1" 989. 40. ὅδ. 28τ. 259: Ιἴ6πι παυϊσιωίας  ἔ ... ς]μηῃ πλοια (:: 

Ίιαες {ογΊηΣ νυν. ὃ αἱ τ ἰαπίιη πο Πιο) ου ΝΒΟΟΡΓΑΑΠ απο αἱ ρ]ον, 

Ίτεπι πανες ΠΡ] νρ. Ῥταείθιεα Β ἃ 6 60Ρ ΒΥΙΞΕΣ ὅυο Ροδέ πλοι. Ρομ... 

νἲ ο | αλεεισσαπι Ν”Αοτιο (:: ἵπ Μι κ” πΤο Ρὶβς πι Μο ΑΡΤΙΟΟΣΕΑ εί 

ΒΑΗΤΟΤΙΔ) .ὼ, ς Τη Τϊ αλιεισ 6ΗΠΙ ΝΕΗΡΗΕΧΓΔΛΠ πο 161] αἱ οπιησΙά | 

απ (ΝΑ οι) αυτων Ίος Ίοεο (ΑΡ) εππα κό (Ν3)ΒΟΡΙ, 88. (α ἆε φιζδ8 

Φίεοαίογες ἐθγεδεί) ... ς Ιω Ροδί αποβαντεσ οΝΊη ΑΟΦΩΧΓΑΑΠ αποῦ αἱ] 
Ρ]εχ ο Ε βγταί ϱΓΒΣ αγπι αθἴἩ Ρο (ορ Ππιργεβεί ἵπ εαβ)... Ἐ ο 5 ϱΙ 1 

ᾳ νΕ απιβχΘδόΣ ΟΠΗ, 1{οτη 6 0Π1 απ αὐτ. αποβαντ. | επλυναν οπι πο 

τωκ 259. 299., Ἰίετῃ ΤΠ επλυνον ϱΝΠΙ ΒΡ 91....ς Τ απεπλυναν (415 

103, ΤΕΝ επεπλ.) 6υπι ΑΟΡΕΓΔΑΠ Ἱιπζῦ αἱ. Ρίου. Τιαίέ οπιπο5 ζαυαδαπί 

(1 ευαν.), ᾳποά πιαρῖς φοχ]ρίαχγας επλυν. τεδροπάςτο ν]άοία | τα δικ- 

τυα: 455. 4Τ4ν κδὶ αἱ ραπο α ΒΥΥΣΟΝ 6ί ΠΕ ΑΥΥΡ ο." 6οΡ αάά αυτων 

:ἔμβασ (» ενρ.) δε: κ αἀᾷ ο 5 | των πλοιων (909. εδο πλοιαρνων): Ὦ 

πλοιον, Ἰίεπι 1{ (α Ε παυἰομίαπι) νρ. 1άῬετο ΒΥΥΡΟἨ (που 1ξθπη ΑΥΤΗΣ): }έ 

Ίπια εω εἰ Φὐποπύε εγαί Ρε (παπα ας ΠΟΠΊΘΗ θ{ἶαπι ϱΥτΆν Παβρεθ), εἰ 

αδοεμά{έ Πεξιβ, σε ὕι εα οἵο | σιµωνοσ ΟΝΠΙ ΔΒΡΙ,... ς ΡΙΔΕΠΙ του 

6ΗΠΙ ΑΟΦΕΣΧΓΔΛΠ πποῦ α] οπηπσ]ά {. επαναγαγειν (Α 1. αἱ Ρραπο επανα- 

γευν): Ὁ ΠΡΙ (ποή {13.1 επαναγαγ. ολιγ., Ὁ ιέ ἐπαιισσγειέ αἲ ἐε)απι) 

απιρΙΟΣΟΝ ΑΥΥΣΕΝ (18 1) αἱ Ρ εί Ἡχ ρο «ορ αθ{Ώ (ΠΟ ΑΕΠΙ) απίο απο τ. γησ 

ΡοἩ | ολιγον (ΥΠ οΠ1): Ὦ οσον οσον | καθισ. δε 6. ΝΒΕΩ ἃ 60... 5 11 
και καθ. ο. ΛΟΡΗΥΧΓΑΑΠ απο αἱ ρ]ον ΠΡΙ νο αγγαίν (αγτΏν οἱ ομη]ς8ο 

ΤΙΡΟΠΡΝΡΟΝΕ, Ν. Τ. Εά. 8. 90 

1-1 
Μι4, 19-23 
Μα1, 16- 90) 



4060 5, 4. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

” 8υ. 9 ς Ν 3 ’ - α - - 

. ὄχλουσ. 4" ὧσ δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, εἶπεν πρὺσ τὺν Σίμωνα 
» / ᾽ λ ; Ν ; φ, ς - μα ε” 

επανάγαγε εἰσ τὸ ῥάψοσ, και χαλάσατε τὰ δίχτυα ὑμῶν εἰσ ἄγραν. 

Ὀ 
Ἀ Ὡω, λ νο’ α΄ . 3 / «2» ϐ ΔΝ ’ 

και αποκριθεισ δίιμῶων ειπεν ἐπιστάτα, δι ὀλισ γυκτὸσ χοπια- 
Σο 3 /} - αν δν] πώ ανά ’ ’ Ν ’ 

σαντὲσ οὐδεν ἑλάβομεν” επι δὲ τῷ ῥήματί σου χαλάσω τὰ δίκτυα. 

60 
9. - , ς , ώ( 3 ο) τα ; 

και τουτο ποη/σαντὲσ συγέχλεισαν πληθοσ ιχθύων πολύ διερῄσ- 
[ο οἱ, ὁ ς δν λ- δύ 2 εαν ” Ἆ / κ. / 3 

σἑετο οξ τα οιτυςσ αυτο). { και κατέγευσαν τοῖσ µετοχοισ εν 

συ 

ραθισ.) εἵο | εν τω πλοιω εδιδ. ον ΑΡ ο (ἆ ἵπ παυο ἔηγθας ἄοοεῦ.), 

Ἡ εκ του πλοιου εδιδ.... ς Ἰων ΤΙ εδιδ. εκ (1. 19. 69. αἱ μας 

απο) του πλοιου ΟΠΠ ΑΟΤΦΗΧΓΑΛΙ ποῦ α] οπιηὐ]ά ΠΡ]ες νο οίς 

εωσ (10Ρ]6Υ νο ηέ οεβκαυζ(): Ὦ οτε (ἆ οι απζέηη οεδδαδδεί Ίἴθπι α οπιιιε 

Πεκίδέ, ο οι οεδεαγεί αμίεπι) | επαναγαγε: Δδεπαγαγε | εισ αγραν 

(Ες ὕιαορΗ 118 παρακελευεται μεν τω πετρῳω ϱ κυριοσ χαλασαι εισ 

αγραν τα ὀικτυα): 1. 23. 191. 209. ο 

«σαι αποκρι(). σιµών ο. ΝΓΒΙΙΑ (ν” σιµ. Ροβί ειπεν, Ἱίθπι ο ρο8ί απ 111) 

ενως ΤἨ κ. απ. ο σι» ο. ΑΟΗΓΑΠ τποῦ (ἀαοβοῖί α) αἱ οπιηνῖᾶ,..Ὀ ο δε 

σιµ. αποκρ.. Ίἴθιῃ ο δύο αμζέπι ἀξωίί ΟΥΛΙΒΒΟ αποκρ., 8ΥΤΗΝ ἁἷωίε ΟῑΠί 

δήπ., κ χ. αποκρ. αἴαπο ο πετροο Ροδί ειπ. αὐτο | ειπεν αΏδᾳπο αυτω 

6ΗΠΙ ΝΕ 6 60Ρ ... ς ]μῃ ΤΙ αἀᾶ αυτω ΟΠΠ ΑΟΡΙΧΓΑΑΠ πποῦ αἱ ΟΠΙΗ 

Υά Περ]ο νο είς | επιστατα (5Υ1Ρ 1ηξ Ετ; ΠΡΙέΥ νρ γγαεσερίογ): Ὦ ο0Ρ 
ὀνδασκαλε (α ἆ πιαμίκίε) | ολησ οππ ΝΑΒΙ, 95. 191. ΟΥΤΙΙΟ1ΙΘ9 (οι δε δι 

ολησ Πεν εφασκον κοπιασαι /υκτοσ)... ς αἀᾷ τησ ΟΠΠ ΟΡΧΓΑΛΗ σςἳ 

3] Ρ]ον Τσαΐ οχὴ1 { Α ελαβαµεν ] χαλασω πδᾳπε ποιησαντεσ (ν. ϐ): 

ϱ 6ου µη παρακουσοµαι (4 γγαείετίρο, ΡΕΙ3 -σομεν, ο ὑπίενποέέπιις) 

χαι ευθυσ χαλασαντεσ τα ὄικτυα | χαλασω: Καὶ Ρας -σομεν, ῃ 1. 

α] Ραις -σωμεν, Ἰίοπι ϱο εορσ1οί Ρε 3 ααί]ι αγηι |. τα δικτυα ο. ΝΕΡ 

(νῖᾶς απΠ{Θ)1, 1.209, αἱ ραπο 66 4 6ο 60ρ ΑΥΤΗΣ αοί]ι (αγ ΟΠ1) ΑπΙΡΙΙο 

154 ς Τμ Τϊ το δικτυου ΟΠ ΑΟΧΓΔΑΠ ππεῦ αἱ Ρρ]εν α Ὁ ϱΗ”: ϱ1:5.1 
νρ γτῖ) ' 1 

«πληθ. ιχθυ. πολυ ΟΠΠ ΝΑΒΟΙΗΧΓΑΛΗ αποξ α] Ίοηρφο ΡΙ ϱορ βο αἲΠΙ 

ΑΥΤΡ ΕιιδίπεορΗ Η5 (ωσ δε συνεκλεισαν πληθ. ιχΦ. πολ.) ... ς 1 ιχδ. 

πληθ. πολυ ει Ὁ αἱ νίκτηι 1 νς ΦΥΤΣΕΝ ῃ ὀιερησσετο (ΝΕ” 6. ὁτερρ.) 

σππη ΝΗ1,, Ίξεπα Ο ὀιερρητο ... 5 διερρηγνυτο οἱ Ἰωι Τ διερηγνυτο: Ίου 

οππα Α σ5ο 4] ραιιο, Ἱ]]αά οππη ΧΕΔΛΗΙ αποῦ αἱ ρ]ου Βι5ίΠέορΙ18 0: ο 

Αα 14, 14 Τις δ. 29) |. τα διχτυα εαπι ΝΒΌ(ν]ὰς Ρο, 1. 81 Ραας α ο 

{43 1 ᾳ Ρο ζορ αὖΠΙ αθί ΕείΠΘΟΡΝΙ5,, ς Ἰμῃ Τ το δικτυο» ΕΙΠΑ Α0 

ΧΓΔΑΠ αποῦα] ρ]ον υ ο ρ1.5.νρ βγταίἳ οί ] Ὦ νοτο Ρο ὀιερησσετο εἰς 
βίο: ὧστετα ὀνκτυα ρήησσεσθαι, Ἱέοιη (ο πέ πείία «ἴγππρογείιη' ΟΙΤΗ, 

Γ ἵα αἱ προγεΠέΗ: γείίαε ΘογΊΗ) 6 {αντι αθίι | αὐτωον: 8 28. 1Δηί 

α]110 {ογο αάά ὥστε µη δυνασθαι αναγαγευ’ (8ἱ αγαγειν) αυτο 

κατενευσαν (86: ν” -σεν): Ὦ ({οτίαβκο οΐαπη Ε’) α ο ραΐ κατενευον | 

τ. µετοχοισ 2ἶμο τοισ ΟΙ ΝΒΡ1, 209. α. (οσο ἵπ αἴία παυζοηία) ..« 5 

τ. µετοχ. τοισ, 1 τ. µετοχ. [τοισ] ουπή ΑΟΧΓΑΛΗ πποῦ α] οΠΙΠ {ογο (1 

Ρ]6Υ γρ εοοὐζα «ιί ενα! π) 1: απ εχοπηρ]α αγ σ]1 βΙπΙ{6χ οπα]ββί 

Ἠαιιά ἀεδῖηί, ροίῖα5 οκ οππθπάα{{οπθ πἀα Πας 4 εν Γπουγ]α ΡΥαδ{εν- 

πηῖδδις ργο Ἠ]ογπή ἑσββίππη απο(ογ](αίο 6ΘΠΕΕΠΟΠΒ εδί 
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” . ; Γ ο. Δ 

τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ του ελθόντασ συλλαβεσθαι αὐτοῖσ' καὶ ᾖλῦδαν, 
Ν ” 3 / Δ .- σ η / 2 ’ 

καὶ ἔπλησαν αμφότερα τὰ πλοῖα, ὥστε βυθίζεσθαι αὖτα. 
8 91. 10 Σρι Ἰ ν λ ΄ αν μν 

ο ασ Ιδὼν δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσεν τοῖς γόνασιν ᾿Γησοῦ 
/ ω 1 } . 5 ο σ Αλ ς / ο] ’ 

λέγων ἔξελθε ἄπ᾿ ἐμοῦ, ὃτι ἄγ]ο ἁμαρτωλόσ εἰμι, κύριε. 9 δάμ- 
λ ’ ο Ν Ν / Δ Δ 3 . Ν - 

βοσ γαρ περιέσχεν αυτὸν καὶ πάντασ τοὺσ σὺν αὐτῷ επι τῃ ἄγρα 
- ᾽ / ο ω « οι Δ / Δ 

τῶν ἰχδύων ᾗ συγέλαβον, 10 ὁμοίωσ δὲ καὶ Ιάκωβον καὶ [ωάννην 
ων ᾱ ο. ν ο), 85. 3 ος υἱουσ Ζερεδαίου, οἱ ήσαν ΟΙΩΝΟΙ τῷ Σιών. και εἶπεν 

Ν λ / ς 21. ο νο ολ ΡΕ Α πο οής { 1ος 
προσ τον δίμωνα 0 1/σουσ μη φόβου απο του 01’ ανθρωπουσ εση 

τ. ελθοντασ: Ὁ 69. -ντα ... καὶ α] αἱ] -ντοσ | συλλαβεσθαι (88 αἱ ο 

συγλαβεσθ.): ν συνλαμβανέσθαι ... Ὁ βοηθειν (ἳ νο αἄιωαγεπί) | 

αυτοισ: ΑΔ” 940. 406. αυτουσ | και ήλθαν (οπῃ Ἡ1, 495....ς Ἰωα Τϊ 
ηλθον ο ΑΒΟΣΓΔΑΠ αποῦ αἱ Ρ]6Υ) και: Ὦ ο ελθοντεσ ουν (6 σι 2έ- 

πϊκδοπέ Πίαφις) ... Ὁ οἳ1 κ. ηλ9. |. επλησαν (ΜΑ εμπλησ.): 148 (5 αεί 

Ψαϊ. 1229. ππᾷο 6ΥΥΟΥ 49 Β 1. ε. 1209 Βαχι() 2250. 240. 4Τεν αἱ ραις 

ΥΠ επλησθησαν (50. -σθη) | αµφοτερα (Ν8, νὶκ Ίρ8ο αἲ οογτοχ!(): 

να” 96, 69. Ρ36ῦ αµφοτεροι | ωστε: ο” αθά ηδη, Ὁ αἀά παρα τι (αἱ 

εἰίαπι Ῥεπαε 5ἱ0)., Ἰΐοπι (ία μέ Ῥεπε ο ο 55’ νρεᾶ) Πδ νο (πν]ᾶς απι {α 

{ου ῬονΠβ ἵπρ ἴπο, ΠΟΠ Ἱΐέθπη {ο]) ΑΥΥΣΕΗ εί Ρ 1ηξ ΑΥΙΩ (ορ τέ ὑπείρεγεπί 

ππεᾳ{) | αυτα: Ὁ ΟΠΙ (π6ς οχρτῖτη 16 ν6) 

ο ετδων δε: Ὦ ο δε | σιµων (106. ΦΥ9Ρ ἴχί δακ ΟΠ1) πετροσ: 9 18. 69. α Ὁ 
ο (Πο Ἰεπι ο {3 ϱ! ο” νά 1 ᾳ νβ) οπι πετρ. (Βε]α , Παπά Ἱπερίαί,) | 

τοισ γονασι (1.118.191.909. ο εορ ΑΥΙΦΕΝ ποσιγ) τὸ (10 ο. ΝΕΕΗΚΡΦΌΥ 

ΤΑΠ α]Τὸ ίεγχα ... ς [09] Ῥταθη του ο ΑΟΕΙΜΣΑΛ αἱ παπα): Ὁ αυτου 

τοισ ποσι», ἆ ο α ρεᾷας εἶμν | λεγων (ο απ ά αἲ ἴλιεδιπι, ΑΥΥΣΟΝ εἰ): Ὦ 
6 {6ο ΑΥΙΣΕΝ α4ᾷ παρακαλω (ογο {ε ο 6, ΤΟΠΟ έε Ε, Ίίεπα 5ο) | ειµι 
(Οτ11918). 1. 29. 191. 951. εγω ευµυ. Ο6 015.684 και δι α ειπεν ' εξελθε 

απ εµου, κύριε, οτι ανήρ αµαρτ. εγω ειµν | κυριε (86 Οτ1 318: ροδί απ 

εµου Ῥοπ Ὁ ο ρ1” 1 ᾳ Απιριας 1556ϱ{1956 ϱορ βΥΥ5ΟΣ ΟΥ 5,684): κἩ 944. 
6 ΟΠ ἳ 

9, αὐτον: κ αυτουσ (:: Ἀου οἱ ἑο σοΒαστοαί ᾳιοά νετρα χαι παντ. τ. 

σ. αυτ. ἀεριηί ἵπ ϱ) | και παντασ (559.0Π) τ. συν αυτω: Ὁ Τεν ον | 
επι: ΚΛΠ 900. 9Ρὲ α15 βοτο εν (έοτη ἵπ ΠΡ]εν νο; οοπίτα ο 54φε) | τη: 

Δ.ΟΙΠ | ἡ ο ΝΑΟΙΓΔΑΠ πποξ αἱ οπιησΙᾶ, Πέ νρ π σαρέυγα (ειρεγ οαγίι- 
γατα ἐδίαπι) ρἱβοίηπι «πιάπι ( πας) οερεγαπέ να] οἐφεγαί, αἱς ... ΒΡΧ 90 

ων (ἀ «ος σερεγαπί) | συνελαβον: 5 ο Π2' -βεν 

10. οµοιωσ ὃ. χ.ακ. κ. ιωαγγην (ΒΏ νωανην) υιουσ ζεβεδ., (οἳ οπι υν. ζεβ.) 

πβαπο σιµόνι: δα ο ΠΣ]ᾳοµ. δε κ. ιακχωβοσ κ. ιωαγνήσ ον υιου ζεβε- 

ῥαιου οἵο, α Ὦ ο 3. 1 α εὐπιζίεν αιέεπι (. οπι) Ἰασοῦικ εί {ο]ιαππες (1 

α.αά ἀὐπεγιωιί) ΙΙΙ πεὀ.... Ὁ ήσαν δε κοιῶνοι αυτου ιακὠβοσ κ. υώα- 
)ησ υιοι ζεβ., ο απ ζεν Γιο φοσῦὲ ἑαοοῦις εξ ἱο]ιαππιες ΠΠὲ πεὀ. | και 

ειπεν πρ. τ. σιµ. ο (61Πι ΝΑΟΣΓΔΑΠ απο αἱ οπιπν]άς Τ{ οπι σπα Η1:) τ5᾽ 
µη φοβου α5ᾳ ζωγθων (µη φοβου ἄδα ἕωγρων εἰ. ΕιβίΠΘΟΡΗΗ8): Ρο 
δε ειπεν αυτοισ' δευτε και μή γεινεσθε αλιεισ ιχθύων» ποιησω γαρ 

υμας αλιεισ ανθρωπων, ο «ιῖ αἲί αἆ 5ὔπιοπεπι {ιδ πιοζζίε ἐ58ε ΡἰδοαίοτέΒ 
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.- - ο Π Ν τς Δ Ν - 2 

ζωγρῶν». 11 καὶ καταγαγόντεσ τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν, ἀφέντεσ 
’ 2 ’ . - 

παντα Γκολουθησαν αυτῳ. 
... ϱ 89.5 τν . ”.. π ο ῃ » - - / 
ο 12 Λαι ἐγένετο εν τῳ εἶναι αυτόν εν µια τῶν πύλεων, 
ξ ος. ' κα. -Ἡἃ ον / [ ο τας Χ λ Ν » - Ν ή τ9 

και ἴδου «γρ πλ]ρησ λεπρασ᾽ ιδὼν δὲ τὸν /ησουῦν, πεσῶν ἔπι 
ῃ 3 ,ς . ο ’ ο. ; λλ ο Φ) , 

πρὀσωπον εἐδει δι αυτου λέγων ᾿ κύριε, ἐὰν Ὀέλῃσ, δύνασαί μὲ 
, .ὸ Δ λ .ω ᾳ 2 - . ο το / 

καθαρίσαι. 19 καὶ ἐκτείνασ τὴν χεῖρα ᾗψατο αὐτου εἰπών' θέλω, 
’ υ » Π , » ” σα 3 - Γ 

καθαρίσθητι. και ευθέωσ { λέπρα απτλθεν απ αυτου. 14 και 
» λ ; 5 - ος Δ ᾽ - 3 Λ 2 “Ί Ν ρι- 

αυτὸσ παρή/γειλε’ αυτῷ µιδενί ειπεῖν, αλλά απελθων δεῖιξον σε- 
Δ - ο Ν , Ἀ - - Ν 

αυτὸν τῳ  ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου καθὼσ 
, τε. η ας ον 3 ’ 2 Ό αι τ αγ, Δ 

ἵεν ανν προσέταξεν Ἠωῦσησ, εἰσ μαρτύριον αυτοῖσ. 19 δϱχετο δὲ 

Ρέδείωπι |Γαείαπι επώπ 908 μίεοαίοτεν Πιοπούπηπι (ε: οἳ ΜΙ αά οχίγθµια). | 

Σση ζωγφων: ΒΥΥΣΕΣ ο{ Ἡτ αγπι οαρέηγις εγἰε αἲ οίαπι 

11. και καταγαγ. τ. πλ. επ. τ. Υ. αφ. παντα (παντ. ο. ΝΕΡΙ, 191....ς Ίϊ 

απαντα 6ππῃ ΑΟΓΑΛΠ ΠΕΝ αἱ ρἱ6Υ) ηκολ. αὐτω: Ὦ 6ου δε ακουσαντες 

παντα κατελειψαν επι τησ γης και ηκολουθησα» αυτω (ο ἐζὲ αιιέεπι 

οτι αιμα ἱδδεπέ οπιπῖα αὐπιίειπιέ 5ΡέΥ {έεγγαπι εἰ θεοιὲ Φιιέ ει) 

19. Και ἐγενετο 18 πολεων: Ὁ οἳπι. | εντω: 19. 69. οπι | καιιδου: οὗ 
(και εχαδο) 255. αἱ ραπς Ὁ Απιζιισιὕσῦ οπ1 και, πίταπΊς ργαθίογῖτ αθίἩ, 

ΒΥΤΣΕΝ τοβςΙί νεπᾶ | πληρ. λεπρασ (Ρζέπις ἵεργα Ιῖ νβ): Ὁ λεπροσ (4 
{εργοδις) | τδων δε «ΠΠ ΔΒ ο 6οΡ; {οτι υἰάΐφεαί, Ἰίοπι ΟΙ οορι]αίη 19. 

124. ΦΥΙΣΕΕ ΑΠ ..ν ς Ίμη Τ και τδων ο. ΑΟΡΕΗΧΓΔΑΠ απςῦ αἱ ρίον ϱ1” 5’ 

ᾳ νο ΒΥΙΡ αεί Ογι8είθ, Ῥγτο ιὸ, δετον Ὁ) α Ὁ ο 5. 1 εἰ ἴρεο (Βο]να 

υχαν ἆυτοσ α Ίο πον αΠεπαπα/ϐ), Απιζιασιόῦῦ οπι ρ]απα | πεσων: Ὦ ϐ 

ἔπεσεν, οπη]βεῖς εδειΦη αυτου | θελησ: Ὁ αἱ ραπέ θελεις 

19. καν εκτεινασ: Ὦ εχτ. δε | ειπων εΠΠΙ ΑΡΗΚΜΕΌΥΓΔΛΙ αἱ] ρ]ον... ν΄ 

Τμ λεγων (:: ο Μί) ο. ΝΒΟΡΙΗΣ 19. δδ. 69. 194. 904. 946. Ογιπείθδς. 

αἱ ρταθίαγ( παπα απο λεγων αἆ Μί αοσοπηπποάαίαπα οδὲ, ειπων απο ἴπ 

πποάἁπα αραά Τωπόαπι βο]απα 5ο] δὶ 5ο]εί, οἱ 9, 92. 19. 90. Δοί 4, 256. τ, 

26 οἱ 2. 18, 91. 19. 91. 94, 95 | η λεπρ. απηλθ. απ αυτου (189. 69. 
ΑΤΠΙ αθείῃ απηλθ. η λε. απ αυὐτ., 15Τ. αἱ απηλὀ. α. αυτ. η λεπρ.): 9 ϱ 
ἑκαθαρισθη, 46. 196. εκαθαρισθ.. η λε. απ (46.οπι) αυτ. (1: ος ΠΠ. ϱρ.) 

14. αὐτω: Ὁ αἱ ραπο αυτον | αλλα (ΧΏ 1. αἱ Ραις αλλ) απελόων: Ῥα 
ο απελίδε δε και, ἴνοπα 1Πη γρ (5ο πας οδἰσπάε) ΟΠΙΙ8ΡΟ και | σεαυ- 

τοΥ τω: ΤὮ σε αὐτω τω. Ῥταείθτον κ” (5αρρΙ3}) οπι δειξον σεαυτ. τῷ 

ιερει και | προσενεγκε (1/4 αἱ πια -γκαι): Χὺ ο Αγιδοιεὰ αγπι Τον απ ανο 

45 (ωαᾶε οδίεπάε {ε 8ασεγάοίί οἱ ο[/ε πιωπιιξ φιιοᾷ ῥγαεοερίί 10ή9εβ) πάὰ 

το ὀωφον (:τ ο Μ0). Πε ΕρϊρΗὔ5”, ποσαδαης Μείοπεπι απο οπη]βεν]ς: 
καν τε αποκοψησ το ὀωρον, φανήσεται εκ του πφοσενεγκε οτι περι 

ῥωρο) λεγει | προεταξε} |. µωυσησ ΕΠΙ ΝΕΟΡΚΙΗΒΧΤΗ αἱ ρολ ες. 

ς µωσησ 6Η ΑΕΗΜΌΥΔΑ αἱ ΡΙ. Ῥιποίογεα οἱ πά 2, 23 οἱ αΠΡῖ |. εισ 

µαρτυρ. αὐτοισ (τι αί εἰ, Ι. ρρ.) εἰ. Ε 1:13. ο (μέ πι ερ ὑπιοπέμπι δὲ 

ΠΜ): ο ὓ ο ΣΙ ᾳ Τεγαπανο”,ὸ Απιρίας 190ἱ Ίνα εισ µαρτυριο» η (ϱ” 

ην) υµειν τουτος | πι εβρ ηεοπεζμπι υοδί, ὁ πι δὲ ὑπ {έδί. οί ἐνέμα, α Ὁ 
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ο ον ὁ λόγοσ περὶ αὐτοῦ, πα κ ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν 

καὶ δεραπεύεσθαι ἀπὸ τῶν ἀσθενειων αυτων 16 3 " αὐτὸς δὲ 

ἦν ὑποχωρῶν ἓν ταῖσ ἐρήμοισ καὶ προσευχόµενοσ. 
ΙΤ 35" Καὶ ἐγένετο ἐν µιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸσ ἦν δι- 

δάσκων, καὶ ἦσαν καθήµενοι Φναρισαῖοι καὶ νοµοδιδάσκαλοι, οἳ 

ἧσαν ἐληλυθύτεσ ἐκ πάσησ κώµησ τῇσ ΙΓαλιλαίασ καὶ Ιουδαίασ 

αἳ Ἱερουσαλήμ καὶ δύναµισ κυρίου ἡν εἰσ τὸ {ασθαι αὐτόν. 

15 3. καὶ ιδοὺ ὤνδρεσ φέροντεσ ἐπὶ κλίησ ἄνθρωπον ὃσ ἣν 

παραλελυµένοσ, καὶ εζήτουν αὐτὸν εισενεγκεῖν καὶ Φεῖναι ἐνώπιον 

Η3: Απιῦ μέ στ πι ἐεδέ. ιου υοδίς, Τοτί ιἱ εξ υοῦΐς πι ἐεδ. Αί ΕΡΙΡΗΣΣΗ: 

ὀνεστρεψασ δε το ρητον, ὦ µαθκιων, αντι του ειπειν ,εισ µαρτυριον 

αυτοισ'' µαρτυριον λεγων ο, υμεν. Ῥταείετοει Ὦ αἀά ο δε εξελθων 

ἠθξατο κήηρυσσειν και διαφημειζειν τον λογον" ὥὧστε µήκετι δυπασθαι 

αυτον φανερωσ εισ πολιν εισελθει’' αλλα εξω ην εν ερηµοισ τοποισ᾽ 

και ουνηρχοντο προσ αυτον" και ηλθεν παλιν εισ παφαρναουµ (1: ϱ 

Μο 1, 45). 

18. µαλλ. ο λογοσ: ΡΜΤ αἱ ραιο 5ο 8Υτ αείᾗ ο Λ0Υ. µαλλ. | περι αυτοι) 
(80): Νἲ ο περι (ο οοτγαρίο ἀὐνιζρφαδαίιγ ατιέεπι πιαφί5 «ἴεο ΒΕΥΠΙΟΠΘ) 

ακουειη: Μ αἱ α]]α σορ ΦΥΥΡΕΛ α4ά αυτου | θεραπευεσθαι 8Όδα υπ αυτ. 

(αυ) επτῃ ΝΒΟ.ΡΙ, 1. 29. 69. αἱ 10 ἔογο Τ{ νρ 60Ρ ΒΥΙΣΝ ανγπῃ αθίὮ.... ς 

84 υπ (Α 3. σδοῖ απ) αυτου ο. (Α)ΟΡΒΗΚΜΒΘΌΥΣΧΓΑΛΠ αἱ ΡΙεγ 5ο ΒΥΤΡ | 

ΝΕΤ ΤΑΔ αἱ ασθεπιων 

16. υποχωρων: ο.τ1. 253. οἵπ; 22. Βἱ ρο5δί ερηµοισγροἩ; 157. ην ε τ. εϱ. 

και προσευχ. υποχ. εν αὐταισ απο των οχλων | Δ αἱ Ραιο οπι και, Βὶ- 

πηϊ]]ίον ο ρδε αηέεπι γεσεετις ὑπ ο μα ὔιε ογαβα. 

11. και εγεγετο δα ημερων: ΔΑ οσα |. και αὖτ. ήν διδ.: Ὁ ὁ 6 αὔτου δι- 

ὁασκογτοσ (ο ἴμεο ἄοσθμίε: ο ἴρδο ζοφμεπίε) ... ΟΡΗΜΠΙΕ(Ίεοί εος]ο8)Α αἱ 

πι ΔΥΙΣΟΝ αθά ο τς... 5 61.51 να οί {ρεε 5εᾶεζαί (οοπίπα α Ὦ ξα 
εταί) | και ἠσ. καθηµενοι φαρι. (61 ΝΑΟΒΗΚΙΜΌΥΣΓΑΛΣΠ αἱ ΡΙεΥ: 

Ίωπ οι φαρ. οπΠ1 Ἠ5 6ΟΡΣΕΒΝ Απ) και (Ἠ αἆά οἱ) νοµοδιδασκαλοι: 

ε συγελθειν τουσ φαρισαιουσ και νομοδιδασκαλουσ | οι (8 98. με 

5πρΡΙ κα) ήσαν: Ὦ 6 ήσαν δε | εληλυθοτεσ οΙτη ΝΑΞΗΟΤΙΧΓΔΑΣΠ πο” 

(ἀεΠοῖαπί τα) αἱ Ῥ]εν ΠΡΙΕΙ νο «ορ αγταίτε{Ὀ αἰ.... Ίωῃ συνεληλυΦο- 

τεσ ΟΠ ΑΡ 1. 19. 95. 69. 194. 191. αἱ Ρραιο (οί αἰ5 συνε]θοντεσ) 
Ουνή 354Η0εΤὲ α ΑΤΙΑ { πασησ: Β αἀᾶ τησ | Ποπ και ιουδαιασ, Ὦ 

οπι και νερουσαληµ, Ίἴοπι Ὁκ οπι και δυν. κυθ. ν | ειστο: Ὁτου | 
αυτον οππι ΝΒΗΞ αθί] (ηέ βαπαγεθ) Ογν]αὸ ΙΤ (γαι ην φησι δυναμισ Φε. 

εισ το ιασθ.. αυτον, Ιΐοπι 116 αλλ ην ειστο ιασθαι αυτο», ΟοπίΑ Ἠ8ες 

ὮΟἨ να]εί ᾳποα 1Ρίάσπα Ἱερίίαν ήν δε, φησιν, και δυν. κυρ. επ αυτον 

εισ το ιασπθ, παντασ είο) ... ς ἴμι ΤΙ αυτουσ 6ΠΠι ΑΟΡΧΓΔΑΑΠ 1108 αἱ 

Ρ]εν 19 νρ αντι! ϱ{(ἐοΒ οπΠΕΒ)ΛΙ 60Ρ ΤΠ 6ο... Κπαντασ, 119ν τουσ 

ασθενουντασ 

18. Αλινησ: ΚΠ αἱ ραπς τησ κλιν. | αυτ. εισενεγκειν (0 {15 ρΙ 14 να 

11-36 
Μέθ,1-8 
Μοδ, 1-15 



4τ0 δ 19. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ὕ 

ῃ ” υ ι πρ, , ᾽ , η». 4 ” 

αὐτοῦ. 13) καὶ μὴ εὐρόντεσ ποίασ εἰσενέγκωσιν αὐτὸν διὰ τὸν ὄχλον, 
2 ῃ 3 » π ” / Θ π τς 
ἀναβάντεσ ἐπὶ τὸ δωῶμα διὰ τῶν κεράµων καθηκαν αὐτὸν σὺν τῷ 

’ » / Γ ” ” αν ον π 

χλινιδίῳ εἰσ τὸ μέσον ἔμπροσθεν του Ιησοῦ. 340) καὶ ιδὼν τὴν πίστιν 
λατ ο 9 2 , , « ᾽ 

αὐτῶν εἶπεν ἄνθρωπε, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. 29ἱ και 
” ”.- « - Ν { .. Φ, . 

ἤρξαντο διαλογίζεσθαι οἱ γοαμματεῖσ καὶ οἱ Φαρισαῖοι λέγοντεσ 
1 σς ιά) ”». / ς / 

τίσ ἐστιν οὗτοσ ὧσ λαλεῖ βλασφημίασ: τίσ δύναται ἁμαρτίασ 
2 . λ Π « η ς ΑΝ. ε - Ν 
ἀφηίραι εἰ μὴ; µόνοσ ὃ Θεύσ; 22 πηνοὺσ δὲ ὁ ους τουσ διαλο- 

γισμοὺσ αὐτῶν ἀποκριθ εἰσ εἶπεν πρὺὸσ αὐτούσ' τί διαλογίζεσθε ἐν 

ταῖσ καρδίαισ ὑμῶν; 93 τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν ἀφέωνταί 

οστό 355): Ὁ 4Τ6ν α 9 6 εισενεγµ. αυτον | Θειναι (ΕΜΌΛ αἱ τη ϐηναι) 

αἴπο πα ἁίαπι ΟΙΙΠΙ ΝΛΟΡΧΓΔΑΠ απο τα]] αἱ ο ὖ1ά 1{ νρ οίο Ογν355.. 
Β1Σ ΦΥΙΣΕΛ 6{ Ἠὲ ϱΥΤΡ 6, αὐά αὐτον 

19. ποιασ ΟΠΠΙ ΝΑΒΟΡΕΚΙΜΘΌΥΧΓΔΑ ΣΠ (ο. από ΟΠΠ) αἱ Ρας (ααἲ αἰ- 

αἱ βαπί α οοπ]α{οτΙΡ8) ..νς (-- α 51) ῥυαεπα θα ΟΠ ΠΙΠΦΟ ΠΟΠ 

19 ταα Οτο δδ. ἠβδομ”" 191. 15τ. 909. αἱ55Τριο πωσ, 19. 69. 121. 

8115 {εγο ποθεν | αυτον: ΜῦΣ (οκ ο) αἱ νάΐν εοἳΥ ὦ) αυτω | αναβαι- 
τεσ (Ί68Ρ]6ς νρ αδοέπάεγιιπέ 5οηιιοπία εί; ο ἴαπίιπι αδοσπζεπί{ες) -- δια των 

κερ. (0 εί ἀἰβεορεγιεγαπέ ἐεείιπι εἰ, ϱᾳ 1" εἰ αρετιέγηπέ εἰ) καθηκαν --κλι- 

Ἠιδιω: Ὦ ανεβησαν επ. τ. δω. και αποστεγαντεσ τουσ κεραµουσ 

οπου ην καθηκαν τον κραβαττον συν τω παφαλυτικω | εμπροσθ. (ϱ 

ενπρ.) του τῦ (Ρ1 απίε ἀοπιζπιι): Ὦ εµπρ. παντων 

90. και ιδων 6ΠΠΙ ΝΑΒΙΧΓΔΑΣΠ αποῦ αἱ Ρ]εν ΠΡΙοῖ νς ΑΥτβ ϱορ αἱ Ονν” 

306, Ὦ νδων δε, ϱ ἴῑῖε αµίεπι οιπι υἱα(δεεί ... 058 19. 69. 124. 946. θ0εν 

3: ΑΥΥΡΕΝ αγπιέᾶἆ ροτβΡ αάάᾷ ο (0 οπι) {6 |. ειπεν (Ἠ λεγει αἱ Μο) αἳβ- 

απε αὐτω επι ΝΗ1Ξ 98. 190. 3: (νε... ςσ(-- ἄΡ) αἀά αὐτῳω οι 

ΑΕΚΝΜΘΌΥΣΓΑΑΠ αἱ Ίοηρο Ρἱ 5ΥΤΡ αίΒί αγπῃ, Ἰξομιί 6ϱ 1σαηί α] ραπ Γ5ορ 

ρο ΑΥΙΣΕΝ ΟΥνς 305 αἆἁ τω παραλυτικω (1: π{ . ϱρ.). Τίοπι 1. 1158. 191. 

αὓ ο ο σ1 1 α (αεί]ι Ιέ υὐγο αεϱγοίο) τὸ ανώρωπω ΟΠΙΙΕ50Ο αν ῶρωπε | 

Μ 486ν α] ραιπο αφεονταιν. Τίειη ν. 25. | σοιαι αµαρτ. σου ΟΙ ΑΡΟΕ 

ΚΙΜΒΟΥΣΧΓΔΑΣΠ αἱ ῥρ]οχ Ιέ (αἱ. ἆ) νο ται] ΟΥν 155... ΝΡΕΙΕΝ Αα] σου 

(Υ56Υ σοι) αι αµαρτιαι (414 αάά σου) :: αἱ Ἡ. Ρρ. 

21. οιγραμµατεισ: Τ αἀὰἆ αυτων | λεγοντεσ (εί. απο (νρ):νΕ ρϱ) Ἱηςο 

3: ρυαεπη (ο ἠ3" α4ά) εν ταισ καρδιαισ αυτων | τισ εστ. ουτοσ οσ (α 
1” «ιῖς εδ φιῦ [οι πι): Ὦ τι ουτοσ | αµαρτ. αφειναι εππι ΒΡ2 669 

Αι ῦΡΡΙΥ 600. 1έοπη 1, 1. ΟΥτή 355 αμ. αφιεναν ... 6 αφιεναι αμαρτ. {:: αἱ 

Μς) οΙΠΙ ΝΑΟΕΚΜΒΌΥΣΧΓΑΛΠ αἱ {ενα οπππ α Ὦ {ο1. 1 α (13ΡΙαπο ἁὐπιή- 
{ετε ρεεσαμήπ: ἴοβίο Φαὺ. ρέοσαμιι αὐπι.) οορ 5Υτα οί ᾶ Αγ αθί] 

σο | µονοσ (Α µονον): οὔρεβιχ 28. 40. α]δ α Ρο ΑΥΥΡ ΑΡ ΟγτἨ0δ εισ (: 

ο Μο), «ορ πίτππηᾳ οοη]ς | ο Φεοσ: Ρ” ΟΠ ο 

99. αποκριθεισ ΟΙΙΤΏ ΝΑΒΙΙΧΓΔΛΖΠ πποῦ α] Ρρ]οτ ο Γρ” ν]ά ᾳ νΕ «ορ Ρο 5Υτ 

σᾷᾷ οἱ Ρ οί Ἡξ αγπι ΟγΥή 105... 490 Τμ οπι ϱἳΠ1 6Ρ 98. 9299ν α Ὦ ο Π2.ο1" 
Ι ΑΥΙΣΟΝ εἆ πείῃ | ειπ. προσ αυτουσ (αἱ ραπο αυτοισ): Ὦ λεγει αυτοισ]| 
εντ. καθδ. υµων: Ὁ πάά πονηρα. Ἰἴοπι ΡΥαεπι ο ϱ 1 ΥΣ αείμ 1! ος Μί 

25. ΕΙΡ ευκοποτερον 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑ 5, ὦ6. 4τ1 

σοι αἱ ἁμαρτίαι σου, ἡ εἰπεῖν ' ἔγειρε καὶ περιπώτει; 24 ινα δὲ εἰ 

δήτε ὅτι ὁ υἱὸσ τοῦ ἀνθρώπου εἐξουσίαν ἔχει ἐπὶ τῇσ γῆσ ἀφιέναι 

ἁμαρτίασ, εἶπεν τῷ παραλελυμένῳ ' σοὶ λέγω, ἔγειρε καὶ ἄρασ τὸ 

κλιίδιόν σου πορεύου εἰσ τὸν οἶκόν σου. 35 καὶ παραχρηµα 
ἀναστὰσ ἐνώπιον αὐτῶν, ἄρασ ἐφ) ὃ κατέκειτο, απγλθεν εἰσ τὸν 

οἴκον αὐτου δοξάζων τὸν Φεόν. 396 καὶ ἔκστασισ ἔλαβεν ἅπανταα, 

καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεόν, καὶ ἐπλγσθησαν φόβου λέγοντεσ ὅτι εἰδο- 

μεν παράδοξα σήµερο». 

95. σου αι (Ξ οπι) αμαρτ. σου (αἱ ραπο ἆ ο [νο 5ο οπῃ σου) ο ΑΒΕΚΙ, 

ΜΒΌΥΓΔΣΠ α] Ρ]ον α Ὦ ο Π ϱ!’ 1 ᾳ βγναίεαείΏχ οορ (έµα Ἄεσο. γεπυέέιωι- 

ἔτην ΕΜ) Ἰέοπι ααίἩ, ΟΥτ δε(αοίδί.... ΝΡΕΙ 48εν σου αι αµαρτ., 6ΕΞ 
ΧΑ 95. 946. αἰδ σου αι αµαρτ. σου. Οἱ αᾶ ν. 20. |. εγειρε οππη ΝΑΒΟΡ 

ΕΕΝΚΙΙΜΑΒΥΓΛΑΠα] ΡΙ...ς ( αρ ΑΣ) εγειραι οἳπι Ὁσδ αἱ πια 

94. ειδητε: ΑΠΌ αἱ (δηήτε | εξουσ. εχει Ίου Ίοςο οτι ΈκΙσπ αἲτ ϱ { Η3: 
ϱ1 1ᾳνς6 ΟγιβείδΙ,.. ς Ίη Ῥοδί οτι (:: πι Μί εἰ Μο Ιαείοπο ποη 

Βιι) οἵιπῃ ΔΑΟΡΕΜΒΌΥΣΓΑΛ αἱ Ρ]εν α ο 6 βγτα!τ ο ΗΥ 6ορ (οτι εδέ ροίε- 

ία 5 Πιοπιζπί) ϱο ατπα αείὮ Ογν]ας τὸ. πος αΠίον ΕρἱρΗΣ15 οι ὔ55 ες 

Μεῖοπο αβοτί | επιτησγησ: ΠριρΠΙΠΑΤΟ πίτος Ίοσο ροβέ αφι. αµαρτ. 

Ρος... ΡΈΔ αἱ Ραπο ΟγτΙΙΕΙΤΡ επι γησ | αφιεναι 6Πι ΝΑΒΟΡ ΤΗ ΣΓΔΛΣΠ 
πης το]] αἱ οπιπσΊᾶ, πες αν Ὀῖς Ἡρίρῃππατο Ογτ]ποσαού,.. Τΐ αφει- 

ναι οπ "1 (πίετα αφιναι) 1: ᾳπαθ Ιοσοο νουδα 21 οοπηπιρπάα{ιι1, 

5ο οκ 1ρ5ο Ἱπ]αία 685ο Ροΐοδί. Οσα οῄαπι ογᾶᾷο νετρογαπα πηπία {ας 

Β1έ, Ἱπν]έα οοΙοππη απο[ογϊίαίαε νῖκ (εηπθηᾶα α8ὲ οαάσπι Γοτπια πίτος 

νουβι | ειπεν (ο ἀἰωί): Ὦ λεγει, ἆ αίοτέ (:: πε Μί οἱ Με): αἲξ αιποά Τί 

Ρ]ετ νσ παπίαν αἰτίᾳπε τοδροπάεέ | παραλελυµενω οππι ΑΡΕΚΡΌΝΤ 
ΔΑΠ αἱ ΡΙ .... Ρ΄΄ ἸμΠ παραλυτικο (:: πί Μί οἱ Με) εππη ΝΟΡΕΥΤΜΧΞ 
αἱ Ρευπιι ΟγτΔείΦΙ σοι: τ αάά δε | εγειρε οππ ΝΑΒΟΡΕΕΨΕΚΜΒΥΣΧΑΔΣΠ 
81 ΡΙ... ς(Ξ5 αἲ 2) εγειραι ουπα ΤΤ αἱ πηα | αρασ 6ππι ΑΒΟΕΚΙΜΡΤὉ 

ΥΣΓΑΛΣΠ αἱ ἴετο ΟΠΙΏ ΑΠ Ογτᾶοίδί,, νρ 10τ.α ὓο {5 σἲ’ ]α (ο 

οπ1 αρ. τ. Χλι). σου) νο βγτα ϱ{ ΒΙ 60Ρ αθί]ι και (10τ. ο Εξ] 4 νε οτι 

Π35:9) αρον, Ῥοδίθεασπο και ποφρευου:: αἲ 4ΠππΠΙ αρασ πες αρβ Μί πθς 

Μο »αρααπιπη Εἴξ, και αρον αίο νὶκ Ροΐίε»δί ποπ εχ 1. ΡΡ. αβδιπρίατη 

ογθα1 | το κλινιδιον: Ὦ τον κραβαττο», Ίίοπι 6 60Ρ:: 6 Μα 

90. αυτωχ: Ἀ αυτου, 15. 69. 4Τεν α ΑΤΙΑ παντων, 111. αυτ. παντ. | εφο 

(60) επι ΝΑΒΟΕΚΗΜΒΥΧΓΑΣΠ αἱ Ῥρ]αβδ5...ς Τμπ εφ (σἨ εν) ὦ οπή ΕΌΛ 
1. 69. αἱ Ῥευπια. Ῥταθίθγεα Ρίο εφ 0 πατεκειτο ({ Π: οἳ. 1 α απῃ ἔα [ου 

Ίπο οἴς) Ὦ ο ΒΥΥΣΕΗ Ρ6ΥΕΡ την κλεινην (4 ο ϱγαδαίέιπι, ο ει ἆ δι), 249. 

ἃ Ὁ ο ΥΥΡ α{ΏΥ αεἰῃέοᾶ ἃ κλπιδιον εφ ὦ κατ. (α φγαδαίηι 8ΙΠΙ πι «ιο 

Ἰασεδαί, Ὦ [ασίηπι ἵπ (ο Ἰασεῦαί, ο ϱγαδαίο πι πιο ἑασεζαί) 

26. και εκστ. ελ. απαντασ (149. εξισταντο δε απαντεσ) και εδοξ. τ. Όε. 

(Ίπες: και εὐ. τ. θε. Α Ροδί κ. επλ. φοβ. Ροή, 193 α οπη) 6ἳπα Ν(Α)ΒΟΕ 

ΚΙΕΌΥΓΔΛΣΠ αἱ ρ]ον ΠΡ]εῖ νο «ορ βγταί ο{Ἡ οίο: ημας 19. 69. 124. 

α11Σ ο οπι | φοβου: ϱ" θαμβου, ϱ" -βουσ | οτι: Ὁ οπι | ειδοµεν ΟΙΤΗ 



οτ-- 50 
µτο, 9-18 

δο 2, 19---1Τ 

412 ΤΑ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

ϱ, 88.9  Ν λ ος -- κ ο. ο / 2τ Λαι μετὰ ταυτα εξηλθεν, καὶ ἐδεάσατο τελωνην 
’ νἩ έ ιά 3. ἃ Ν ’ 9 ο} .) ν. .] ορύµατι «Πευειν καθήηµενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ εἶπεν αὐτῷ" ἄκο- 

} κ ω 9 Δ Ν ’ 3 πι Γ /ς ο - “ουδει μοι. 49 και καταλιπὠων πάντα ἀναστὰσ ηκολούθει αὐτῳ. 
0 99.9 ο] ῃ Ν Π 9 » ο. 2 ο) . 

και ἐποίησεν δΟχΗΝ µεγάλη» «Ίευεισ αὐτῳ εν τῃ οἰκίᾳ αὖ- 
ο σα Ν ἂς 3 4 Ύ ο . του. και }ν Οχλοσ πολυσ τελωνῶ» και ἄλλων οἳ ἦσαν µετ αυτῶν 

’ Γ Ν / .. - Ν ι 

πατακείµενοι..  ὅθ καὶ ἐγόγγυζον οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖσ 
) ” Δ . Δ .] ” ο Δ ο” 

αυτων προσ τοὺσ μαθητὰσ αὐτου λέγοντεσ᾽ διατί μετὰ τῶν τελω- 

ΝΕ” ΡΕΒΌΓΑΑΣΠΣ αἱ ΡΙν]ά.., ΤΙ νδομεν (ο ,δαμ.,  ιδωμ.) οππι ΛΟΚΙΜΕ 
υχπ) αἱ πια :: πίγαπα τεἙῖρίας ἁπὐῖαπα, ΟΓαά 9, 90 οἱ ὔ, 9 

2Τ. και μετ. ταυτ. εξηλθ. (Α 19. 69. Ὦ ο ΦΥΙΣΟΝ αάά ο τε, Ἰίοπι αἱ πι 
Ρο5ί εὔεασατ.): Ὁ και ελθων παλι’ παρα τη» Φαλασσαν τον ακολοι.- 

Φουντα αὐτω οχλον εδιδασκεν:: ο Μο | και εὔεασατο (ΑΠΣ αἱ ραιις 

Σιδεγ) πδᾳ λενειν: Ὁ και παραγων ειδεν λευει τον του αλφαιου 119 Μο | 

λευει» ΟΙΙΠΙ ΝΑΒΟΙΙΜΗΓΣ αἱ ραπο... ς Ιω λευῖν ΟΠΠ ΕΒΌΥΧΔΛΗ αἱ [ο ής 

κ αἱ Ῥατο λευι, Ὦ (ν]άο 8αργα) αἱ ραις λεει, Ιἴθπι α Ὁ ο Ε (13: 1-5" αἱ 

νάιχ) 1 ᾳ νς 1ευὶ (εοπίχα ο {ευύπ). Ῥταοείετοα ο” 15Τ. αάὰ καλουµενον | 

ειπεν (ἀἰέασ 6: Ὁ Εβ3 μἲ 14 νρ αἴ): νὉ 19. 69. 946. γ5εΥ Ρ0εν 

Ἀτπα Λεγεν (αϊοί 4) ττ αἲ 1. Ρρ. 

98. καταλιπων ΟΠΠ ΝΒΟΡΚΜΕΗΡΒΠΥΣΣΠΣ αἱ] ΡΙ ... ΑΒΙΓΑΑΠ” 98. αἱ πια κα- 

ταλειπω» (5ο ΕΓΛ αἱ -πώντ: ος ΜΙΑ, 15. 91, ΙΤ οἱ αρ) |. παντα 
(δεὰ κἴο” -τασ) ο. κ"είςβο"δίὔρΙηΣ 95. αἰδ... ς ΤΙ απαντα (Μ απαν) 

οππῃ ΑΕΚ(Μ)ΒΌΥΣΓΑΑΠ αἱ Ρ]οτ | ηΠκολουθει ΟΝΤΑ ΒΡΙΣ 69. ἃ.νν ς ηκο- 
λουθησεν (1: πί Μο: 5εά οἳ οἱ. Μ{) οΠΙ ΝΑΟΗΧΓΑΑΠ πποῦ αἱ ϱ1 Πρ]ε 

νρ οοΡρ βγτ οξ η 

99. λευεισ ΟΙΙΠΙ ΝΑΒΟΙΗΧΣ ΡΡΑΤΗ (σο ζαΐμυσίς; ν. 21 Ἰαἱσυῦ) ... ς Ἱωι λευῖσ 

ΕΠΙ ἘΚΜΒΌΝΓΔΛΠ αἱ Ρίου ... αἱ ῥαϊο λευει να] λευῖ (Ίἴοπι Τα Επ: 

«θά Ὦ ο οπη). Ιάᾳπο αΏδαυθ αγ{]οπ]ο ΟΠΠ ΝΑΒΟΡΕΕΥΚΙΙΜΗΡΙΥΧΓΔΑΣΠ 

81 ΊοηραΡ].... ς (- αξ 82) ο λευῖσ ουπι ΙΙΊΠΙδόΟ να πλα | δοχ. µεγαλ. 

λευ. αὐτω (ΑΔ α] Ῥαιις ο {ΟΥ απιΡΙΟΣΟΣ οπας ΠΡΙΟΙ νρ ΑΥτΥ Ροδί εποιη- 

σεν Ῥοῦ, «ορ 1εέσοᾶ ο)... Ὦ λευ. δοχ. αὐτο µεγ. | εν τη οικία: κι 

αἲ ραπς εν το οικω :: πάς Γγ6ΓΊΕΠ5 αρ Το; οικοσ ραπ]]ο (πδαθ- 

τς | ήν: Ε Νοπι | πολυσ τελωνων οἳπι ΝΕΟΡΙΙΗΣ 1. 19. 35. 69. 191. 

15τ. 259. 999. Ἡ νρ βγτΙ αγ... ς ΤΙ τελω. πολ. ΕΠΙ ΑΧΓΔΑΠ Πσ8 

αἱ Ρ]6γ ϱο | και αλλων (κ 959. 999. αἱ Ραιο αµκαρτωλων, αείἩ αμαρτ. 

αλλων): κ΄ οπι (5αρρΙ 5) |. οι (π οσοι) ησαν µετ αὐτων (Η” 1. 99. Αγ 

Ρ ΠΕ αυτου) κατακειµ. (ΑΔ ανακειµ.): Ὁ ο ανακειετών 

830. εγογγ/ζο» (Επ -ἕαν, α Ὦ ο Η5 σ1: 1 α πιαγπιμΓαυεγιπέ, ο { νρ --α- 

ῥαμ{): Ὁ 6 6 Απίθ προσ τ. µία. Ροη (6ο Γλατιδ. αιίεπι εἰς) | οἱ φαρισαι. 

και οι γραμμ. αυτων (ΟΙΙΠΙ ΑΒΟΤΡΕΓΑΛΖΠ αἱ Ῥ]ου ΠΡΙΟΙ νρ ΑΥΥΡ οί Ἡν σο 

Ῥαρβοιλοτ.,, 490 οππι ἉΡΕεκ αἰδ {εα 1] νροοᾷ βακ «ορ ΒΨΥΕΠ αθί]) Ἠος 

οταΐπθ ο (Ν)ΠΟ(Ρ)1ΕΣ 1. 98. 191. 12. Ἱί νς «ορ ΒΥΤΗΙ αΤΠΙ .., ς ου 

΄ραμμ. αὐτων (ν]ᾶο απ{ε) και ον φαρισ..που οτάἴπο (:: αἱ Μο) επ ΑΕ 

ΕΚΜΒΌΥΣΓΑΛΠ 4] Ρ]οχ ρο αγταίτ αθίἩ Βαφβοίι 2ο | αυτου: οἳ οπινῖά | 
λεγοντεσ Ίου Ίοεο ο ΒΥΤΡΘί: α Ὦο {83 σ΄ 1 ᾳ 8γτ5ΟΗ αοίἩ απίθ 
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Πῃ 

- κος κ» / νο ς : 40.9 Σο ος νῶ» και ἁμάρτωλῶν ἐσθίετε καὶ πίετε; οἱ ''" και ἀποκριδεισ ὁ 

᾿Ιησουσ εἶπεν προὺσ αὐτούσ' οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντεσ (ατροῦ 

αλλὰ οἱ κακῶσ ἔχοντεσ' 95 οὐκ ἑλήλυθα καλέσαι δικαίουσ ἀλλὰ 

ἁμαρτωλοὺσ εἰσ µετόνοια». 

9 Οἱ δὲ εἶπαν πρὸσ αὐτόν' οἱ µαθηταὶ Ιωάννου νιστεύουσιν 

πυκνὰ καὶ δεῄσεισ ποιοῦνται, ὁμοίωσ καὶ οἱ τῶν Φαρισαίων, οἱ δὲ 
νο πιω Δ / Φ ο ον 2ης -- στ Δ 2 ος Ν 

σοὶ ἐσθίουσιν και πίνουσιν. 94 ὁ δὲ Ιησοῦσ εἶπεν πρὺὸσ αὐτούσ' μὴ 

δύνασθε τοὺσ υἱοὺσ τοῦ νυμφῶνος, ἐν ᾧ ὁ νυμφίοσ µετ αὐτῶν ἑστύν, 

προστ. µα. αὖτ. | τω» απίθ τελω. ο. ΝΑΒΟΡΕΕΚΙΜΕΙΧΓΑΑΞΣ αἱ ΡΙ αΓΠι 

ες (5 αἲ Απ) οἱ οι ΥΠ αἱ πηα Ῥαφείμεά {και αμαθτωλ. 611 
ΝΑΒΟΕΡΕΧΓΔΑΣΠ πποῖ α] ρ]ος 1έ νο βγτας οί μὲ σορ χα]! Βαφοία..., Τί 
οπή 6Η ϱΡ α1356Υ Ογτ]αο 150 (6οά Ιρίάσπι ραπ]]ο ροβδί οδί: ὃν ην δε 

αιτια») επιλαµβανονται οι φαρισ. του σωτηροσ αμαρτωλοισ συνεσθι- 

οντοσ) 1: 11. ΡΡ. ποπ Βποί | εσθιετε (ΧΡΗ -εται) και πινετε (Ώα --εται, 

νῖᾷο 4) (κ οπι κ. πιν.): α Ὦ ο ἆ ο {5 1 α (πο Ἱίεπι σἳ’ νο) ααί] (6ο 

ἵπ πίγαηηα Ῥατίοπι αςοῖρῖ ροίεβθ) Απιριις 1905 ππαπάισαί εἰ δἱ24ΐ (Ἀαί]ι 

ααά πιαφἰδέεν οεδἰεη) 1: εξ 1. ϱρ. (Ον 5 65 ενεκαλουν τω τὸ λεγοντεσ: 

εσθιεισ και πιγεισ µετα των αµαρτωλων Ροβίπς α Ἡ. Ρρ. 5ροσία() 

81. και αποκριθεισ: Ὦ 1508ν αποκρ. δε, Ίέοπι ϱ ζεδς αμέεπι γεδροιιάίέ εἰ 

΄ αἰωῖέ αἲ ῆζοβ | Ὦ οπη ὁ | προσ αὐτουσ: ἩΣ 58. 489ν α] ραιο ΒαδοΏι 351 
αὐτοισ | αλλα οι οππι ΛΒΞ.... ς αλλ οι ΙΙΗ ΝΟΡΙ θίο | υγιαινοντεσ 

(αι. Οµ5, 3086354): 19. 69. 946. αἱ Ρ]α85 ισχυοντεσ :: αἱ 1]. Ρρ. 

92. εληλυθα (Σ Πλ ληλυθα βἱο): οὗρ 1. 28. 157. 4Τεν αἱ ραιςο ηλθον :: 

αἱ Ἡ. ΡΡ. | αλλα: ΑΣ 1. αἱ πα αλλ | αμαρτωλουσ (84): κ” ασεβεισ 

88. ειπαν ο. Β"ΟΡΙΒΞ 99.... ς ειπΟΥ 61ΙΠΙ ΝΑΒΡΕΕΗΚΜΒΌΥΣΓΑΔΗΙ αἱ Ίοηρ6 

Ρε | ου µαθητ. 5Ίπο διατι ουπι κ (Π18ἱ οδίζᾶ, ποίαίασ οπῖπι ριπο(ῖς 

ΤΙΥΕΙΡ ογαδί5)ΒΙΣ 9δ. 15τ. οοΡ... ς Ἰωπ ΡΙΔΕΠΙ δνατι (:: αἱ 1. ϱρ. 

Ι6σξῖοηθ πο Πας) οσπι κ οἰε(εΡ Ρ)ΟΡΗΣΧΤΔΑΠ απο αἱ Ρίου Τέ νο ογνταίτ 

5ο ΑΠ αθίἩ οορᾶά τεσοπί ῃ ου µα. νώαννου (ΒΡ κῴανου): Ὁ 91. αάά 

και οι µαθηται των φαρισαιων 1: ο Μο | οµοιωσ (13: οπι) και οἱ των 

φαρ.(οε (85 1 Ἄ νρ): 0 193 τπτ. 108. 2443 (913) οπι; 4ο] αεί (ϱ 

οπι) Ρ]ιαγίκαεογΊήπι ππῖα χαι (Ὁ οπι) 9εησ. 'ποιουντ. | οι δε σον (ία α 

ο) 1 ᾳ να): Ρ οι δε µαθηται σου (1: αὲ Μ4), Ἰέειη Ὦ ο ϱ ἔ 3: «ορ Ρο 
ῥῦ απίεπι ἀἰδοιριζί (ο ἀἄἰεοεπίες) :: αἱ Μο | εσθ. και πιν.: Ὦ ο υὐδενΥ 

τουτων ποιουσιν 

945 ο δε εξ οἳΠΙ ΝΒΟΡΙΗΧΞ 1. 98. 69. 124. 191. 946. α110 ἔογο Εεορ 8ΥΤ 

Ρ ΠΡ ααοἲἩ αὖΓ ... ς Ὥπ Τί οπι {6 οΙπΙ ΑΓΔΑΠ τιποῦ αἱ ρ]αει ΠΡίεί νς 
ΒΥΥΣΕΠΑΕΡ ἴΧί αγ 6ο | µη δυνασθετουσ υιουσ (ΐα ΕΙ ᾳ νβ) ον ΝΌ 

ΑΒΟΙΗΣΓΔΑΣΠ πο τα]] α] οπιπΥ]ᾶ {1 ᾳ νρ σορ ΒΥΤΙΙΓ ο ατη ... ΝΤΡ ἃ 

Ὦ ο 6 5 1 ρα” ααἰἩ µη δύνανται ον υινου {:: ο 11. Ρρ.). ΟΕ εἰ. Τετ 

πιο 4,11 γοᾷθης ταβίοπθπα αιιοᾶᾷ ποπ ροββεπί Ἰδίππατο ΕΙ 5ροηφὶ, 

απαηἁ ας είο | νυμφωνοσ (124 νυμφιου): ΠΕοπΙ (ο. ἆ) νρ «ορ δροπςξ, 

ΟΕ αἆ Μο οἱ Μί | εν ω ο νυμφ. µετ αὖτ. εστιν (εί. Τοχίπιατε 1. ].): ο 

εφ οσον εχουσιν τον νυμφιοΥ µε εαὐτων :: ο 1. ϱΡρ. 

98-85 
Μι 9, 14ς 
Μο ὅ, 19--50 



86-80 
ΜίΘ, 169 
λς 9, 5 « 

44 5, 96. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΛΝ 

ποιησαι γηστεῦσαι; 90 ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι, καὶ ὅταν ἀπαρθῃ 

ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ νυµφίοσ, τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐχείναισ ταῖσ ἡμέραισ. 

96 Ἔλεγεν δὲ καὶ παραβολὴν πρὺσ αὐτοὺσ ὅτι οὐδεὶσ ἐπίθλημα ἀπο 

ἡματίου παινου σχίσασ ἐπιῤάλλει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν΄ εἰ δὲ µήγε, 

καὶ τὸ καινὸν σχίσει καὶ τῷ παλαιῷ οὐ συμφωνήσει τὺ ἐπίθλημα 

94. ποιησαι ΟΠΠ ΝΟΑΒΟΙΗΧΓΔΑΞΠ ης 6Ι] α] οπησΙᾶ {14 νρ »γταί σο 
ΔΤΗ... ΝΡ 8 Ὁ ο 6 Π:ϱ1’ ρα!” αοί] οπα :: ο Με, ο{ εἰ. Μί | νήστευσαν 

6πΙῃ ΝΕΗΧΣ 98. ..ς Ίμ ΤΙ νήστευειν (1: ε[ Μο) οπι ΝΤΑΟΡΙΕΓΔΑΠ απο 

Υο]1] αἱ ρ]οτ 

90. καν οταν ΕΠπΙ ΑΏΡΕΗΚΜΙΠΒΗΡΌΥΣΓΔΑΛΣΠ αἱ Ίοηρφο Ρ] α οι {ου Ἱπρ συ 

. ποευμµίκί 1. 19. 69. 124. 151. 946. α] ΡΙιδοῬοοςίΗβΣ σἳ 1ᾳνρ 

(εί. απι) 6ορ ΒΥΤΗΙΓ ΟΠη και, Ἠἶπο Ίωπ [και] 1: ο Ι]. Ρρ. | τοτε 6ΝΠΙ ΑΒΟΡ 
ΓΠΧΡΑΣΠ απο χο]] 4] Ίοηρο Ρ] α νο «ορ »γτα) αγιος, ΝΕΜΑ 1. 19, 

28. 69. 194. 946. α115 [οχο ῦ ο ο ΓΗ 61 1 ᾳ 5ο αγισᾶἁ ααίἩ και τοτε 

ἴτο 1]. Ρρ. | ηστευσουσιν (ΑΔ 19. 69.946. αἱ ραιπςο -σωσιν): τηκΌπ” αἱ 

ΡΙ510 νηστευουσιν | εν: κοπ. Υοχρα εν εκει’. τ. ηµερ. ΑΕ αᾱ 8εφα 

(γα ΕΙ{ ρτορίεγεας ο ΟΠ ὃς χαι 

ὤθ. δε και (86: κ” ν]ᾷο απίθ): Χ 904. 6 ο 60ρ οπι και | παραβρ. πο. αυ- 

τουσ (15. 69. 846. αυτοισ): κἲχ ΒΥΙΣΕΒ αοἰ]ι πρ. αυτ. παφαβ. | απο 

(δεμα , Ὀσηπθ'') «1η ΝΒΒΕΡΙΙΧΣ 1. 19. 29. 99. 69. 194. 151. 1513 946. ὓο 

ε β” σΊ. 1 ᾳ νς »γταίῦ ορ (αχ) ΑπιρΙασ 1961... ς οπι, ]μπ [απ.] «. ΑΟ 
ΓΑΛΗ τς» αἱ Ρίου α ἔσο ααί]ι (ΠΠ Ιπί3Τ6 πεπιο ὑπυπιίεέῖέ οοπιπιίςκγαπι Όε- 

δέὐπιοπιὲ πουξ η υεδέὐπιεπέιπι υεέμβ, Ίιεο πο ζηί υζιι ποστ πι γε ο6- 

{εεδ πηαρῖ5 α Μί ροπάεί, πέ ργοβαπ{έ οχίτοπια: πες πεζή οίο ἴαΠΘΙΙ 

1] ]ιά οεδέύπιεπέ{ πουί Ίμποαα εβί, ποπ [ραππὶ τιάίε] Μα ]ιασί.) 1: ο 1]. 

Ρ)Ρ. Τίοπι σχισασ (8δομα ,Ῥ6πθ΄ί) ού ΝΒΡΙ,Ξ 1. 22. 95. 191. 10Τ. 251. 

60οΡ (ρο5ί ουδεισ Ρο) ΒΥΥΡΕΒ ΡοσβΡ.... ς Ἰωπ οσα (:: αἲ 1. ϱρρ.) εππι Αο 

ΕΧΓΔΑΠ απο 4] Ρ]εν Ίΐ νς 5ο ΑΥΤΡ ατΠΙ αοίμ | επιβαλλει: κ -βαλει | 
επι ιµατιον παλαιοΥ: ΝΟ 192. 901. 406. (50 επιιµατιω παλαιω. ΒΙ- 

η] {ον Γ1α]64 (ο. ὙΨαίδι) ουδεισ επιβαλλει επιβληµμα ϱακουσ αγνα- 

φου [επι] ἱµατιω παλαιω. Τρ]άεπι ουδεισ γαρ φησι επιβαλλει απο 

ρα. αγναφ. ἔπι ιµατιω παλαιω. Ταπι ΕΡΙΡΙΠΙΔΤΟΡΟ5 (49.9) τι εστι το' 

οὐ ῥαλλουσιν 9ἱΝΟΝ ηεον εισ ασκ. παλαιουσ, ουδε επιῤλ. ρα. αγνα- 
φου επι µατιω παλαιῳ" ει δε µηήγε, και το πλήρωμα αιρει, και το 

παλαιω ου συμφωνήσει" µειζον γαρ σχισµα γενησεται. | και το και- 

νου: κ” ϱορΡε 4 ΟΠ και | σχισει (Ῥεμα ,,Ῥεπο αρ Το”) ο πβορΊικ 

ὔ. 95. 96. 40. 60. 999. 959. 1986Υ 96εν 490ν ΥγδοΙ 8Ρ9 ᾳο. Ἰΐεοπι συµ- 

ΦώΝήσει ο. ΝΑΒΟΡΙΙΧ δ. 98. 96. 40. 68. στ. 60. 91. 151. 2943 9259. 259. 

999. 410. α ο(εί, ΕρίρΙππατο, γ]ᾷο απίθ)... ς σχιζει οἱ συµφώνει 6111 

(Α -ζεν εί -νησει)ΕΕΗΚΝ(Π σχιζεται, πξ ππροχ χθεορπον!, οἱ -γει)βΌνΓ 

ΔΛΠ αἱ Ίοηρε ϱ] 1Ρ]6Υ νρ οορ βγτΗΙΙ ΑΥΠΙ ϱο αοί | το (ς οσα, Ἰέθπι Τη 

οκ 6ΙΥΟΥ6) επιῤλημα το απο ο, ΝΒΟΙΙΧΑ 1. 9δ. 69. αἱ ππα (Ίίοπα Ὁ επι- 

βλημα Ρο8ί καινου) Ἱὲ νο «ορ βγει αὖπι.... αρ ΤΙ το απο 8Πθ τα 

ἐπιῤλ. ΟΠΙΠ ΑΕΕΗΚΜΗΣΕΥΓΔΠ 4] Ίοπρο Ρ] σο αοί]ι 51 
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σεν - - 7 Ν 2 Ν / π η 5 2 Ν 
τὸ ἀπὸ τοῦ καιωοῦ. ὢτ καὶ οὖδεισ βάλλει οἶνον νέον εἰσ ἄσκουσ 

Δ ’ ο [ά σ « ῶ / Δ » Δ 

παλαιούσ᾽ εἰ δὲ µήγὲ, ῥήξει ὁ οἶνοσ ὁ νέοσ τοὺσ ἀσκούσ, καὶ αυτὸσ 
3 ο. Ν ς ὁ κ. Αα . Θ 2 Ν οι ’ αν 

ἐκχυθήσεται καὶ οἱ ἀσκοι ἀπολουνται' «95 ἄλλα οἶνον νέον εἰσ 
ὼ { ως λ λ Ν η /’ 

ἀσκοὺσ καινοὺσ ῥλητέον. 99) καὶ οὔὐδεις πιὼν παλαιὸν θελει 
η . η  αφίής Δ ; 3 

νέον λέγει γαρ ᾿ ο παλαιοσ χρηστοσ ἐστιν. 

γΙ. 

Ν [ή / 

1 1 ἳ Ἰγένετο δὲ ἐν σαββάτῳ δευτεροπρώτῳ διαπορεύεσθαι 

9, βαλλει: 6 επιβαλλει | ϱηξει (α ο ο 5 1: νοεὰ αἱ (οΥ επι ἵηρ {1}: 
0ΓΔ αἱ Ραπο ϱ ΓΙ ᾳ απ {οἱ πο ΦΥΤΗΙ ῥησσει (Ε 0ησει) 1: ο Μο | ο οι/. 

ο νεοσ (Α 44. ΤΙ. οἵη 0 Υεοσ) 61Πὶ ΒΟΡΙΙΜΕΌΧΑ αἱ ρΙα5”0 1{ νο οἵο...ς 

ο νεοσ οινοσ ΟΠΠ ΑΒΕΗΚΡΓΔΗΠ αἱ ΡΙ Ρο | τ.ασκουσ: Ὦ 6οβ απ αάά 

τουσ παλαιουσ 

98, αλλα ΕΠΙ ΝΑΡΕΕΗΙΕΗΒΌΥΣΓΑ αἱ ΡΙ... ΒΟΚΜΑΠ 1. 69. αἱ αλλ | βλη- 
τεον οἳΠι ΝΔ ΑΒΟΕΧΓΔΑΠ πποῦ αἱ οηπσίἀ γα... Ν Ρα Ὦ 66 (ρο8ὲ αλλα 

Ροπ) {13: αἳ- 1 α 5γταίΣ αείἩ (ορ) (έεπι Ρ1αΙΘ Νείϊδί λεγει γαρ παλιν 
ο σωτηρ" ῥαλλουσιν 9Ο} ΕΟΝ εισ ασκ. γεουσ, και αμφοτεροι συντη- 

ρουνται) ῥαλλουσι:: α Μί 9, {π νιάείαν ροεπᾶετο πθςο βα{ῖ5 Ἠτο ατια- 

ἀχαχθ. Ῥταείετεα ῥλητεον αΏδαιο αἀδ[ίαπι ουπΙ ΝΗ1, 1. δὐ. 191. 10τΤ. 

209. 801. «ορ... ς (5εά αΏό αἱ Ῥομι οπιββΙοησια ναι ρτοβ) Ἰωπ αάά 

και αμµφοτεροι συντηρουνται (Ὁ α ο τηρουνται, δε’ναπέ; ΗΙΘΗ νο 

6ΟΠΒΕΥΟ.) ΟΙ ΑΟΡΕΣΧΓΔΑΠ αποῦ αἱ ρ]εν Τέ νρ 5ο ΒΥΤΙΙΡ αγπῃ αθἰ] σορᾶ7 

γοζεηί (Ώ]14] ν]άς απίθ) :: ο Μί αΏῖ π6ππο οπι; ϱΓ. οἱ αἆ Μο 

9ὃ9θ.Ρρα}Ἀ οσο ΠΣ 1 (πον Ἰίεπι ἔσᾖ 3 ᾳ Υνρ πες 5 1εσεπί) οπι ΗιιΠο Υοι- 

ΒΗΠ1. Ἀθο πιαρΙ5 Ες Παρπῖςδο νάΐγ; πες επῖπῃ πί ἀεῦοεβαί 1Π 6ΝΠΟΠΕΠΙ 

4δοππτα τοία]]ξ, 1π απο ᾳπας 5Ιπρα]15 ῥρτορτῖα ΒπΠί ροδαῖς. Οπιπία 

απαθε α Υ. 91 πβδαᾳπο αἆ παπι Πιῖδ εαρ1(ῖ5 Ἱαριπίπγ οοΠΙΡΓΕΠΕΩΒΕ 811 

Απηπιοπϊά 5αε{ῖοπο 40 αἱ ἨιβδαὈΙϊ 68ποπ6 δοσππάο, 4πθπη 116 118 ἀθβίι- 

παν1έ 4παςο σοπιππππ]{αχ τας ἱπεπίαν. | και: δὸ Β οπι | Όελει ΠΠ ΝΕ 
ο, 1. 118. 191. 16τ. 909. 11Ρε ϱ0Ρ Α1ΠΙ αθίἩ ... ς Τη ΡΙ86πΙ ευθεωσ 

(Χ αἱ ραις ευθυσ) οππι ΑΟ ἘκΓΔΛΠ ππςῦ αἱ Ρρ]ετ {οσ1. 5. 3 νο βγταίν 
Ρο | γαρ: κ 15Τ. ΒΥΤΡ αάά οτι | χρηήστοσ οἵπι ΜΒ, 16Η. 2256. «ορ 

ΒΥΙΣΕΒ νε. ς Ἰωπ χρήστοτεροσ (κ αἱ Ραιο χριστ.) ΕΠΙΠ ΑΟΕΧΓΔΑΠ απο 

 α] Ῥ]ον 16 νρ 5ΥΤΡ τα]] 

ΥΠ; 1. εγένετο δε: Ὦ α 6 Ρο αθί]ι και εγεν. (ο εἰ ἑαζύαίο ππιαπε Γαοβιπι εκ!) 

Φευτεροπρφοτωο (ππ 19. 11Τ. 194” 985 δευτερω πρωτω) εΠΠΙ ΑΟΡΕΗΚΝΜ 
ΕΡΒΌΥΧΓΔΛΗ αἱ ρ]ον α (Ἠ (6αὐδαίο εεσιπιᾶο α ϱγύπιο) 15: ϱ1: Σ" (ο εαθφαίο 

πιαπε) νΡ ϱο ΒΥΤΡ ἵχί απ 04 οδα τὸ» (6α]]απᾶ. ϐ) µατθαῖοσ (εοιυτῖροα 

λουκᾶσ) δευτεροπρώτφ φησὲὶ σαβῥάτῳ τὴν ἡμέραν δηλῶν τὴν μετὰ τὸ 
κύριον σάββατον αὐτοῖσ δὲ ἑορτῆσ ἀργουμένην. ἘΡρ Τρ Η 455 (αλογοι) 
φάσκει λουκᾶσ ὅτι ἐγένετο ἐν σαββ. δευτεροπρώτῳ ἵνα δείξη σάββ. 

πρῶτον εἶναι τὸ ἄπ᾿ ἀρχῆσ ὁρισθὲν καὶ ῥηθὲν ὑπὸ κυρ. ἐν τῇ κοσµο- 

1 --5 
Μςο2, 25 --35 
Μι12, 1--8 
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.] ν ΄ Χο ς Ν } - 

αὐτὸν διὰ σπορίκω», καὶ ἔτιλλον οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ τοὺσ στάχυασ 

ποιΐᾳ κατὰ περίοδον ἀπὸ τότε ἄχρι τοῦ δεῦρο κατὰ ἑπτὰ ἐμέραα 
ανακυκλούμενον, τοῦτο εἶναι πρῶτον. θεύτερον δὲ σάῤῃ. τὸ ὑπὸ νό- 
που ὠρισμένον. - καὶ ὁρᾶτε ὅτι δεύτερον καλεῖται σάῤῥ. μετὰ τὸ 

πρῶτον σάῤῥ. ἡ τοιαύτη ἁγία τοῦ προβάτου ἡμέρα εἰσ σάβρ. ἁγιασ- 

θεῖσα, κἄν τε χυριακὴ εἴη κἀἄν τε δευτέρα κάν τε τρίτη καταντήσ!. 
εἰσ δὲ ἑπτὰ ἡμέρασ πάλιν ἀνακυκλούμενον δεύτερον καλεῖται πφῶτον. 

Γίοπι Ἠ Ρ1 ΡἩ 155 (Εβιώναιοι) ἠν δὲ σάῤῥατ. δευτερόπρωτον, ὧσ ἔχει τὸ 
εὐαγγέλιο". σάφβατα γὰρ διάφορα ὥριζεν ὁ νόµοσ, τὸ μὲν κατὰ ἑβ- 

δοµαάδα ἀνακυκλούμενον φύσει σάῤῥατον, τὸ δὲ διὰ τᾶσ ὑποπιπτοί- 
σασ τῆσ κατὰ σελήνην νεομηνίασ καὶ τὰσκαθεξῆσ ἑορτάα, οἷον ἡμέρασ 
σκηνοπηγίασ καὶ ἡμέρασ πάσχων, ὅτε τὸ πρόβατον θύουσι καὶ 
ἄζυμα λοιπὸν ἐσθίουσι. ἔτι δὲ ὅτε τὴν µίαν νηστείαν νηστεύουσι 
τοῦ ἔτουσ τὴν λεγομένην πεγάλην, καὶ τὴν ἄλλην ἣν λέγουσι µικράν. 
ὅτε γὰρ ὑποπίπτουσιν αὗται αἱ ἡμέφαι, ἤτοι ἐν δευτέρα σαβῥάτων ἡ 
ἐν τρίτη ἡ ἐν τετράδι, σάρβατον καὶ αὐτὸ αὐτοῖσ ὀρίζεται. διὸ μετὰ 

τὴν τῶν αζύμων γεγνοµένην ἡμέραν καὶ ὁρισθεῖσαν ἡμέραν σαῤῥάτου”, 

τῷ σαῤῥάτῳ φύσει τῷ μετὰ τὴν ἡμέραν τῶν ἀζύμων εἰσ σάββατον λε- 
λογισµένην, πηὑρέθησαν διαβαίνοντεσ διὰ τῶν σπορίµων -- δεικνύντεα 
ὅτι λέλυται ὁ δεσμὸσ ὁ ἐν τῷ σαρῇ. ὁριζόμενοσ, ἐλθόντοσ τοῦ µεγά- 
λου σαῤῥάτου, τουτέστι χυ αἰο. ΟΙ ο”. (ο. Ῥοπμ., ο. Ῥαχ.5 1) 

σάῤῥατον οὖν καλεῖ οὗ µόνον τὴν κ τοῦ πρώτου μηνὸσ τῆσ σελήνησ 
φάσασαν ἐν σαῤράτῳ, ἀλλὰ καὶ τὴν νε τοῦ πρώτου μηνὸσ τῆσ σε- 
λήνησ, ἥτισ ἐστὶν πρώτη τῶν αζύμων ἡμέρα, καὶ αὐτὴν ἐν ἡμέρᾳ 
πρώτη φθάσασαν, καὶ τὴν κα τοῦ αὐτοῦ µηνόσ, ἥτισ ἐστὶν ἑρδόμη 

μεν ἡμέρα τῆσ ἑορτῆσ τῶν αζύμ., ἑρδόμη δὲ τῆσ ἑβδομάδοσ ἡμέρα. 
τοῦτο οὖν τὸ πάσχα δηλῶσαί µοι δοκεῖ ο Φεῖ. εαγγ. λουκᾶσ, ἐν οἷσ 
φησίν᾿ ἐγένετο ἐν σαβρ. δευτεροπρώτ. διέρχεσθαι τὸν ἴἩ καὶ τοὺσ 

/α9. αὐτοῦ διὰ τῶν σπορίµων, τοὺσ δὲ µαθ. τίλλοντασ τοὺσ στάχ. 
ἐσθίει. δευτερόπρωτον δὲ σάῤῃ. καλεῖ τοῦτο τὸ σάῤῥ. οὐ µόνον ὡὧσ 
ἑβδόμης ἡμέρασ οὔσησ, ἐν ᾗ ᾗ πρώτη τῶν αζύμων εὑρέθη, ἀλλὰ καὶ 

διά τὸ ἀπ᾿ αὐτῆς ἀριθμεῖν τὰσ α΄ ἡμέρασ καὶ ἑορτάζειν τὴν ἑορτήν, 
ὧν ἑουτὴν τῶν ἑβδομάδων ὁ Θεῖοσ προσαγορεύεινόµοσ. ἑπτὰ οὖν σαβῤ- 
θάτων ὄντων ἐν τούτῳ τῷ ἔτει τῆσ πεντηκοστῆσ, ἅτε ἀπὸ σαῤῥάτου 
αοχομένησ καὶ εἰσσάῤῥατον συμπληρουμένησ, ποῶτον ἠν σάββατον τῶν 
ἑπτα σαῤῥάτων καὶ τελευταῖον πάλιν τοῦ ὅλου ἄριθμοῦ διὰ ταύτασ τὰσ 
αἰτίασ ἐν τούτῳ τῷ πάσχα τὸν κύριον μετὰ τῶν μαθητῶν διερχόµενον 
διὰ τῶν σπορ. δηλῶσαι ῥουλόμενοσ ὁ εὐαγγ. εἴρηκεν ὅτι ἐν σαβῥ. δευ- 
τεροπρώτῳ διήρχετο διὰ τῶν σπορ. ὁ 15 καὶ οἱ µαθ.. αὐτοῦ. Ο 19 Ίο, 
40. ἵπ ΜΙ: ὅταν διπλῆη ἡ ἁργία ᾗ καὶ τοῦ σαβῤῥάτο» τοῦ κυρίου καὶ 
ἑτέρασ ἑορτῆσ διαδεχοµένησ. ΒϊπηΠίει 99Τ56ΛοΙ ὅταν μετὰ τὴν τοῦ 
σαῤῥάτου ἁργίαν ἑτέρα διαδέξηται πάλιν ἑορτή. Ι5ίά ορρ ὃ, 110 
δευτερόπρωτ. εἴρηται ἐπειδὴ δεύτερον μὲν ἦν τοῖ πάσχα, πρῶτον δὲ 
τῶν αζύμων. ἑσπέρασ γὰρ Φύοντεσ τὸ πάσχα τῇ ἑξῆσ τὴν τῶν αζί- 
µων ἐπανηγύριζον ἑορτήν, ἣν καὶ δευτερόπρωτον ἐκάλουν. Αἀάῑία οκ- 
Ρ]σκίῖοπα π]{εγίογο ροτρῖί: εἰ δὲ σαῤῥάτῳ εἴρηται, μὴ Φαυμάσησ" 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 6, 2. 47" 

καὶ ἠσθιον ψώχοντεσ ταῖσ χερσί». 3 τινὲσ δὲτων Φαρισαίων εἰπον' 

σάῤῥατο» γὰρ πᾶσαν ἑορτὴν καλοῦσι ' οἵο. (Ἐπάσπι ἴογο οχδον]ρία 
Ἱαῦοπέ 999 5οἹοΙ 900 5εμο] 9ὔβ5εμοι) ΤΠΡΗΥΙ αἁ Π. Ι. πολλάκισ 
ἀπήντα ἡ ἑορτὴ ἐν παρασκευῇ, καὶ ἐκάλουν τὴν παρασκευἠν σάβῥβα- 
του διὰ τὴν ἑορτήν εἶτα τὸ κυρίωσ σάῤῥατον ὠνόμαζον δευτερόπρω- 
τον, ὡὧσ δεύτερο» ὂΥ πφοηγησαµένησ ἄλλησ ἑορτῆσ καὶ σαῤῥατου. 
Ε{Ἡγ αᾱ Ἡ. 1. τοῦτο δὲ τὸ σαάῤῥ. ἐκαλεῖτο δευτερόπρ. ὧσ δεύτερον 
μὲν τοῦ πάσχα, πρώτον δὲ τῶν ἀζύμων. Απι Ὁ 110 1965: 5οσππάορτ]- 
ΤΠ, ΠΟΠ Ρτϊπποςδοαπάππα ἀῑκΙε, δευτεροπρώωτο» απῖπι δετ]ρίαπη ο8{. 

Ῥνγαθίονγ! οπΊπα ἀθριῖί αποά ργασθσς]]{. Ῥδθοιπάπιη Ἰά6ο ααἷα. ΡΕΙΠΥΙΙ 

απίο αχ Ίοσο ῥγαοσοθβκίέ, ἵη 4πο οίΙαππ ροσπα ρτααβοτῖρία οδί 5ἱ απ ορο- 

γθίανς ΡΙΙΠΙΙΠΗ απίσπη 1469, απῖα δαὐῬαίαιη Ἰ]]ά εκ Ίεσα βο]πέτη οδί 

απος θγαΓ ΡΥΙΠΙΊΠΙ: οἱ Ίος ΡΥΙΠΙΠΙΗ {ασίαπι ο5ίαιοᾷ βοσππάο οδί εοπβίήίπι- 

{απη ΟΕ οὐ. Ρ511 (ρ. 996). (Οοπέεντί Ργαοίθεγοα ροββιπέ Εαδία{μ. νιί. 

ΕπίγεΙ. πχ. 96. µέχρισ ἑρδόμης ὥφασ τῆσ δευτεροπφώτησ κυριακῆσ. ο. 
ἀοπηϊηίσα, Ῥγίπια Ῥοδὲ ραδεῃα; ἴοτη δευτεροδεκάτη Ἠ[εν. ἵπ Ἐζαςμ. 45. 

εί δευτερέσχατοσ Ἠε]οά. αρ. Οµίτανρς. νε. ρ. 94. Ἐποῖί πιο εβῖαπη 

Οἶοπι βίνοιη. 6. δ. οκ Ῥταθαϊσαί. Ῥοαμί -- ἐαν μὴ σελήνη φανῇ, σάῤ- 

βατον οὐκ ἄγουσι τὸ λεγόμενοι πρῶτον είς) ..... ΝΗ1, 1. 99. 98. 693 
118. 101.209. (ἴεπι ναβ]] αί χθες ΥΣὲΧ, πβΙ ο8δί επορευετο ο 1 τοισ σαβ- 

βασιν οἵο) Ὁ ο ο {ΣΙ 4 «ορ ΒΥΤΡΕΝ ΑΥΤΡ 118 (ΠΟΠ 1η οτηπ]Ὀ. οχεπιρ]α- 
πο. οβέ) ΑΥΤΗΣ αθί αρ (ατεῦ οἱ αἲἲο Φευτερώ) Ῥει5δ οπι (Βο]πι 

»τεςίθ'!), Ἠΐπο Ίωπ ΤΙΡΥΠΟΡΣ [δευτεροπρώτ.] :: αἲ αἱ αὐ αἀάλίαπιοπ!] 

τα{1οπς ΠΠεπαπι οδί, Ἱία, οαχ οπη]δοτ]ηί ἵπ Ῥτοπηρία ο8ί.. Οείεταπι πας 

βἰπηῖ]α απἰσ( παπι Μί πθς Μο αἀθογ]ρβογιπέ. |. διαπορευεσθαι: Οἵχ αἱ 
Ραπό πορευεσθ. | αυτον: ὃδ. οπΙ, Ὁ απίο εν σαῤῥ. ΡοἩ | δια 8ίπε των 

ομΙη κ ΑΒΤΙΔΑΊΠ 1. αἱ ρ]αδ10.... ς αἷά των (:: απ Μι εί Μο) οτι ΝΕςΡ 

ἘΗΚΜΕΗΡΙΥΣΧΓΑΣ αἱ Ίοησο ΡΙ ΟἨγοή 546 (νἷᾶε απίθ) «ορ ΤΠΙ | και ετιλλ. 

ο, µαθ'. αυτου: Ὦ οι δε μα. αυτου ἠρξαντο τιλλειν, Ὁ εἰ αοερίδεεπί 

ἀἰο[ριὲ εἶις υείίεγε, ο ἀῑδοεπίεν αιέεπι είν υεϊεῦαπέ :: εἴ Η. ϱρ. | 

τουσ (κ 299. 949. 959. 999. Ἠ56Υ οπ1) σταχυασ Ίος Ίοσο ὅππι πΑοὔ(ρ)κ 

ΓΑΛΙ της" 1. 19. 98. 69. αἱ οπιπσίᾶ 1{ νο σο «ορ βγταί ο Βῦ αγπι αθίῃ 

εε. Ἡο Ἱμι Ροδί ἠσθιον ] και ἠσθιον: ἃ 4 ρο8ὲ χερσιν Ρο (ππαπίζς σ0- 

{εγεπίεξ εἰ εὔεθαπέ α., οοπ]γἰσαπίες πιαπέδις οἱ πιαπώάισαδαπί 4) ... ρα ἴ 

60Ρ ΒΥΙΣΕΗ αγπα (πθί1) και απίο ψωχ. τ. χερσ. εί ησθιον Ροδί χερσ. 

Ῥγαείεγοα ϱ”ΝΜ αἱ ραπς Ὦ ς 6 ορ! εἰ 47 ΦΥΥΣΕΝ ααἰ] Απιριας αἆ χερσιν 
α4ά αυτων, Ἠ]πο Τα [αυτων] 

ειπον (κ ειπαν, Τί νο ΒΥΕ ἀἰσεδαπί, οἱ ϱ) 5ἵπο αυτοισ οἵιπι ΝΒΟΤιΧ 

1. 118. 181. 15Τ, 209.49 6560Ρ...ς αᾶᾷ αυτοισ Ίΐοια Τη [αυτ.] ο1ῃ 

ΑΟΡΗΓΑΛΙ απο αἱ Ρίο (904. Ὦ σο προσ αυτουσ) 0 {13 613: 1 α δγναι! 

ε(ΒΙ αγπΠ αοίῃ 5ο ... Ὦ ελεγον αὐτω :: πε Μο | τι ποιευτε οἴς: Ὁ ειδε 

τι ποιουσιν οι µαθηται σου τοισ σαβῥασιν ο ουκ εξεστιν τ: δαπ{ λος 

πᾷ Μο εοπ{ονπιπία [ ουκ: νὶ ουχ |. ποιειν (1, ΒΥΙΣΕΝ ροδί σαῤῥασιν) 

611 ΝΑΟΤΧΓΔΑΠ τποῖ ᾳ 60ρ ΦΥΙΣΟΣ ΑΥΤΡ αίἩῖ δο αθίὮ ... Ἰμ Τϊ οπι 

ο. π(ρ)η 69. 2Τ4ΙΩΕ ΠΡ]εῖ νο αγά τ: Ἱπρτϊπιϊς Μαγοιτη αἆ Ἠππο 1061111 
ΙΠΠΓΑΠΟΠΙ να]ηῖδ5ο Ἰδοίίο σοᾶ1οῖδ Ὁ ρτοβαί. Τηπ Μί οδί ποισιν Σ’ σαῤ- 
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τί ποιεῖτε ὃ οὐκ ἔξεστιν ποιεῖν τοῖσ σάῤῥασως Ὁ καὶ ἀποκριθεὶσ 

ὁ ᾿]ησουσ πρὸσ αὐτοὺσ εἶπεν' οὐδὲ τοῦτο ἀγέγνωτε ὃ ἐποίμσεν 

αυείδ, ὁπύτε ἐπείασεν αὐτὺσ καὶ οἱ µετ αὐτου ὄντεσ; 4 ὧσ 

εἰσγλθεν εἰσ τὸν οἶκον τοῦ Φεοῦ καὶ τοὺσ ἄρτουσ τῆς προθέσεωσ 

ἔλαβεν καὶ ἔφαγεν καὶ ἔδωκεν καὶ τοῖσ μετ αὐτοῦ, οὖσ οὐκ ἕξε- 

βατω. | τοισ σαῤῥασι» (εαὐθαίς α Ὦ ο Ε1 ροβδί ποιειτὲ ΡΟΗ, ΠΟΠ 1{6Πι 

α- 35 φιῖᾷ Γαοϊῖν καδζαξῖς ποπ [ίοεί) «απ ΝΕ(ϱ)Ιπὺ 1. 22. 69. 124. 

191. 4403 α] ραις ΠΡΙΕΡ ΑΡΤΑ... ς εν τοισ (4Λ” οπι) σαῤῥασι οἳπι ΑΟΧ 

ΓΔΑΠ ιποῖ α] Ρρ]ον (19. 946. 4550. ε’ σαῤῥατω) ϱ13. νε βο :: εν ΜΙ, δε 

Ἱπ]αίαπη οδί οίἵαπι Μοο 

ὃ. και αποκριθεισ: Ὁ αποκρ. δε | ο τς προσ αὐτ. ειπ. οππι κ», (112) νε 

6οΡ ΒΥΥΡ, Ίίεπι 5εᾷ προσ αυτ. Ροβ8ΐ ειπεν (983 ελεγεν) Ροβῖίο (ο 15 

ειπ. πο. αυτ. Ἱῖα Τμ) ΑΟὕΡΚΜΗΧΗΠ αἱ Ῥοσπια ΒΥΥΣΕΣ αοἲ] (ο οπις8δο ο 

(5), Ἱέοπα βοᾷ αυτοισ Ρτο πρ. αὖτ. (ο 18 ειπεν αὐτοισ) 1. 209. ο 3 (4 

ΑΥΤΗΣ γεβροπέ Πεδις οἱ αἰωίέ α[ίκ), Ἰέεπα ο 5 ροβί πρ. αυτ. Ροβῖίο 95. 

αἱ ραπς 6ο απῃ... ς ΤΙ προσ αυτοιυσ ειπεν ο (Β οτι) ε5 (:: οοηνοπ]αΠί 

Ίαθς οΠΤη Ν οίο, πϊςϊ αποἀ ο :5 Ροβί ειπεν ροπϊ(αγ) οππι (9) ΡΗβΌντ 

ΔΑ αἱ ΡΙ, Πίο ασ εί [εδις α Ὁ 61" 1::πρ. αὐτουσ, πρ. αυτον εἰς 

«ο]απί Ρο5ί ειπ. ροπῖ, Ι{οπι ο εξ (οί ρταοίεχ α]ῖα 4, ϐ) | ουδε: ΡΗΙ, ουδε- 

ποτε, ΡΙπείΘΓεΔ( 119 Η1, ΥΠΑ ΟΙ τουτο :: πί Με | δαυειὸ: εαά ΜΙ1,1 | 

οποτε (:: Ίος (απίπτα Ίοςο ἹΙαρ1(ίαγ) 6ΠΠΙ ΑΡΗΚΜΠΗΡΌΥΓΛΗΠ αἱ Ρίου... 

Τη οτε (1: πἲ Μο οί Μί Ιασίῖοπο ποπ Βπσί) οµπι ΝΡΟΡΙΧΑ 1. 09. 91. 

191. 10τ, 209. 259. 299. 4895. α] Ρ8πο | µετ αυτου (1ΐα αΜ. Μί οἳ Μο): 

Ῥ συν αυτω | οὔτεσ ο ΑΟΒΓΑΛΠ πποῖ αἱ ΡΙ6Υ (124. θΡ8 παντεσ) βο 

ΑΥΥΡ (1{ νΡ, αἲ πος αῑίεν Ι]. ϱΡρ.) ... η οτι υπ ΕΡΙΧ 1. 22. 9ὺ. ϐ9. 

191. 15τ. 495, α] ραπο «ορ ΦΥΥΡΕΝ ΓΗΣ: Μί οί Με 8ἶπ6 οντεσ 

4. ὧσ ΟΙΤΗ ΝΑΟΕΗΚΝΜΒΌΥΓΑΛΗ αἱ Ρ]εν 5ΥΤΡ οτι Ἠχ (ο αἱ, οκ μέ οτίατη Ὁ), 1{απη 

Ίπ πωσ εππῃ Νότης 1. 19. 95. 69. 1941. αἲ” (.: πἱ 1. ϱρ.), Ἱέεπι φἩο- 

πιοῖο ((ιεπιαάπιοᾶπι πι) ΠΡΙΟΥ νσ ορ αὖπα Πλ! ττ. ϱἴνα ὧσ Αἶνα 
πωσ ρο αεί... ΒΡ Ρ]8Πθ ΟΙ (ΦΥΕΣΕΝ οτι). Πίεπη ΕρίρΙΙπαΤο 535 β6Πο]. 

91, Ροβί(πατη ΊαΠ1 86ο]. ὃ Ρ. 995 νοαχβιπη ῦ 4ο], βῖο: ουδε τουτο 

ανεγγωτε τι εποιησε δαυιὸ' εισηλθεν ειστ. ουκ. του Όεου (:: Πάεπι ΕΕ 
οἱ 102. 5ο] 1π Μο οπηΜέππί πωσ. Οείεταπι ρτο πωσ Μι οἱ Μο ποιπο 

ὦσ) |. εισηλθεν: Ὁ εισελθων | προθεσεωσ: ϱ8ὶ πφοσθ. (ία 1άρνῃ 

αἰῖαπα ἵπ Μί οί Με) | ελαβ. και ἐπὶ ΑΟΡΕΗΜΗΡΌΥΓΑΑ αἱ Ρ] Ιένς Ρο 

ΒΥΤΡ.... Ἰμπ λαβων επι Βο1ικ 99. (οορ ΦΥΥΣΟΝ αἱ νά)... πνκῃ 1. 19. 

69. 124. 191. 10τ. 209. α155 έοτο ΑΥΤΗΣ αὖπι αοἲἩ ΠήπΣὔτ οσα, Ἠήπόο 0 
τταί Ἱία 1. ΡΡ. | και εδωκ. και ο. ΔΑΡΕΗΚΜΗΡΙΙΥΧΓΔΛΙ αἱ Ρεν ΥτΑΤ εί Ρ 

πα] ... Ἰωπ ΟΠΗ καν 860 οππ1 81, 1. 119. 1 νς ορ ΑΥΙΣΕΕ αγά σο Πἱη" 

(ω: Γεβίας επ] έοχ οίίαπα Ἱπ Νο οσα: ν]ἀεραίαγ αὈαπάατα, Ηἶπο {οῦ Ἱππ- 

{ετρτοαίας Ἰπν]5 ἀταθοῖβ εὰἆ εοπδαπ πη{) | ουσ: Ὦ οισ | εξεστι’: ὮΜ 

εξον ην, Ἰίοπι ΠἰσεύαέὮ ο ο {1 ΒΥΥΣΟΝ Πηπί Απιζιις ιδ τν ο Μί, απο 

Ργαθίετεα Μ αάά αὐτω, δαΐ πο] οἷ |. µονουσ (πΑ αἱ Ίπα µονον, 4 νρ 

ἰαπίμπι) τουσ ερεισ: Ὁ 101. αἱ ραιό µογοισ τοις ιερευσιν (10Ρ1εΥ Πήπί 

(108 πο Πἰσεβαί [1ἶσεί] πιαπάµσαγε πῖκ{ βΟΠἱ5 δασεγζοίθιβ) τ: ο Μί. Ροβεί 
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στι φαγεῖν εἰ μὴ µύνουσ τοὺς ἱερεῖσ; Ὁ ΙΙ" καὶ ἔλεγεν αὐτοῖσ ὅτι 

κύριόσ ἐστιν ὁ υἱὸσ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαῤῥάτου. 
ϐ ᾿Εγένετο δὲ ἐν ἑτέρῳ σαῤῥάτῳ εἰσελθεῖν αὐτὸν εἰσ τὴν 

συναγωγὴν καὶ διδάσκει». καὶ ἦν ἄνθρωποο ἐκεῖ καὶ ἡ χεὶρ 

αὐτοῦ ἡ δεξιὰ ἦν ξηρά". Ἱ παρετηροῦντο δὲ οἱ γραμματεῖσ καὶ 

οἱ Φαρισαῖοι εἰ ἐν τῷ σαββάτῳ δεραπεύει, ὤὦα εὕρωσιν κατη- 

ν. 4. Ὁ (ᾳ1ος Ἠγεσ]λε]ῖις .,οἀᾷ 2 νοἰαβείβαῖπιος΄ Ιαιιάαξ, 5πΠί Βίαρῃ. ὢ 

οἱ Οαπί. Ἱ. 6. ἴρ5ο Ὦ ἀποραςψ ποπϊπΊῦας ἀῑσίας) αἀάῑία Παῦθοεί Ίιαος: 

τη αυτη ημερα Φεασαμενοσ τινα εργαζοµενο» το σαῤῥατω ειπεν 

αυτῳ αγθρωπε ει μεν οιδασ τι ποιεισ µακαριοσ ει εν δε µη οιδασ 

επικαταρατοσ και παφαβατησ ει του Ίοµου (εοάεπι αῑε υἱάεπΒ φιιει- 

ἄαπι ορεγαπέεηι καὐθαίο οἱ αίωῖ ΟΙέ ]ιοπιο οὗ «ιίάεπι δοῖς «ιο /αοἰς ὄεα- 

ἔς εξ κἳ αιμίεπι πιεβοῖ πια[εαίοίμς εί ἐαδαγίσαίον {εφῖς.) 

σ, Ἠιπο νογβαπι Ὦ ροβί ν. 10 Ροπῖέ | αυτοι: κ999. αἀά ο 1 | οτι 

ο1πΠΙ ΝΟΑΡΕΗΚΙΜΗΡΌΥΣΓΑΛΠ αἱ ρ]εν Π{ΟΠΠΠ νρ ρο (6ορ τί 8ο]εί) ... κ’ Β 

1. 191. αἲπι αθίἩ οπι (ΤΙ5ΥΠΟΡΣ:: ε{]]. ϱρ.) | ο υιοσ τ. ανΌρ. (Ίιαος 

οπηπῖα ΔΑ” ΟΠΠ οχοιπία οοΙΙπηΠα) απίο και τ. σαβῥ. ΡΟοβΙΙΠΙΊΙ8 ΟΙ ΑΡΤΗ 

ΧΓΔΑΠ πποῖ αἱ οπιπΥῖᾶ 1 νο ΒΥΥΡ ΑΥΠΙ Ρο ... ΝΕ ΥΙΟ 6{ἨΣ 60) αοἲἩ 

Ροβί του (ἴα κΕ ΑΥΥ5ΕἨ ος Σ «ορπΙ δἐΡείτή, ΠΟΠ και του) σαῤῥβατου :: 
πε Μί, εκ απο ΟΠΠΠ6Ρ Παῖμς ναΓβαςδ οοάΙσππη ΝΕ Ιαοσίῖοπθς Πιχίςςδο ν]- 

ἀθπίαν, οἴδΙ 4παα οτι α15 οἀἹά πας οµπα Μο εοπγοπ]πηῖ. 

ϐ. εγενετο δε πδᾳ ξηρα: Ὦ και εισελΦοντοσ αυτου παλιν εισ την συνα- 
γωγηΝ σαῤῥατω εν η ην ανθρωπυοσ Σηραν ἔχων την χειρα | δε βίπο 

και 6ππ] ΝΕΙΙΧ 1. 19. 989. 69. 194. 440. αἱ ρ]ιδίθα ῦ ο 43: 61. 1 (ο εἰ 

/ααΐηπι εδέ ἴπ) οορ ΔΥΙΣΕΣ (ΑγνΑΣ εἰ Γαοίμπι εδέ πι) αὖπι αθἲ ΟΥτή» 355 
(αεσιταία: Λεγει γαρ ο µαχκαρ. λουκασ’ εγεν. δε εν ετερ. εἰς) ... ς Τί 

ὁε και οππι ΑΕΓΔΑΠ ιποῖ αἱ Ίοηρο ΡΙ σ”. ᾳ νο ΑΥΙΡ (Ρο εί Γαοΐηπι εδί 

αιίοπι) | ανθρωπ. εκει 6ππ ΝΒΙΙ 1. 98. 181. 15τ. 909. 259. 299. 

ννἐβηΐ ϱ0ρ ΟΥ 355... ς Τωη εκει αμθρωπ. (1: αἱ Με) οππι ΑΧΓΑΑΠ αποῖ 

αἲ Ῥ]εν 16ΡΙ6Υ () αθἲ] οπι εκει) να 6ο βγταί εί αππῃ | ή χειρ: Ὦ οἱ ή 

τ. παρετηρου»το (Α)΄) ο. ΑΒΡΙΝΈΗΧΔΠ 1. 19. 98. 69. α159 [ογο Ογτσ55... 
ς παρετηρουν (1: αἱ Με) ο. ΝΕΚΒΌΥΓΑ αἱ ΡΙ (Ἡ αἱ Ραπο παρετηρουν 

τε ΟΠΛΙ65Ο δε αποά 5ο (αγ). | δε (ν]ᾶςε απίε; ο ἐφίέμν, 5ο ο ο ν. 0. 

εγαί αμίέπι ρτο και ην, 19. 69. 946. και παρετηρ.): Ὦ (ψιᾶα βαρτα) 

6ορ οἵπα: αΏδαια αυτο» οάιάίπηαδ οππῃ ΑΕΕΝΗΚΜΗΘΌΥΓΔΑΠ αἱ Ρ]Ι15 100 
1 νρ 5ο (οΓ εἰ. Τανπατό Ἡ, 13 εωζπᾶο οὐδεγοαδαπέ Ῥλαγίκαεί 5ἱ πιεζἰοίπας 

φαῦύαδϊς αφεγεί, πἱ αεσιβαγεπέ πι) ... 6 (Ξ αὐ 82) αάά αυτον (:: αἲ 

Μι Ιασίίοπα ποη Ππος) οππη ΝΕΡΙΙΧ 69. αἱ πππγίά φγγαῖ 6ορ αΡΠΙ πθἲ]ι 
απηυνοδος Οτο [ εν: Όκπ αἱ Ρ]α5815 1{ (οχο ϐΕ) απι οπα 1: οἳ 1. ΡΡ. 
Όεραπευει ΕΙΠΙ ΝΑΡΤΠ 205 αἱ ραπο... ς Φεραπευσει (:: οἳ Με) οππι Ἡ 

ΧΓΔΑΛ πηςῖ αἱ ρ]ον «ορ ΟΥ" 555. Ῥτασίειθοα νχ 19. 58. 69. 194. 946. 

8] ραις πάά αυτον (1: ο Μο) | κατηγοθειν οππι ν"Ἠβχ (ϱ -γορησαι) 1. 

95. 398. 194. 191. αἱ» οἳ” ᾳ απ {α [ος σαΐ (11 Τμαϐί αοσηδαγε) ΑΥΤΗ ρο: 

Ἱίεηι ὮὉ ο 3: νο (αἱ, ἵπρ επι {ο1) τώιᾷο (Ὁ (επιαάπιοσιήπι, Ἰ «πιοπιοο) αο- 

οπβαγότ! 6111, Ἡι ϱ [ιρούγεπί] οί αοσοµβαγοπέ ο. ... ς Τη (1ρΏποΠΡ Β) 

θ-- 11 
Μο 5, 1--6 

Μι19.9-- 14 
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- 3 σὶ Μα αν λ Ν Ν νο σρει τ 7ορεῖ αυτου. . Ὁ αυτὸσ δὲ {δει τοὺσ διαλογισμοὺσ αὐτῶν᾽ εἶπεν 

δὲ τῷ ἀνδρὶ τῷ ξηρὰν ἔχοντι τὴν χεῖρα" ἔγερε καὶ στηθι εἰσ 

τὸ μέσον. καὶ ἀναστὰσ ἔστι. οὉ εἶπεν δὲ ὁ ̓ Ιησοῦσ πρὸσ αὐπούσ᾽ 
ἐπερωτῶ ὑμᾶσ εἰ ἔξεστι τῷ σαῤῥάτῳ ἀγαδοποιῆσαι ἢ κακο- 

ποιῃσαι, Ψυχἠ» σῶσαι }ᾗ ἀπυλέσαι. 10 καὶ περιβλεψάμενοσ πάν- 

ΤΙ κατηγορια» οΝΠΙ ΝΕΑΕΕΝΗΚΙΜ(ΠΥΙά απῖα κατ 5εφ πας) ΟΥΓΑΛΠ αἱ ΡΙ 

{ (οσσαδίοπεπι αοσιδώιάζ ἐἰζπι) κο (/ασιζίαίεπι α αοοιδαπιάιι επ) ϱ0ρ 

ΑΥΙΏ ΑΥΥΡ Της ΟΥ τη” 5ῦ {αυτου (Α αὐτο): ΕΝ ΚΙ ΝΠ αἱδὸ (εγο 60ορ ΒΥΥΡ 118 
ΥΠ κατ αυτου 

δ. ηδει: ϱ Ὁ ἕ γεύωσκων (5{εΠβ) ΟΠΠΊ55Ο δε (δΐνε και) αιιοὰ δεφαἶ ας | 
ειπεν δε επι 8Η 1. 19. 9δ. 69. 91. 15Τ. 209. ... ςἹ]μη και ειπεν 

σαι ΑΓΔΑΠ τποἳ αἱ Ρ]ου ο ΑΥΥΞΕΜαίΡ αεί] Ογνὔ55ς Ἱέθμη εἰ αξ 3: ϱ1”Ξ- 

Ἰ4εἰααέσαε... Ὁ Ὁ ἔλεγει (ἆ αἰοῖ: Ὁ { αἴ) {. τω ανδρι (α0”) οπνη 
ΝΕΙ, 1. 98. 91. 191. 209. 989. 999. 99 Τ59λοΙ. ααἰὰ ΟΥ 95... ς Τη τω 
α»θρωπω {(:: αἱ Ἠ. ρρ. Ιεσίῖοπα πο Πιο) οππι ΑΧΓΔΛΗ αποῖ αἱ ρ]ον 

(6 νρ Λοπιύπή, επι νν α]).... Ὁ οπι | τω (ΝΑ αάᾶ την) ξηθαν (ΚΜΠ αἰ15 

[εγο εξηθαμµενηήν) εχοντι την χειρα (εδΟῖ οδςἳ 286ἱ -ραν): Ὦ τω την χειρ. 

εχοντ. ἕηραν, α ο ΓΠ3 ϱΗ” 14 νε γι (αἱ λαδεζαί (ο ιαδεπέ) πιαπι 

απίάαπι ... 6 Οἱ | εγειρε (αυ) ουπι ΝΑΒΕΕΥΚΙΜΒΟΥΧΑΛΠ ΑΙ ΡΙ...ς 
εγειραι επ Ἡ α].... Ὦ ἔγειρου |. και: ΔΑ 6ορ ΥΙΣΟΝ ΕΜ οπα | ειστο 

κεσον (ὖπ πιεάδήπι ο 5: ϱ1 5 1νβ): Ὁ εντωµεσω, α Ὁ ο Γᾳ πα πιεᾶίο | 
και αναστ. ΟΠΠ ΝΕΡΙΙΧ 1. 99, οδΕΙ 1 νο «ορ ΑΥΤΗΣ (ΑΥΥΣΕΗ εἰ οι υεπίς- 

8εί εἰ δἰαγεί, αιωίί ες Πε5ιβ) 5ο (έωπιο {8 δι (Ει8) ααοἰα 29 1561οἱ Ογτ 1555 
ς ο δε αναστ. 6Νπι ΑΕΚΜΒΌΥΓΔΑΠ αἱ ρ]ετ ΥΙΡ αὖπι | εστη (4 

εστην): Ὦ εσταῦθη 

9. ειπ. δε εππι ΝΒΡΙ, 19. 98. 69. 194. 946. Ιὲ νρ ρο (αθί]) ΟΥν 155... ς 
επ. ου» 6ΗπΙ ΑΕΚΜΒΌΥΧΓΑΛΠ αἱ ρ]εν ΒΥΤΡ ... 60Ρ αΠῃ ΒΥΙΣΟΝ (ν]άς 

απίος ΒΥΤΗΣ εἰ αἴῑ) ειπεν | ο (5 Ογτή 555 οπι) τς Μ. ]. δἳ. 6 4 6οΡ ΒΥΥΡ 

αΤΠ ΡΟ: ΚΠΑΙυ ο {351 1νρ 5γν»εμαείὲ αεί]Ἡ ροβί αυτουσ | επερωτω 
οπτη ΝΗ1, 1δτ. ο ΓΕ” υΙά 1 νρ «ορ 5ο ΒΥΣΑΣ... ς Ιπ επερωτησω (:: εἳ 

20, ὃ επι 1]. ϱρ.) εππι ΑΡΧΓΑΛΠ απεῦ α] [εγο ΟΠΠ (1. αἲ ραας ερωτη- 

σω) α Ὁ ο ΕΞ. 1’ ᾳ ΑΥτΙΗ αγπη αοί] | υμασ ει (ρτοῦ βο]ιι) οιπΙ ΝΗΡ, 

15τ.α ς6α {3 ρ1 1 (ο Μία) νο «ορ (βγτα εεὰς αέ να) Οὐν ή 555 

(Τον απαν ο, 13 μπίσγτοραί: οείιε οἴς)... ς υμασ τι’ ο ππΙπΙδς 4 

ΒΥΊὮ (τι αλίο υμασ); Ἱίεπη αὐ 4 υµασ” τι 6πΠι ΑΕΚΜΒΓΛΙ αἱ 100 [ογα 

(ρο αείἩ αἱ ναί), Πίο αλἰοταίγαπι Ὄνχδ (:: οἳ, ἵπ Μο (πεγαπῦ ααῖ τί 

ΠΠ{ΓΟΥΤΟΠ{) |. τω σαῤῥατω ο. ΝΒΡΙ, «6 Η5: οἳ ᾳ απι {α Γον 6ἵη {οἱ 60ορ 

5όμνν ΥΥΣΕΝ αεί ΟΥγΥ9305.,,ςτοισ σαββασιν (:: αἱ 1. ϱρ.) οι ΑΧΓΔ 

ΔΙ πποῦ αἱ οπιη]ά α [νρέᾶ Ἱηρ (41) οορ{ ΒΥ1Ρ Αγπι ρο Τεγπανο αν 15 ] 
ἡ χακοποιησαι: Ταναπατό 1, 13 απποπ | απολεσαι (αὐ΄ ρτοβαπίο Β6μιι) 
ο ΝΗΡΙΧ 1. 69. αἱ ΠΙΕΙ (α 48) να ορ ΒΥΥΣΟΝ οἱ ῥ 11β ϱ{ἨΕ αγπι ϱο 
ΤῬεγανατό,,, 60 Φᾷ αποατειναι (:: ο Μο) οπι ΑΡΕΝΨΚΜΒΌΥΙΓΔΛΠ 1150 

ο Αγτοος ΑΥΥΡ {χί αοίἩ. Ῥγαρίογου ΡΛΑ {1β6”” 4150 οορᾶ” Τ8ΟΘΗΣ αγγ αάἆ 

οι δε εσιωπων (Α -πουν):: ο Μο 

10. παντασ αυτοιυσ (εἰ. α ο ΒΥΙΡ): ὮΧχ αἱ ραπς ὓ ο ΓΗ: 1 α ΑΥΥΣΕΝ (να 
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λ σ κο ο Ν δν ας λος 
τασ αὐτοὺσ εἶπεν αὐτῷ) ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου. ο δὲ ἐποίῃσεν, 

λ » ον τς Ν 2 - 11 ” Δ ο 2 μα 
και ἀπεκατεσταῦη Ἠ χει αυτου. αυτοι δὲ επλησθησα) 

2 ’ νν νν ’ Δ 2 / ολ] / νι 5) ο. 

ανοίασ, καὶ διελάλουν πρὺσ ἄλλ/λουσ τί αν ποι/σαιὲν τῷ {ησοι. 
πλ] π Φ -- ς / 2 - 2 ώ 

192 353 γένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραισ ταύταισ εξελθεῖν αὐτὸν εἰσ 
”/ / τσ; σ / - - -» 

τὸ ὄροσ πρυσεύξασθαι, καὶ 1’ διανυκτερεύων ἐν τῇ προσευχῇ του 

ΦΥΤΗΥ αυτουσ ΠΟΠ αχρτΙ]) αυτ. παντ. Ἐναείογεα ΡΧΑΛ 1. 11. 29. 2905. 

α110 αάά εν οργή, 19. 69. 194. 101. 946. µετ οργησ, Ἰοια (1881 ὅι τα, 
ο ἐγαίμς, α. εἰ οἰγεμπιβμίοίεης ΟΠΙΠΕΣ Τ[ῖος εδεε ὧι ἵνα, ο εἰ ὑιδρενζ εἴζος 

οπιπος εἰ υἱζέ εἰ υἱἱαδιωις ἀἱσίθ) α Ὁ ο ο Π5: Ρ]απο] 1 ᾳ δακ ΥΤΡ οἱ μἲ 
ΑΠ αοί] (1: ο Μο), πο Πίθπη { (3:549) οἳ: νρ οορ ΑΥΥΣΝ . ειπεν (1ϊ 
νο αἶωτε): Ὦ λεγει (4 αἰσί) τ: πε . ϱρ. |. αὐτω οππι ΑΒΡΕΝΨΚΜΡΟΥΓΑΛΗ 

3] ΡΙ ΦΥΥ5ΕΝ ΘΕΡ ἴχί αγπιεά σο... ς(-- αν 81, δεᾷ τανβις αρ) το αν- 

θρωπω (1: ο 1]. ΡΡ.) ευη ΝΡ1ιχ 1. 90. 69. 194. αἱ νὶκ πια 1 (ο ᾖοπυύηἱ 

11, ο ἐΠίέ Πιοπιύπῇ) νο «ορ 5ΥΤΡ 1ηΕϱΕΝ (πάς οιξ πιαπιις εὖις αγἱάα) ΑΥΙΙ 

πηας αθἰ]ι [ δἲ χειραν | ο δε: ϱ Τὲ νε ΒΥΙΣΟΝ οἱ Ἡὲ και :: ο Ἡ. ΡΡ. |. εποι- 
ησεν (εί. 9) οππῃ ΑΒΒΕΥΗΜΡΤΥΓΔΑ 99. αἱ ρ]1α530 (6Υ1Ρ αάά ουτωσ ο. 

ου.)Σ επι ς (-- αν. 5ο Βομα ρτου ς) Ιωμῃ (εκ εχογθ 46 ΗΒ) εποιησ. 

ούτω (ουτωσ) ου κα αἱ πια ΑΥΤΗΣ ιν κοκ 1. 19. 09. αἲ πα 1 νο Ρο 

ζορ 5γτδέμ οί Ρ 118 ΑΠ αθἰἩ εξετεινεν (αὐ΄ 1: ο ΙΙ. ϱρ.) |. απεκατε- 

σταθη (α)΄) ο ΝΕΑΡΕΚΙΜΡΥΧΓΔΑ αἱ ΡΙ, Ἱίεπι νἲ 2949. απεκατεστη, 
1. 191. αποκατεστη (:: 8Π6 11. ϱΡρ. -εσταθη) ... ς αποκχατεσταθη ο. 

Βῦ αἱ πια |} χειρ αυτου 51Π6 υγιησ ο, ΝΑΒΡΏΚΙΩΌΧΔΠ αἱ ΡΙΙΡΣ0 ΤΕνρ σϱο 

εορ αγτανο{ ἩΣ αγ (αθίἩ δαπαία εδ)... ς (5 αυ δα) αάᾶ υγιῃσ (11: 

πὲ Μ{) ου ΕΜΒΥΓΑ αἱ ΡΙ.. Τέοιη βἶπο ὧσ η αλλη ΟΠΠ ΝΗ1, ὐὅ. 943 θ90. 
α ο 3’ (3. νίᾶ) 1 19014: νο οορ ... ς Τί αά ὧσ η αλλη, ΤΠ [ωσ η 

αλλ.] οἵ πι ΑΕΚΜΩΡΘΠΥΧΓΔΑΠ αἱ Ρρ]ον (28. οἳέῦ ᾠσει αλλη) Ὁ ο {61 4 Ρο 

Αγγ οἱ ΔΕ ΑγΙΠ ααίἩ; {απ Ὁ 1. 191. ωσ και η αλλη. Ὀμπαπααε, οί 

Όχιησ εἰ ὧσ η αλλη οκ Μί Πικίββα βίαίπο. ῬΒἰπηϊΠίου επ επη Ἱη Μο 
Ἱπ]αία παπί: α 4πο α{ Τιο ἀἰβδοπίϊαϊ τοίοπ{{5 ὧσ η αλλη ποπ [ποἴθιάπη 

ναι, ). Αά Βποπη Ἠαῖας Υαυβις Ὦ νθΥδΙῃ ὅ, αὖά (ν]άε 5αρτα αἲ ν. 5): 

χαι ελεγεν αυτοισ οτι κυριοα εστιν ο υιοσ του ανθρωπου καιτου σαρ- 

βατου. 

11. διελαλουν: κΌΠ 115 ογε ελαλουν, δὺ. συγελαλ., Ὁ διελογιζοντο | πρ. 

αλληλουσ: ΑΝ 5Υ1Ρ ο. οὗ. α4ᾷ λεγοντεσ | τι αν εἰε: Ὦ πωσ απολεσω- 
σιν αυτον {(:: ε 1. ϱρ.) | ποιησαιεν ο. ΒΛ 1. 19, 90. 69. 121.191. 209. 
999., Ἰίοπι ΝΑ 91. 10π. 904. 269. 946. ποιῃσειεν ... ςΤϊ ποιήσειαν (Ωχ 

α] -σιαν) οιπι ΕΚΜΩΡΒΌΥΣΓΑΠ αἱ ρ]εν | τωτυ: 28.6 αυτω (ο φωάπαπι 

{11ὲ Γασεγεπέ) 

19, ταυταισ: Ὦ «ΟΡ εκειναισ (πες αλίεν 1 να: οί |. εξελθειν αυτον 

(Βομα , Ὀεπαίϐ) οΗ 1η ΝΑΒΡΤ(Χ ΟΠΙΙ8ΡΟ αυτ.) 98. 119. 101. ΙεΑ3ύ α] ραιις 

6 ρονίά... ς Τ εξηλθεν οπή ΕΚΜΩΒΟΥΓΑΛΙ αἲ ρ]εν ΠΡ] (ει. ΟΥΡ 

Απιριις) νο τ: πίαφιιο γα {ο (ΥΘΠΙΙΟΗ5 | ειστο οροσ: Ν ΒΥΤΡ αὖά ο .5, 
αἱ απο ΒΥΥΞΕΝ ο ΡΥάθΙΙ | προσευξασθαι: Ὁ και προσευχεσθαι | εν 
(86): κξ επι | του Όεου (αξ. ΟΥ1316 ΟΥροναί ἆοτη 315 ϱ{8Ρ εἰθτῖο ή Απρ 

ΤΙΒΟΗΕΝΡΟΓΡΕ, Ν. Τ. Μ4. δ. 91 ευ) 

1595 
Μο 9, 19-15 
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455 ῥϐ,1δ. ΚΑΤΑ ΛΟΙΚΑΝ 

Όεου. 15 "3 καὶ ὅτε ἐγένετο ἡμέρα, προσεφώνησεν τοὺσ μαθητὰσ 

αὐτοῦ, καὶ ἐκλεξάμενοσ ἀπ᾿ αὐτῶν δώδεκα, οὖσ καὶ ἀποστύλουσ 
ὠγόμασεν, 14 Σίμωνα, ὃν καὶ ὠνόμασεν 1Πέτρυν, καὶ {νδρέαν τὺν 
ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ Γώκωβον καὶ ωάννηῃν καὶ Φίλιππου καὶ Βαρ- 

Ψολομαῖον 10 καὶ Μαῦθβαῖον καὶ Θωμᾶν, καὶ Ιόκωρον {λφαίου, 

καὶ Σίμωνα τὸν καλούμενο μλωτήν, 10 καὶ Ιοὐδαν ακώβου, καὶ 

Ιούδαν Ισκαριώῦ, ὃσ ἐγένετο προδότης, Τ "5 καὶ καταβὰσ μετ 

Παο1905): Ὦ οπη (Ταγπαό 4015 οθγίο αβοεπᾶά ὧι πιοπέεηι εἰ ἡΙίο ρεγποσίαϊ 
ὕι ογαζοπε, εἰ αίῖαιο απάίαν α ραΐγα’͵) 

19. προσεφωνησεν (αι. Βα5οι"51). ϱ 1. 92. 191. 10τ. Εβδ επι1Σ0 εφωνη- 

σεν | τουσ µαθητασ: Ἡ υΣ0Υ τοισ µαδηταισ | απ (ὰ αὐ): 98. 91. 9399. 

999. α)15 ἔοχο Ες 4ΕΙΠ120 εξ, Πθιῃ εα  νς | ὠνοµμασεν (Ε7α αἱ ονομία- 

σεν) αἱ. Ειβά έπη 150 6{ 5115: 653: Ῥαβεί 291; Ὦ α]δ εκαλεσεν 

14. σιπωνα: Ὦ ΡΥΔΕΙΙ πρωτο» :: ο Μί ] ον και () ο ΕΠ” ϱ1” 14 νο εορ 

ΦΥΥΞΕἨ οπι) ὦνομασεν (Τ α] αἰῑᾳ ονοµ., Ες 46ΠΙ120 εχαλεσε, 1 νρ ουύπο- 

πιϊπαυζ) πετρον: Ὦ αΤΠΙ ο. κ. πετρ. επωγοµασεν ... 19. 69. 199,6 

ΟΙ | και ιακω. ΟΠΤΠ ΝΗΡΚΙΗΔΗΠ αἱ) ὸ [οχοα Ὁ ο νρεοᾶ ΑΥΙΦΟἨ Αγ Βαφεί]ι 
Ἀδανωνς ΟΠΠ και ΘΠΙΠ ΑΕΜΩΡΌΥΧΓΑ αἱ Ρία ο (ἶας, {ο]ι, Λ)Η1. ῥατί. πια. 

έ]ιοπι. αο. 5ο ϱ) Ε Η5. 1: Στ 1 (ἱοπαήπεπι εἰ ἱαοούιπι) ᾳ νΡ εορ ΒΥΤΡ 5ο 

α οί] ΕπβάΕΠΙ120 Ἠαβεί]ι οὐ 5 (:: γαλ! Ίππο οἱ α βᾳφθῖα Μα {λαοί [10 
ἵτεια Ματοῖ] Ίοσις αδΙ Ὀἶπα Ἠαος ποπηῖπα, ρτοροπαπ{ς). { ἵώανην (Β 

(ῴανην, αεί πάά /γαΐγεπι εὖὐιφ): Ὦ (ῴΦανήην τον αδελφον αυτου ουσ 

επωνοµασεν ῥοανηήργεσ ο εστιν υιοι ῥροντηο 1:16 Μο | και φιλιππ. 
ΕΠΗ ΝΗΡΙ, 95. 10Τ. 944. α ὓ ο 1 ΥΥΣΕΙ ΑΛ παί]ν Ε54ΕΠΗ.ν, ς Οπή και 

ΕΠΠΙ ΑΕΚΜΩΡΌΥΧΓΑΛΠ αἱ ρ]ου ο {5 ϱ1:5" 4 νΡ οοΡ ΑΥΙΡ 6ο Βαβείῃ | 
Ἠοἳ1 και ῥαρθ., (Βαρρ] ϱ) . 

15. και τη οππα ΝΗΡΙ, 10. α ο 1 4 6ορ ΒΥΤΣΕΝ αγά πο Επ θ1η 120 

ΒαδεμΣΡΗ νς ΟΠ ΟΠ ΑΕΚΜΩΡΌΟΝΥΧ (θωμ. και ματό.) ΤΛΠ (4 οπι µία. 
και θωμι,) αἱ ρ]εν ο Γβ”' ϱ1:3.νρ 5ο 5ΥΤΡ | µαθθαιον ο ΝΗὮ ρο 

ία ϱο εαπι Μ{ 9, Ὁ, απο 1δΙ βπργρ]ο; ΠΟΠ Πΐοπι Μο ὃ, 18)... ςσ µατ- 

ὥΦαιον ΟΠ ΑΡὕΩΧΓΔΑΛΙΠ πο γα]] αἱ οπιπΥἷά | θωμαν: Ὁ αάὰ τον ἐπικα- 

λουµενον διδυµον :: εκ Το] 11, 160 οἱἰο | και τακω. 611 ΝΡ”1, 19. 90, 

69. οσα Ὦ ο ἆ 1 «ορ εί 50 ΑΥΥΣΟΝ ΑγΠΙ αθίἩ ... ς Τη ΟΠΗ και ΟΙΤΗ 
ΑΗΡΖΩΧΓΑΛΠ πποῦ 41 ρ]ον ο { 3: ϱ1:5: ᾳ οορΡεί” ΑΥΥΡ Ρο Βαφείμ | αλ- 

φαιου οππα ΝΗ1, 1. 19. 95. 69, 191. 9406. απ ... ς Τωπ το» του αλφαιου 

ΟΠΠ ΑΡΩΧΓΔΛΠ Ἱποῦ 4] ρ]6Υ σο Ῥαφείμ :: Ἱία Μο (οἱ Μ{) Ἰεσίῖοπθ ΠΟΠ 

βποί [σιμ.τ Μτιµ. | τον: Τ, ΟΠ1 

16. και ρτῖ ΟΠΠ ΝΕΡΕΝΤΩ αἷδα νο 5: ] νροᾶ αἱ ω25 α1ά σ0Ρ ΒΥΥΣΕἨΝ Ἁντη 

αεί] ΒαβΕΙΙΞ9Ί ς,, ς ΟΠ ΟΠΠ ΑΧΓΑΠ πςῦ (Α 6 ΟΠ ή. νου. τα».) αἱ 

Ρ]ετ ο {ρ]' ᾳ αππ οπ ἵπςδ {ου Ῥεγι {οἱ αχ 5ο ΑΥΙΡ | ισκαριωθ(ϱ εί 

ρῖ 1 α {ου {ὰ Της σκαριωθ, πι δοαγίοί; ἆ ὑιβοαγίοῆι, ο ΑΥΥΣΟΝ φοαγίοί]α, 

α Ὦ ΟΠ) οΠΙ ΝΗΡΙ, 93, ΠΡΙ νρ Μείον εΡΙΡΗΖ13 νεν ς σκαριωτην ΟΙΤΗ 

ΝΟΑΩΧΓΔΑΠ πηοῦ 1 ρ]εν 5 νρεῖε ορ ΑΥΥΡ αγ ζά (αγΛΕ «σαγίοίετι) 
πο Μεϊοπερίρη 557 ΒαβδίἩ 1 αΠίοτπα οππη Νου ΑΙΤΘΤΗΙΗ οΠΙ Μί{ σοπνο- 



ΚΑΤΑΣΛΟΥΚΑΝ 6, 90. 45» 

κο ᾷ, αλα / ν τ ή Ν ας 2 - Δ 
αὐτῶν ἔστη ἐπι τύπου πεδιουῦ, καὶ ὀχλοσ πολυσ μαῦητων αυτου, και 

- λ - τν Έλι η 2 πλ) ος Ν 
πλ;ῦοσ πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὺ πάσισ τησ Ιουδαίας καὶ Περουσαλὴμ 

Δ - ’ / Δ ννν - α τὍτ έ 3 - 3 - 

κιὶ τῆσ παραλίου Ίύρου και Σιδῶνοσ, οἳ ηλῦον απουσαι αυτου 
Χο. ο. Για νι ος / 3 - Θ λ ς / 3 Δ 

καὶ (αθηναι ἀπὺ τῶν γύσων αὐτῶν, 15 καὶ οἱ ἐνοχλούμενοι ἀπὸ 
/ » αν ρ 3ς , ς λ - ς ο 

πνευμάτων ἀκαθάρτων ἐθεραπεύοτο" 19 καὶ πᾶσ ὁ ὄχλοσ 
../ τά 2 -” τά ν / 2 3 τω ας / Ν 

ἐζήτουν ἅπτεσθαι αυτου, ὅτι δυναµισ παρ αυτου ἐξ/ρχετο και 
Στ. / 

(άτο πάντασ. 
ς 40. 5 σα πα τν Ξ / Ἡ 2 Ἡ -” 3 Δ 

20 335. Ναὶ αὐτὸσ ἐπάρασ τοὺσ ὀφθαλμοὺσ αὐτου εἰσ τουσ 
Δ 2 ο. 3}, ο ’ { σα ς .) 3 « 

μαθητὰσ αὐτοῦ ἔλεγεν᾽ µακάριοι οἱ πτωχοί, ὅτι υμετέρα ἐστιν η 

πῖέ, 5ο οἴίαπι ἵπ Μεο ρ]ανίᾳ -ωτην βαρδΗἴθγο, ρατιοῖ (5ο]15 ἄγαθοο- 

για ο) ἵπ Μί-ωθ | ο 5Ίπεο και ΕΠΙ ΝΗ1, 6δ. 119. ἵξ να ορ ΒΥν361 

αγ αθί]ι Μοϊοποαρίρηδ12ο 155... ς αάἆ και ο. ΑΡΩΧΓΔΑΠ πποῦ αἱ ρ]ευ 

«ΥΤΡ σο ΒαδείἩ :;: αἲ Ίέπ οἱ Μί εί Μο 

1Τ. καταβασ µετ αυτων: ΕρίρΙ 515 οἱ ὔ”ὅ 4ο Μοίοπο: αντι δε του »κα- 

τεβη µετ αυτων εχει κατεβη εν αυτοισ | εστη: Δασιη οπἱ | επι 

τοπου (951. αἀᾶ του): ΕΡΒΥΓΑ 95. 98. 19τ 1493 α]10 {οτε επι του | 

πολυσ οπή ΝΗ1, 1. 119. ΒΥΥ5Ο] ος Τη Τί ΟΠ ΟΠΠ ΑΡΩΣΧΓΔΛΠ τιπςῦ αἱ 

Ρος 1έ νο γα]] | του λαου (88): αἲ α. 118. αἰ” 1 (οορίοδα πὐποίς, οοπίτα 

Ἱέπα νο οορίοδα ρίεῦί) οπα :: πί Μο | πασησ τησ: ΡΕΝ οπι τησ | και 

ιερουσαληµ 154 οι ηλθον: Ὦ γαι αλλων πολεων εληλυδοτων | ιερουσα- 
λημ: ν” αάάᾷ και πιραιασ, οι α Ὁ 6 Η1 α οἱ γα είπα: ΙΓ6ίη ΠΙΑ 

εἰ επ αἶία γεφίοπε | και τ. παραλιου τυρου: ϱ11 νρ εἰ πιαγίύπα οί {ῖ | 

σιδωνοσ: 6 6 ϱο αάᾷ αἱ αίαγιπι (ο αἴίογ.) οἴυαίππι (ο -ἑαέιπι) | ᾖλΘου: 

τ, αν 

18. ενοχλουµενοι οι ΝΑΒΙ, 1. 10τ. ... ς Τμ οχλουμενοι ΟΠΠ ΡΩΧΓΑΛ 

πποῦ αἱ ρίον :: Αοἲ 5, 16 οχλουμµενου ποπ Βποί. ΟΙ εἰ. Του 6, Τ εαν 

τινα οχλη δαιμογιον | απο ΕΙΙΠΙ ΝΑΒΡΒΕΥΤΜΩΒΘΝΥΓΔΑΠ αἱ ρ]α ... σ 
(- αυ 81) υπο οππι κύχΠ αἱ ΡΙ 11 ο{ Αεί ο, 16 |. εθεραπευοντο επα 

ΝΑΒΡΙΙΩ 95. 86. 940. 944. 9ὔ4. 6Ρο” Ιξ νο «ΟΡ αΧΠΙ αθίῃ ... ς ΤΙ και 

εθεραπ. ο. ΕΚΜΡΌΥΧΓΑΛΠ αἱ ΡἱοΥ ΑΥΥΠΙΣ ρο. Ῥγποίοτοα 69. α4ά απαν- 

τεσ, Ι{επη Ἰ οπύπές ΟΠΙΊ65Ο πασ αιιοὰ βᾳΐτ 

19. εζητουν οἳΠΑ ΔΕΣ Ὦ ο {1 εἰ {αγθαε «ιαετεῦαι{) ΆΠι ΒΥΙΣΟΝ Ρο... ς Ίωπ 

εὔητεν ΕΠΤΗ ΑΡΦΕΧΓΑΛΙ τποῦ α] οπηπσ]ά α ο 13. ϱ]" ᾳ να 5ΥΤΡ Μεῖον 
οαρ{ρΗΦ15 8 524 Ογιποδίδο | Ῥ αψασύε 

90. αυτοσ: Ὦ ο ΒΥΙΞΕΝ οἵη | επαρασ: Ρ8Σ ετιαρασ (ΤΠ οπα ΓΕ} σοπ/[α5ο) | 
τ. οφθ.. αυτου (αι, Οµή, 253631): 16 (οχες) νςδ οπι αυτου | µαθητ. 
αυτου (ας. ΟΥ5 513): ο 0τ. 91. 83: ΟΥ4 305 οπι | ελεγεν (Ον θλικ ΟΥ 

49355 λεγει. Πιαλπϊ 5ἷο: ΠΡΙὲΥ νο εἰοναξίο οσιζές [ο πάά ειῖς] -- ἀἰσεῦαί, 
α ἆ αζεναπα (4 εἶευ.) οσο (4 πάά «πος) - ἀἰσεδαί, ο εἰ Πευαυτί οσι[ος -- 

εἰ ἀωῖὲ | οι πτωχοι ο Νἲ ο ΟΡΑΒΡΕΚΙΜΗΡΌΝΓΔΑΠ αἱ Ρ]α ο Πα” "' 
Ίᾳ4 νο «ορ βγτα αὖπι (5οᾷ αρ ) αἲ ά ρύζι) ααίι ΟΥ ὃν 115 6Η 18 ὃν 905 

Ἐιβ]πο160 (γγ]πο 1” (εν µεν γαρ τω κατα µατθαιον µακαριουσ εσεσθαι 

φησι τουσ πτωχ. τω πνευµατι - εν δε γε τοισ προκειµενοισ ημιν ανα- 

ος 

505 
Μι 5, 5--6 
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454 6,91. ΚΑΤΑ ΛΟΙΚΑΝ 

. - ν ας 3 4τ. Ὁ ζ Ξ κά Ω βασιλεία του Όεου. 95ἱ πακάριοι οἱ πεινώντεσ νῦν, ὅτι 
ω ’ ’ ” ο 

χορτασύησεσῦθε. κακάριοι οἱ κλαίοντεσ νῦν, ὅτι γελάσετε. 
ϱλ6) 49. 5 ρα τα Φα ῃ , ν ο ος Δ ”. µακαριοι εστὲ οταν µισησωσι υμασ οἱ ανθρωποι, κι 

ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμας καὶ ὀνειδίσωσιν καὶ ἐκβάλωσιν τὺ ὄνομα 
ὑμῶν ὧσ πονγρὺν ἔνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀγθρώπου. 29 χάρητε ἐν 

ἐκείῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ σκιρτήσατε᾽ (δοὺ γὰρ ὁ μισθὸσ ὑμῶν πολὺσ ἐν 

τῷ οὐρανῷ κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς προφήταισ οἱ πατέρεσ 

7}ὠσμασι µαχκαριουσ εσεσθαι φήσι τουσ πτωχουσ, ου προσκειµενου 

του” πνευµατι είς) ΤῬαγ{πιανο ἂν 14 (ιομαζοί, 5ο οηΙπη οχῖρΙε ΙΠίΘΙΡΥ6- 

{α11ο νοσαῦα]ῖ απος Ἱπ ἄναεσο οςίϐ) Απιυιις ιζότ (10Ι ἵηπ Εοχία αὖά ερί- 

Εμ, ΠΟΠ Ἰξθπα Τη 6ΟΙΠΙΠ: Ροβδί γογοΙῦτ ταγδ5 , θεα Ἱριέιν ραμρεγος 

αριέη. Ἠαμας {αοπιρεγαΠίῖαϊη 4ππαο α΄ Ῥοεσαίο αὐφδίοί, βαθό πα 

οα]σαί, ΙΠ]εέεεβγοδα ΠΟΠ απασγ( κ), Νεδως 1. 19. 99. 69. εἷκοιἩ αἲ55 

ἴεγο α ο { ραί δαχ εορᾶζ 16οςθηΣ ΑγτΗΣ (Απηῦίις γ]ᾷο απ{θ) αάά τω πνευ- 
µατι::6 Μί | του Φεου: χ” 69. 10τ. 4550. α119 [ογα ο {ρο Του πατοἲ, 

11 οά Απιζμιο αδ0Τ ΤΗ 61Η των οὔρανων 11 ο ΜΙ 

31. οι πειγωντεσ νυν (ἆ Ε (ῖ οδιγΕ{ς πο, ο νο φιῖ πΊπιο εδ (κ): Ὦ ϱ 

η. ϱἳ 1 α φιῖ πιο (1 οπι) εδιγᾶιηί εἰ αζηπέ (ο 1 πάά ιδέα): ο 

«ης εδιγΕἰς πιό (ὁ Ο1η) εἰ εἰλἶν (ο πάὰ ἠιβμίαπι)| χορτασόθησεσθε: νἩ 

οἱ εὔ(ποι Ίἴθιη εα)χ 69. αἱ ραπο Ὁ ο Η3: ϱ]- 1 α αγηιθᾶ αθί]ι Τον πα γοἲ, 
(δε εἰ. απίεα φηία ἠίογηπι εδέ επι ἀεὶ, αἱ ροδίθα ία ἰάεὔι{) 

Απηριας 1201 οἱ 1τ1 γορτασθ/σονται | µακ. οἱ κλαιοντ. νυΝ οτ. γελ. 

(ΑΥΤΗΣ απίο µακ. ον πεινωντ. είς): Ὁ οι | γελασετε: ο ϱἳ’ αἲπιεᾶ ααἰ]ι 

Τεν ηατο ΟΥ 3,104 6/5, 535 (Πο. Πέαπι ὗ””) οἱ”, 513 Εις 1οπι]δ6ί μ5 105 (µακαρ. 

οι χλαι. οτι γελασονται, και µακαρ. οι πενΏ, οτι παρακληθησοντ.) 

{αμα ]ηα] 1 (οτι αυτοι ελ.) Τογπα το, 14 (ν]ᾶςο απίς) γελασονται 

33. µισησωσιν (ε{ ΟΙεπιζ”ῇ µακ. εστε οταν οι ανθρω. µισησωσιν υμαα, 

οταν αφορισωσινΥ, οταν εκβαλωσι το ον. ὑμων ὧσ πονηρ. ἕνεκα υιου 

αγθρωπου): ΡΡΧΑ µισησουσιν. Ἱετη ροδίθα ΧΔ ονειδισουσιν | υµασ 
δοο: Ὦ οἱ | οψειδ. και εκβαλ. Ἀου ογάῖπα οί, Του μπανοῖ, 1 Ῥαδεῖ ὔ55 
Ομ δρα ο ο 3 1.α(αοα Πίστα ο Ε{:ο1 πρ) ορ πώ ες 
βαλ. και ογειδ. | ενεκα: ΡΕΝ ΡΓ α] α]ῑα Ραβεί Ο1Υ1 60 ενεκεν 

25. χαρήτε ΕΙΠΙ ΝΑΗΡΕΕΥ ΗΚΗΜΡΩΠΒΟΥΣΓΑΛΣΗΠ αἱ ρ]ας100 Ῥαδεήρδ.,, ς 

(- συ 81) χαιρετε εΠΤΑ ΠΙΙΠΊΡΟ νῖχ Ίπα ΟΗΣ 1 60 (εί αΠνί) 11 ο Μι. 

Ῥγαρίσγεα ΥΠΙ αάᾶ Ῥγορίον ΠΙζπι Πιοπιύπίς | υδου γα: Ὦ ϐΡ9 8ΥΗΣΕΙ 

αθίἩ οτι]! ο Μί... κπ 64. Τὸ. αἱ Ραιο οπι γαρ | πολυσ: Ἐ πολλοια, 
] (επι Χ ν. 35) πολλυσ, 4παθ βοπϊρίατα ραβδί Ἱπνοπίίας { τω ου- 
φανω 6ΗΠΙ ΝΑΡΙΗΡΩΧΓΑΛΣΠ αποῖ αἱ Ρρίεν ΠΡ] νρ οίε: Ἡπ 19. 69. α11ὸ 

{ογο ο Γσο ΒαφείἩ (9οἆ εοάτεξ-ω -ω) ΟΥΡ τοισ ουρανοισ:: ο Μι | κατ. 

τα αυτα (Βο]α ΟΠΠ) οππι Ἠρ(ἆ θίολωνξ 98. α (Νὐπιζζή{ο) ο (εα- 

ἄεπι) ο (ρε) εαεπι) εορΌῖᾶ 5γεδό (αὲ α) αν Μοϊοπεριρη θες δν. 

ς κατ. ταῦτα (Ν΄ τ αὐτὰ, αἲ ΕΚΙΜΡΒΤΓΛΑΠ οἰς ταῦτα) ΟΠΗ ΝΑΡΗΚΙΜ 

ΡΗΡΤΥΓΑΑΠ αἱ Ρον υ ϱΗ35. 1 4 ΑΥΤΡ σο (560, Ίιος) πεί] (8ἱσ «πογπε) Ον 

5,366 Τον πατοά, 1 { γαρ: 989 64. α Η3" 1 αὖπι ΜεϊοπερΙρηζῦ 11ο ὔή Ῥουί 



ΚΑΤΑ ΔΟΥΝΑΝ 6, 27. 455 

.] - : . Δ . . [4 πο - [όἡ ] 

αὐτων. 324 ἳ ἳ Πλὴν οὔαι ὑμῖν τοῖς πλουσίοισ, ὅτι ἀπέχετε τὴν 
ῃ :ε. μι ος "ο Ἡ ο. 

παράκλησιν ὑμων. 30 ο  οὐαί ὑμῖν οἱ ἐμπεπλησμένοι νύν, ὅτι 
/ Μι ς - - 4 / Δ ’ Ω(. αλ 

πεινάσετε. οὔαι οἱ γέλῶντεσ νῦν, ὅτι πενθή/σετε καὶ κλαύσετε. 26 οὖαι 
ε ο, 3/ ε - / ο ο) . ηλ 

ὅταν καλῶσ εἴπωσιν ὑμᾶσς πάντεσ οἱ ἄνθρωποι' κατὰ τὰ αυτα 
Δ 3 / . ον ’ .) . ς ϱ0.52, Ν 

7ὰρ ἐποίουν τοῖς ψευδοπροφήταισ οἱ πατέρεσ αὐτων. ος 4λλὰ 

ππανο ΑπηβΙαο 1911 0 |. αυτων: 10Ρ6 των ιουδαιων, 49. ΜΕΙΟΠΕΡΙΡΗ 513 

οἱό-ῖ (ποπ Ιίοπι Ταν μπατο ἡν 15) υμων 

94. πλην: Δ ΟπΙ 

95. υμιν (9Η 303 εἰ Όσο υοδίς φη] καἑίαξέ δέζθ, φπιοπίαπι εδηγζείίθ, εἰ φιιῖ γ- 

εἰ πιπιό, «ία Ρἰογαδιέ. ἸἨϊροετο Τετμηαϊε {15 Ἰηπρογ]{ ναο οίίαπι 

βατιγαξῖ5 απῖα οδιγ{οηί: οίῖαπι τά οπίί δις παπα, απῖα Ππσοραπί ): 5 

69. Ιεαπί Βαφείμ”δῖ οπι | εμπεπλησμ.: ΤΗΕΡΔΑ ενπ., ΕΝ 194. τοις -με- 
νοισ | νυν ΟΠ ΝΒΙΙΦΕΧΔΊΛΔΣ 1. 19. 92. δὺ. 69. α115 Ε ρο «ορ 8ΥΤΡ ο." 

ΑΠ αοἰ ΟΥ. .ς Τμ ΕΙ οπι ο. ΑΡΕΗΚΜΡΡΘΌΥΙΠ 41 Ρα α νο αρ” (1: 

ϱ]- αἱ να (κ) 1 ᾳ νε »γτδεὮ Ππ{303 Ῥαροίι 55 ῃ. πεινασετε: Ν -σητε | 
οὔαι 560 8ἱΠθ υμι «ΙΠΙ ΝΗΚΙΙΡΧΞ (5ο κ ροτρῖί ὕ ρτο οἱ, 6 νεο οπη οἱ. 

ου γελ. νυν) 1. 18. 69. 157. 909. αἱ Ραπο Οτ5 210 ϱς 194 οί 513 Οµ]πίΣ, 684 

οἱ ὃν 350 (ΠήπίΣο” ν]ᾷς απίς) ... ς Ὦπ αἀά υμη) οἳΙΙ ΑΡΕΗΜΡΩΕΌΥΓΑΛΠ 
αἱ Ρίο ἴὲ νο Βαβείμ στ Οτ]πί ὃν δΗδ Οχς 3, Ίέοπι ΟΥ 5513 Ἠ11596 (Π1] οπι 
νυν, έ οἱ. ϱ) | και κλαυσετε (Ον εἰ ΟνΙπί): κ οπι, Ποπαὐ άν Ταχ μπατό 

(νῖάςο απ{θ); Πίο” οπι{{εγο ναἰν πενθησ. και (ν]ᾷςε ππίς) 

96. ουαι 5116 υμιν ο. ΔΑΒΒΕΥΝΥ ΗΚΙΜΡΩΕΡΟΥΧΓΛΣΗ αἱ Ίοηρο ρ]α Πρινς σο 

ΒΥΤΡ Ταγμπατο ἡ, 15 Οτ]πί”, 659 Ῥαρείμ 35 ΟἨγ1 106 ρβ{οχδο...,ς (-- αὖ 52) 

αάά υμιν εππι ΡΑ 19. 69. α] πια Ὁ (αο υοῦΐδ σηπι ὀεπ. αίω. οπηῖδδο οοῦῖς 

νο] 505 54) 60Ρ ΦΥΥΔΟΝ αγπά αθί]ι Πγπί 303 Μας 1το Ον ὃν δδῦ οἱ 1, 348 οί ὃν 335 
ος, 32065, 02ο ῦ, 551 1. καλωσ ειπωσ. υμασ Ἰου ογᾷο ο ΝΔΗ1, 9ὅ. 

α] ρ]19ῦ 5γνδο 7: ϱἳ 1 νρεᾶ 61155 Αα (6 {ου οἵας Ἠϊ Πμα[ί ὄειε ἀῑπε- 

μέ Ό0ς νο] υοῦίς) Ππίδο2(2επ. ἄίω. υ08) Ῥαβοί ιδ Μας Ιτο (111) Ον 1108 

οἰΣ16,,, Β ο ᾳ {οἱ Τον ἰματοΜ,1δ υ᾿µασ καλ. ευπ. (υοδί8 ναὶ 208 ὅει. ἄῑα.) 
εκες ἵωη Τϊ καλ, υμασ (Ἠ 328. ἀδέ υμιν) ευπωσιν ΟΠΠ ΒΕΚΜΡΩΠΡΙΝΧΓΑ 

ΔΣΠ | ΡΙοΙ ἃ ο { ΑΠ Πρ πιῖ 6ο Ο1γδ,δ8δοἱ ὃν 255 687,330 6310 ο{0χ50 
εν Ὦ 69. οπι υμ. (ν]άς απί) |. παντεσ (5εἆ α «ορ Ιππί Ροβί οι ανγῦρ. 
ΡΟΗ). 6111 ΝΑΒΡΗΚΝΜΡΩΒΟΧΣΠ 1. 9δ. 69, αἱ Ῥεπια α ος ο ΓΗ” ϱ] 

ο, ναίς 1] α απ {1 {ος 61 ἶαο Ίπς ΡετΙ5 ΙΠί Ραα 60Ρ ΑΥΤΡ Ρο αγ (αΡ 

69) Βαβοίμ2οῖ ΟἨη5αερε (ν]άο απίθ) οἱ 7, 330 ἀῑδετίο (ουκ ενπεν οταν - οι 
α,θρωποι, αλλ οταν παντεσ) εαἰοχδό ΓπίΣ02,., 0 ή οπι οππη ΡΕΥ 

ΗΒΥΓΔΑ α]100 {ογο νοθά ΑΥΥ5ΟἨ αὖπη ({ἱορίο Ἠ]οι) οί] ροι55 Τουμπαγοέ, 

15 Μαο 1ο |. κατ.τα αυτα (Ῥομα αἱ 8αρτα) ουπι ΝΕΒΡΚΗΣΣΠ ὃδ. ἆδετ 

81/9 ἴογο Ιίαοπι (αἱ βπρτα) α 66 Ρο ΒΥΙΣΕΝ ϱορ αππι...ς (αρ αἱ 5αρτα) 

κατ. ταυτα ΟΝΠΙ ΝΑΒΗΙΜΡΒΌΥΓΑΑΛ αἱ Ρίο ϱ {43 51 οΆν]ά 14 νε 5γτΡ 
οί Πεηί ο Τον μπατοόν1δ 1 γαρ (εἰ. ΠΕ): ϱ 99. 1έ απι Γι {ΟΥ οἵῃ 18ο Ίπῃρ 
ης Ρετβ {οἱ δαχ Τογπανο 3 15 οπη (Μοίοη αρ ΕρΙρΗὸ 15ο 53ἱ αἆ ν. 25. 
ἑαπίπιη ναίν δρεσίατθ) | τοισ (ϱ Πῖπί 305 Τεν πατό ῥταστη εἰ) ψευδοπρ. 
Να βἶνο π(Ποη ν” ποςκ.ϱ) 240. {1 1 απι ΠΙΥ14 {ου Ἱπς οπι παί Ροτι {οἱ 

97-50 
Μί 5, 39--42 



450 6, 28. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

ὑμῶν λέγω τοῖσ ἀκούουσι ἀγαπᾶτε τοὺσ ἐχθροὺσ ὑμῶν, καλῶσ 
ποιεῖτε τοῖσ μισοῦσι» ὑμᾶσ, 25 εὐλογεῖτε τοὺσ καταρωμέγουσ ὑμᾶς, 

προσεύχεσθε περὶ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶσ. 399 3 τῷ τύπτοντί 

σὲ εἰσ τὴν σιαγόνα πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην, καὶ ἀπὺ τοῦ αἴρον- 

βακτ. προφηταισ (945. τουσ οἰ--τασ). ρϊρηδτίει προφητών µεμνηται, 

ου» αργειται προφητασ οεἴς μοβις αἆ ν. 25. δρεσίαί. Οοπία Του 

ππαχο εἷο: ,ΡΣοιάορτορ]μείας απίοιη Ἰαιάαίος βἶνο Ὀομοδῖοίος α ραίν]- 

Ῥ5. 6ογΙπα {απι οἵτςδ οδί οχρτοῦγαχγο απ ρτορῃοίας5 νοχαἰος οἱ τοςι- 

αΐο5΄΄ οἱς | οι πατερ. αυτων (6089. 1493 951. οδο Ππί υμών): Ἡ ο 

9τ. αλλα ΟΠΠ ΔΑΒΡΕΚΙΜΡΗΞΠΕΔΖΠ α] Ρ]... ς αλλ ουπι ΗΧ, Ἰίοπι αἱ ναίν 
ΥΓΑ, α] ΡΙ [ π εκχθρουσ | ΑΔ ποιητε 

98. καταρ. υμασ Ε1ΙΠΙ ΝΑΒΡΚΜΡΗΧΓΞΠ αἱ60 [ογο (Ο1οπη 605 αγαπατε τ. 

εχθρ. υμων, λεγει, εὔλογεντε τουσ καταρω. υμασ, και προσευχ. υπερ 
των επηρεαζ. υμιν οἵο, Ἱέοπαδόῖ - κελευει και τουσ καταρωµ. ηµασ ευλο- 

γευν) Ονεπί οχῦΣ (αἆ 10ο.) Εαςρταεῦσή Ἱίοπῃ πια]εάίο. 005 α Ὁ 5 1 ] 

α--. ςσ(Ξ αυ 52) ΤΙ κατ. υμιν 9. ΕΗΤΒΌΥΑΛ αἱ] ΡΙ (ἴεπι ο Ενς Απο πια- 

[εαίο. οοὐίς) ΠιδίαΡΟΙ 115 (εγω δε υμά λεω" ευχεσθε Όπερ των εχὃρ. 

Όμων και αγαπατε τουσ µισ. υμασ και ευλογειτε τουσ καταροµ. υμιν 

και ευχεσθε υπερ των επηρεαζ. υµμασ) Ο5 1113 (α)αγιγνώσκοντεσ το" 

εὔλογειτε τουσ χαταρω. υμιν) | προσευχεσθε ΕΠΙ ΝΑΛΗΡΙΗΡΗΧΑΛΣΙ 
πποῖ αἱ Ίοησο Ρ] ΠΡΙ6ῦ απ Πι Γου οπ1 Ίηρ Ίπο Ρρογά 8αχ 50 ΑΥΤΡ ΑΡΠΙ ... 

ς (-- αν Μα) και προσευχ. ο ΠΗΊΠΙΡΟ νῖχ τη 3: νροᾶ βΥΥδΟ αοί]ι 

(Π18ί4ΡΟΙ 1, 15 ν]ᾷο απίο: ία] 5 13 0 δε κυριοσ ημων αγαθοσ ων λεγει" 

αγαπατε τουσ εχθρ. υκων και ευχεσθε υπερ των διωκοντ. υμασ α 

Μί δροοία() Τον απατε1, 15 Ε περι ου ΝΡΙΣ ... ς ΤΠ υπερ ΟΙ ΑΡΡΗΧ1) 
ΔΑΛΙ απο αἱ οογίο Ῥ]ον (δέ αὐ αἱ Ρ]απο πο αἰζοπά ους) Ο1οπι δ0Ἱ 

(αγαπαν τουσ εχὃρ. κελευει και τουσ κατάρωμ. ηµασ ευλογει/ προσ- 

ευχεσθαιτε υπερ των επηρ. ημασ) Οἱ 12195 ΕΠΕΡΣΣΙ (το προσευχεσθε 
υπερ των επηρεαζοντωνγ) οἱ 15ῖ (του τοισ εαυτ. µαθηταισ παφηγγελ- 

κοτοσ᾽ προσευχεσθε υπερ των επηθ. και αδικουντων αυτοιυσ) οι σον 

(προσευχ. υπερ τ. επηφεαξ. και διωκοντων υµασ: εἰ Μ) :: υπερ Ἱπ Μι 

ΠΟΠ Βασ. Αριά ιο περι οἱ. Δεί ὃ, 10. ἨῬαυ]ας αίγαπ(μο βαορίι», 

5ο 0οΙ 1, ὃ περι α Ῥουπηα π υπερ πππίαίασα, πο έπη 1, 9 υπερ 1μ 

περι | ΔΙΣ 69. αἱ πια επερεαζοντ., ϱ’ επηρηαξ. | υμασ: Δυμων. 
Ῥγαοίοτοα, 69. αάά και διωκοντων υµασ, οἱ βαρτα ΕΙΙΡΡΣ οἱ Μί 

29. εισ την επα ν”ϱ Ο]1επιᾶσοί δ0ἳ (αίχος 1οσο αοσπταίο αβονίτω τυπτοντι 

πδα α)λην) Ον 1, ΠΣΡί ος 105 (αἱ Ο1επι) (1 νς ὖι πια ῖαπι) ... ς Ἱμ Τϊ 

επι την ΟΠΠ ΝΕΑΒΙΙΙΣ πο τα]] α] οπιπΥ]ά Ῥηροίμ στο, οἱ. ἵπ Μί Ρ]ο- 
πΊᾳπε επι | σιαγονα (αἳ. κ; Χη αἱ πια -γωνα): να” 98. ΟΥ1 Τ1350πιο] 
Βα5εμ”ΤΟ Ῥγασπῃ δεξιαν (106. αἀά την δεξιαν) :: ο Μί | παρεχε (15.69. 
124. 946. στρεψον αἱ Μ!): ϱ 19. 28. 69. αἱῦ [ογο α ο (ουσίες {6 -- 

Ώγαεύε {ί ναι εἰ) οί ΠΡΙ" (9οᾷ Παβοπί ϱζ {ε Ρεγομββεγτέ --Ὢγαέδο ΟΙ) 

νρ.Ίκ οί πιδ» αἲία (π{ ρογ.5, ποπ. {δι απά {ος Ἱπρ οπη) Απιζιις δα Πέσνη 

ΒΥΙ5ΟΝ αεί δο αάά αυτο (:: πὲ ΜΙ): πο Ίίοπι Π”' να «ορ 8ΥΤΡ Ο]οπιὈῖς 
Οτίον Ῥοτ ρα οπίΣ (υεγζεγαμ {ο Ἰπφιέ, ὅπ}ασίεπι εἰίαπι αἰίογαπι επαπι 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΝΑΝ 6,90. 48 

/ Δ { ΄ . Ν ” Ν ’ ω Δ 

τὀσ σου τὸ ἱμάτιον καὶ τὺν χιτώνα μὴ Κωλύσῃσ. ὃθ παντὶ 
3 -- ΄ ον /. ΔΝ ” Λ - ”/ Δ Δ ] 3 / 

αιτουντί σε δίδου, και απὀ του αιἱροντοσ τα σα µη απαίτει. 
5 η Δ ο Ν /, [νά - ε .” [ά / Δ 

9}. 3 καὶ καθὼσ Όελετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ: 
ς -- -- 2 -- ε . . 5 Δ . - 

ὑμεῖσ ποιεῖτε αὐτοῖσ ὁμοίωσ. Ὁλ καὶ εἰ ἀγαπᾶατε τοὺσ ἄγα- 
-- ε -- ) ς / , Δ Δ ς λ 

πώντασ ὑμάσ, ποία ὑμῖν χάρισ ἑστί; και γὰρ οἱ ἁμαρτωλοι τοὺσ 
ε - Δ 2 -- «λε Ν λ - 

ἀγαπῶντασ αὐτοὺσ ἀγαπῶσιν. 9ὺ καὶ γὰρ εὰν ἀγαδοποιῆτε τοὺσ 

οὐυεγίς) | τον χιτωνα: ΑΓ αἱ Ρραϊιο «ορ 5Υτα αάά σου. (Μ]δεοί Τιο οἱ 

Μι Πππί 545 (οζζεπέί επύπι δέ ἐιίσαπι, γεπιίε εἳ οἱ ραἰζέπι, εἰ αὖ εο φιιέ 

ἑοίδὲέ πια ποπ ΤΕρΡοδΟᾶδ, οί «πεπιαάπιοᾶιπι οιδέί οἵο. ΟἨ νοτο 1, 195 α 

Ίμεας νοιρα τω τυπτ. -- αλλην Ίρεα ΜΗ νοιρα αἀάῑΙξ: και τω Όελοντι 

σοι κριδηναι και τον χιτ. σου λαβειν οίς). Ῥταοίογοα τουίο ραζήνηι 

(νς υεδὐπεπίωπι) - ἑωπίσσιιπ ο ονΡ, εοπίτα Ὁ ἆ 1: σἳ. 1 α ἐωπίσαπι-- ραἷ- 

ζζωπι (ραἴζειπι), εν οεδέζπισπιέιιπι -- μαΐειπι, (06 Τον παγο, 16 Ίρβο α]ίο- 

ΥΠ ΑΙΠΡΗΗ5 ππακ]]]α1η οβοντί 11065 οἱ ΒΠρ6Υ (πίσσα ρα]]ῖο 4ποαιςα 

εσα1”'.) ἈπιΠίοι Ο]οπιῦοῖ και εαν αρη σου τισ τον χιτωνα, µη κωλυ- 

σησ χαι το ιµατιον:: οἱ Μι 

90. παντι 51πο ὃε οἳΠΙ ΝΕΚΤΗΠ 1. 191. 157. 900. α119 {ονο Ὦ Π:5" 1 Αγι56Ν 
ΑΥΤΗ αι (Ώατπ] οκ Ἱπίαγρο]αίίοπο, ν ϱΠΙΠ1 ΟΠ Ἰοσιπα: παντι τω [Πία 

κθ, οὐ ἆ οι] αιτ. σε διδου, Ἰίεπι Ο1επι 5” γεγραπται ' παντι τω αι- 
τουντι σε ὀιδου οἱ Ὁά εν αλλω χωριω" παντι τω αιτ. σε διδου)...ς 
Τι αάά δε, ἵμπ [δε] ουπι ΑΡΕΗΜΡΡΌΥΧΓΔΑΣ αἱ Ρρ]εγα σας” (ᾳ οπι 
(οίππι ναδΙ) Υς (5εά ρογις οπιπῖ επῶπ) 60ρ 5ο ΒΥΤΡ ο." Βαδεῦιὔτὸ ] 

παντι 5Ίπο τω ΟΠΠ ΝΒ ΒαΥΠ1 (οχ ο; κό απἱ νείρα παντι 11δᾳ ὃν- 

ὁου δαρρ]εί τω Ἠαβοί) ,.. ς ΤΙ αάά τω, ἵωπι [το] επι ΑΡΡΕΞ πο 

γο]] αἱ οπιπνΙά Ῥαγη 1 (οχ κθ) Ο1οπι 55ος δ41 Οους{ 5) (ο γαρ κυριοσ 
φῆσι' παντι τω αιτ. σ. διδὸ.) Βαβδοβιθτο Ο11γ11 303 (παντι γαρ, φησι, τω 

αυτ. σ. δις.) Ο{ οἱ. ΤιιβίβΡοΙ1»15 παντι τω αιτ. διδοτε και τον βουλο- 

µενον δανεισασθαι µη αποστραφήτε, 48ο ππαρῖ5δ α Μί ροπάεπί, | ὁι- 

όου: δ8ὺ. δοσ 

81. ποιωσιν υμιν: Α ποιουσιν (αἱ ο”Ἡ 1 ΜΙ) υµασ | και (12" 259. 20ε 9 
ᾳ οπι) υµεισ: Β α 3. 1 Ππή 245 οἱη: Ὦ 6οΡ Ροδί αυτοισ Ροπ (Ἠ /αοΐο 

Μ]ἱ εί υο8 αὑπιιζέεη: Ἰίοπι α /Γαοίε ΙΙ Όο αὐπιίει: Ο1οπιδῦ” ποιειτε 
και υμεισ αυτοισ, ΤενΠπαχό Ἡ, 16 Ίνα αἱ 908 }αοΐίο ῑδίς, Ἱέοπι ΑΥΤΗΣ, Τοτί 

ΕΠΟΡΙΙ0 οἱ νο ἴία Γαοίίο ἐς :: οί ΜΙ). Ἠίϊπο Ίωῃ [και υμεισ]. Ῥτπαείοτοα 

ο{ ΟΥΡτογενῦ (ἵπ Νοὐήία εἰ. εοᾶ. δύπ. ϱ. 109) παντα οσα Όελετε ινα 
ποιωσιν υμιν οι ανθρωποι, παντα και υμεισ οµοιωσ ποιειτε αυτοισ 
(Μα153 οπἀετη Ἱπιρογίεσίο Ἱεριπίαχ) 1: ο Το εἰ Μί |΄ οµοιωσ (α δῖο ]α- 

οὔε εἰ: Ὁ 348. ο Ο]οπι οί Πγπίή5 (π1] Π]ςΙ Γαοῦε εἶ Ρτο και υμ. που. 

αὖὐτ. οµ.) ΟΠη 

89. και ει: ο παπι δὲ | και γαρ οι (ΠΛ οπι) αµαρτωλοι (9 αἀάά τουτο ποιου- 

συ) τουσ αγαπωντ. αυτ. αγαπωσι: 209, και γ. οι αμ. το αυτο ποιου- 

σιν ετ πε ΜΙ{) ... 1. αὓ ον αµαρτωλοι αἆ οι αμαρτ. νοτδιι 8ᾳ (ΤαΠΒΙΠέ 

δὺ. και γαρ εαν 6ΙΠΙ ΝΕ ... ς μη Τϊ οπ γαρ ει ΝΘΑΡ(εν ΡΟ εαν)ΗΡΧΞ 

απο το] α] οπηπΥ]ᾶ 1{ νρ οίο | αγαδοποιητε οΙΠΙ ΝΑΒΕΚΗΌΥΧΣΠ αἱ ΡΙ 

Μι τ, 15 
22 -- 96. 

ΜΙ 5, 44--48 



458 6, 94. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

αγαβοποιουντασ ὑμᾶσ, ποία ὑμῖν χάρισ εστίν; καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ 

τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν. 94 καὶ ἐὰν δανίσητε παρ) ὧν ελπίζετε λαβεῖν, 

ποία ὑμῖν χάρισ ἐστίν; καὶ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖσ δαγίζουσιν ὕνα 

ἀπολάβωσιν τὰ ἰσα. 90 Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺσ ἐχθροὺσ ὑμῶν καὶ 

ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανίζετε µιδένα ἀπελπίζοντεσ᾽ καὶ ἔσται ὁ µι- 

ελλ Τί αγαὔοποιειτε ΕΠΙ ΡΗΜΡΒΓΔΑΑ 95. α1956Υ (οἱ Ἰαιπά ἁποίο αἲ πια) | 

υμιν: ὁ οπι, Ὦ ἃ ΒΥΤΡ Ῥοβίέ ποία χαρισ (.πίαε αξία εδί υοδί ἃ ΒΥΤΡ) | 

χαρ. εστιν αία 4): ο (ετᾶ ϱγαξία) ο (φπιαε εδ ηγαία) ο (οπη και γαρ 

εαν αγ. τ. αγαῦ. υμασ) ΕΞ (επ φγαέ.) Ἰ νς «ορ αθαἰἩ ΑγντἉ! (ΑΥΥΣΕΙ 

4αο εδί ϱγαξία υεδίγα) εστ. χα. | και 8ἱΠθ γαρ ο. ΝΒΑ 8αἲἩ.... ς Των Τὶ 

και γαρ ο. ΑΡΙΗΡΗΣ πο τα]] αἲ οπιμΥ11 (8εά 201. ἆ5οΥ αἱ Ρας και γαρ 

και) ΠΡ] (παπι εἰ Ὁ ο Έα, εἰεπύα α ἆ; εοπίτα ο { Π7. 1 οιπι εἰ) νς (εἰφιιζ- 

ἄεπι εἰ) οἵο. Οοίοτιπῃ Ἡ α και γαρ ἰγαπΠβῖΗ{ πά αµαρτωλοι αµαρτω- 

λοισ δανγιζουσιν | οἱ: Α αἱ Ρας οπ1 (ΐοπα Ἡ ν]άοίας, 41111 α και γαρ 

ἂά αµαρτωλοι αμαρτωλοισ (απιδ]ποτ]{) το (ἡ 269. οπι) αυτο: ο (οἱ. 

«γιϱ) ἐ ἐρειά, Ὁ α 3. (613: Υ14) 1 ὃ να τουτο (Λος), 1908: νο ξα 

ταυτα (αες) 

94. και εαν: Ὦ καν, ο δεᾷ δὲ | δανι-- ο. ΑΗ" ΡΙΡΙΕΑ αἱ ἁ]ῑα οἱ Ίου νοχειι οἱ 

5ο, Πίοπα ῥΤΊππο οἱ (οτίῖίο Ίοσςο ΕΞ, Ιέοπη {αγί]ο {απίππη Ίοςο ΔΑ... ς μι τσ, 

δανει- οτι ΕΡΗΚΜΡΙΥΧΓΙΠ (15 οἱ. ΔΛ, 8οπιο] οἱ. 5) αἱ Ίοησο ρ]α. Οἱ ᾽ 

Βίορ]ι. Τερκς. ας ὁανιζο |. δανισητε επ ΕΣ 107, Πο (9ἱ ΠΙΕΙ 

ἀεάεγκ) Ὁ ΓΕ Η5 σἳ στ] ᾳ νς Απιζιοῦ 16 (ραρ. 609) οἱ (ἳ /οπογαυει 19) ο 

Τον πάτο να ων ς ῥαγειζητε ου ΜΥΙΠ αἱ ροαίπα, Ἰίοπι Ν΄’ Τί δα- 
γειζετε (1 δανιζ.) επι ΑΡΗ ΝΗΚΤΡΧΔΑ αἱ ΡΙ; Παῖη οὐ Γοπογεἰίε (4 --τα- 

(9) α ᾱ. ΟΕ εἰ. ΠιΡΙΡΟΙ 1,15 ει γαρ δανειζετε παρ ων ελπιζ. λαβει, τι 

καινον ποιειτε; τουτο και ον τέλωναι ποιουσι’. | παρων: Τό π.ω | 

λαβειν έππι 81: 951. Πα5{ΡΟΙ 15. ς Ἰ απολαβειν ΟΠΠ ΑΡΕΗΚΜΡΒ 

ὉνΧΓΔΑ αἱ Ίοηρο Ρ] | υμιν χαρισ εστιν: Ίου ογάἵπα {, ϱ χαρ. υμ. εστ., 

α Ὁ Ηστ 1 ᾳνρ Τογμπατο γγαδία εί φοῦίδ, ο Απιρίοῦ ροῦῦ εδ ϱαἰζα 

Β ο ΟΠ εστιν () 1 οπι εστ. ν. 99) | και 800 8ἶπο γαρ 6Η ΝΒ1/Ξ 

151. «ορ (ῑΐοια ποιύιε εἰ Ὁ 4)... ς ἴωπ αάά γαρ ο. ΑΡΡ(ΗΝΙ4, νῖάο απίθ) 

ΧΓΔΑΗ ποτ αἲ οσα ἔογο Πρ]θῦ νο δγναϊοίς ος |. αµαρτωλοι Βἶπε 

ον ΕΠΗ ΝΑΒΡΕΙΜΡΗΡΌΝΥΓΔΑΔΗ(κ 9) αἱ Ρ]ὰ «εν ς (4009) ῥτασπα οι 6 ΗΚΞ 

αἱ ἵαα 60Ρ | αµαρτωλοισ (Η αἱ Ρας -λουσ): Α οπι | δανιζουσιν: νῖὰς 

Δηίο... ς μι δανειζουσιν: νὶάο απίο | ταισα ({ 61.3 νβ): ΡαῦΆσςσο 

Η3. 1 ᾳ Αιηρίοῦ οπι 

30. πλην: Ὁ αάά λεγω υμιν (:: οΜ{), Ίέοπι ο ἀἴσο 11 ο Μί | Απεκχθρουσ | 

δανιζετε... ς ω δανειζετε: νὶᾶς αἲ ν. 54 { µήδενα ουπα ΝΕ” νν 8η 

6ρ]αενῖᾳ «ΟΠ]Φ{ΟΥΟΒ Ποπ. αίοπάεταπ{) Ίίεπι (τοἀἁάσπίθρ πιοπιζης ΒΡΕΤι 

2γαεθοὐιάεπίεβ) ΑΥΤΗ ϱ{ ΕΙ αγΡ ΡοτβΡ (:: Ιπίετρτείθς ΒΥτΟΡ µηδενα ]ο- 

βί88ο αρρατοεί: αί απποτίαγ ροββίίπο µήδενα ρ]ατα]1{ου ἀῑσίιπι 6556, 

απος πο ἹπαιάΙέαπα ορ {αρίο ΡίεΡΗ, ΤΠ68.)... ς μπι ΤΙ ήδεν οΗπ ΛΗ 

ΗΗΧΗΔΑΠ” αποῖ αἱ ρ]ονγ. Πιαηῖ: πλ] ἀεβρεγαπίεδα νά ο (Η" σε 1α 

{ου {01 πι] πας Αρεγαμίεν ο νρθᾶ απ επι 1ΠδΣ Μη] δρεγαπίος Απιρίιον, 

Π{θπῃ οοΡ 1611 | απελπ. 6, ΝΑΒΙΙΗΣ απο!” οἱἰς... ΤΙ αφελπ. ο. ΡΡ αἲξ 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 6, 9δ. 4509 

Ν { -- ’ ον ” έ Ἑ δν τς , [ο κ Ἅ : ’ 

σθὸσ ὑμῶν πολύσ, καὶ ἔσεσθε υἱοί ὑψίστου, ὅτι αὐτὸσ χρηστόσ 
υ Ν } ’ Ν ’ ο) ’ 1 ’ 

ἐστιν ἐπὶ τοὺσ ἀχαρίστουσ καὶ πογηρούσ. 96 γύεσθε οἰκτίμονεα, 
Δ ς Δ ς -- .) / 3 , ο] 56.5 λ Ν ’ Δ 

καθὼσ ὁ πατήρ ὑμῶν οἰχτίμων ἑστώ. οτ ο καὶ μὴ κρίνετε, καὶ 
Ν ο αος ... /.. ας Δ - 

οὐ μὴ κριθητε και μὴ καταδικάζετε, καὶ οὗ μὴ καταδικασθητε. 
’ να / ὃ ως ᾽ ῃ ο ροσς 

ἀπολύετε, καὶ ἀπολυθησεσθε᾽ Ὁδ δίδοτε, και δοθήσεται ὑμῖν 
Δ « αν 

µέτρον καλὸν πεπιεσμένον σεσαλευµένον υπερεκχυνγόμενον δῶ- 

90. πολυσ: ἈΔΑ αἲ” ο (Ἰίοπι αἃ 1 5δαχ Απιριοῦ ἵπ οαε[ο) αάά εν τοισ ουρα- 

νοισ (:: ον. 95 εἰ Μι ὅ, 12), Πῖπο Τωῃ [εν τοισ ουρα.] | υψιστου οη 
ΝΑΒΡΤΡΧΓΔΑΛΣΠ αποῖ αἱ ρ]α...ς (Ξ αὐ Ἀ2) του υψ. ο. πΙΙπιδο ποἨ. 1έα 

τη Βαδείμ705 1 χρηστοσ: 5 αἰΣ3ΕΤΙν χριστοσ | αχαρ. (8θί1ι Δοπος) και 

πονηρουσ: 1. 191. 909. αἱ ρατς ατΠΙ πον. και αχαρ. 

96. γινεσθε 5ἶπο ουν ΕΠΠΙ ΝΒΡΙ,Ξ 1. 99. 191. Ιδτ.α Όσο ΕΛΣ. 1 4 Ρο 6οΡ 

ΥΠΑ ααἲ] 016111 6ἱ 133 (Υινεσθε, φησιν ο κυρ., ἑλεημογεσ και οικτιρµ. 

εἰς) (ΟΥ 35 Ἄτηρων την εΥτολην του σωτ. την γινεσθε οικτ. οἰς, και᾿ 

γινεσθε τελειοι) Αί1 116 Ογτ ή 5ττοί 551 (0115. 15 οἱ 1,456 οἱ αἩδ1, Μας 

19, 391 19,3 οἳ επδιοᾶ 161) Ῥογπηατε κατ ΟΥρΤΙ :: αἲ 1π {α]ὶ το ραίτιπι {οςί]- 
πηοπῖα Ιανί πιοπιοπίο δαπίς αἰδὶ Ρραδβδίη οἵαπι ρανεα]α5 αἰπβδηιοςί 

ΠάαΠίος 5δειναπέ, {αππθη 5αερίας πορ]σιπί, ΟΕ οἱ, ΠιδίαΡ1) 15 (Ύιεσθε 

ὃε χρηήστον καν οικτιρµονεσ εἰς) οἳ ἴ δὸ (γινεσθε χφήστ. κ. οικτιοµ. εἰς) 

κ... ς (5ο 900) ΤΙ αἆά ου» οπι ΑΡΧΤΑΑΠ πποῖ αἱ ρ]ει {ο 5 νο »γν 

πέτρας Ον Ιπί], 184 Ῥαςοίμήθδ (:: οἳ ΜΘ |. καθωσ (Ο]οπι 5 Απ Ον ὦσ) 

ΒίΠο και ΕΠΙ ΝΗΙΣΞ 1. 191. 969. ο ἆ εοµ αεί Οἶεα 11 ος δὲ ΑΙ 

4σο ϱ{ 1)Τ16 0Ο] (αξ απἲθ) Τογπατο δα, ς ΤΙ καθωσ (Ίαδε ΟΥ αἱ ὦσ) 

και οἱ Ἱωη καθ. [και] ουπι ΑΡΕΙΡΕΧΓΔΑΠ αποῖ αἱ Ρ]ογ ΠΡ]6ἳ νρ ρο 5Υτ 
πο ΠιδίαΡ1, 15ρ{{γ96 0γ5, 26ος πί 1, 194 Οντο 99τ ϱ351 Ῥῃς οί 258 Ουρῖ1| 

ο πατ. υμων (ΠβίαΡ 1,15 Ο]οπι 1 ΟΥ3,366ἱ 1πί1, 194 Βαφεῖ]ι Ῥογμπατό ΟΥΡρ 

ΤΙ): νὰ (ποη Ἰίοπῃ Ἔ πος ϱ) 19. 69. αἱδ ααἲ]ι Παβεῖτ 585 01 επι. ΒαβτεβΕΣΙ3 

οοᾶ ο Ὀαρίθ5Ί Μας 15,3 οἱ 15,30: οαδίοᾶ Ογτέ, 231 {551 οἱ [Ώοδ150 (Ἰγα]ία αά 
ο ουρανιοσ, Ἱέειη 5ου Αι, 150 015) 15 ο εἩ τοισ ουρανοισ 

δτ. και ρα: Ὁ 1. 191. 15Τ. αἰΙὸ ἔοτο 1 νΕ 60Ρ ΦΥΙΣΕΝ (ποη Ρ) «ορ αΣΠΙ 

(πο ο αεί) ΤονμπασοἩ, τοπ: αί Μί | Ὁκρινηται | και ου µη επι 
ΔΒΟΡΗΚΙΜΡΒΌΥΧΓΔΑΛΣΗ αἱ ρ]ει Ὁ 5: σ) 5: 1 ᾳ να 6ορ αἱ Οου5έ5ό (κρι- 

ϐησεσθε) Βαςεῦν στὸ ΟΥ γή... Ἠπ ινα μὴ (:: ο Μί) οππι ΑΡΑ αἱ Ρας 

ἃ 66 {5ο ααί Τογίπανσ, 1 ϱΥρ915 Απιρ | και µη καταὺ. «ΙΤ ΝΒΙΗΒΧΞ 

δε” α115 {οτε ΒΥΤΡ Βαδερρδοά ,.,ς Τμ ΟΙ καν ΟΠ ΑΟΡΕΗΚΜΡΠΥΔΛΠ 

(5 οπι και µ. χαταδα 118 καταδιασθ.) αἱ Ρίο Τί να «ορ ΝΥΥΣΕΝ αἱ 

Βα8οια ΟΥ 53 Τεγίπατο | καταδικαζετε: Χὰ αἱ α]ῑῃ --ζητε εἰ Α 262. 
-σητε... Β δικαζετε] καιουµη: ρα ς ε βΗΣ' ααῖ] Βαβεία Ῥοαγί πιατο 
ΟΥρᾷδινα µη | Β δικασθητε 

68. καλον (Ο]απι 4 ΕβΡ5 556 Τον παν αν 11): ν αἰδ νασοᾶ οἱ ο α]ῖα (5εά 
ΠΟΠ απι Ἰπρ [οΥ {ο]) ρω 5ΥΙΣΕΝ αάά και | πεπιεσµενον (8" πεπιασῃ..) 
5Ίπο και οπΤΏ ΝΗ(Ρ)1, (1.) 69. (151.)αΏσοο 5 πὶ 1 «ορ ατπι 86ἰἩ 

(0912350 Τ)1 41334 Ε4ς8)5 556) Ογγαᾶοτ156 Απιρηιος ϱ 1. 191. 15τ. Ον Ρα] 

Ἐπδσεσαλ. απίο πεπιεσµ. Ρο, :48ὲν ϱ5ο” ΑΥΥΣΕΣ Τον απαϊό οπισεσ..... 

ΝΙΙ5. 48 

ΜΙΤ, {ς 

Μο 4, 24 



Μι 15, 14 

Μι 10, 54 
1ο 15, 15 

15, 520 
4ἳ 5 

Μι, ὃ- 5 

400 6, 99. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

ὦ λ / δν ρα σ λ Ξ ώ 
σουσιν εἰσ τὸν κύλπον ὑμῶν ᾧ γὰρ µέτρῳ μµετρεῖτε ἄντιμετρη- 

; Ἑ τα . 5]. 5 στ ο) Δ ᾽ 2 - , 

Ψήσεται ὑμῶν. ὢν ο Πἶπεν δὲ καὶ παραβολὴν αυτοῖσ. µήτι 
ορ η π σος - οὖν » Π υ / ᾽ 

δύναται τυφλὸσ τυφλον οδ/γεΙΣ: ουχί αμφότεροι εισ ροὔυνον εἓμ- 
- τι 58. 5 Ελλ ᾿ Ν ε Δ Ν ω ο / . 

πεσοῦνται; 40 ὉἹ οὐκ ἔστιω μαθητὴσ υπερ τὸν διδάσκαλον 
ολ - ” « « / 2 - 59,5 η 

κατιοτισµέγοσ δὲ πᾶσ ἔσται ὧσ ὁ διδάσκαλοσ αὐτου. 41 ἵὍ τι 

ς αάά και ΟΠΠ ΑΟΡΧΓΑΔΠ απο α] ρ]ον { α” υἱά να ϱο 5ΥτΡ ΟΙοπι δή{ Ογν 

1351 678ΟΠ5, 59 { σεσαλευµ. 8ἵ16 και ΟΠ ΔΒΡΙ,Σ 1. 69. 191.α οσο { 
Π'5: ϱῖ- 1 ᾳ εορ ασπι Ο1οπη 1 Ο1)330 Τα] Τ18Ρ5 ΟΥΙΔάΟΓ,., ς α4ά και 

ΟΤΙ ΑΟΡΧΓΔΑΠ πο τ6]] α] Ρ]ον να 6ο ααί]ι 5Υ1Ρ Ταγαπατὸ ΟΥΥ7αΕΜΤΟΟ ] 
υπερεκχυνγοµενον 6. ΝΑΒΤΟΡΗ”ΗΡΒΌΔΠ 95. 88... ς υπερεκχυνοµενον 

οσπα ΒΟΕ"Ηκνν ΙάκγΑ αἳ Ρ]εν | κολπον: Ὦ κολµων | υμων: 1, υμιν | 
ὦ γαρ ετρω «ἨΠα ΝΗΡΙ,Σ 1. ὁδ. 191. 209. ο ((μαἴέπι οππι πιεπδγαπι) ο 

(φπια επίπι πιεπδιή-α -- εαεπι εἰ) οορ (Ππεπδηγα πώ «γα) Ποια απο] 01 οιι 

116 ζω µετρω μετρ. αντιμετρηΦησετ. υμι Ρο[ίαβ ο με βαση ο ΜΙ) Ου 

11350 (οβάοπι ΡΤΟΥΕΙ5 νοτρα 5αΏ5οφπεπ/ραδ µετρον χαλον οἰς; Ίέοπι 

Ονεαί οκ 1ῃ Ἠοπι ο; ΟτΙπί δΒΗΤ (ια πιεπδιιγα πιεπδὲ Γουές, εα επι Πιστι- 

δα πιεί" υοδίς) ΕΙ5Ρ5 558 (βαὈδεφ ποπ ναδ µετρον παλον οίς) ...ς 

Τϊ τω γαρ (15. 69. ὅ46ν α Ὁ 1 α ασπι Τογμηατό οπα, ϱῇ' εαάεπι 9έγο) 

αὐτω (κ αἱ» οπι) µετρω ὦ ΟΠΠ ΑΟΡΧΓΑΛΗ απο α] Ῥ]εν ΠΡ]οῖ νρ ρο 

ΦΥΤΡ αγπι Τογηαῖο (εαεπι (πα πιεπδὶ ο έδ πιεπδαγα) | αντικετρηθηή- 

σεται ο, ΔΑΗΣΥΙΔΦΙΦΟΡΙΠΧΙΔΛΣΗ από το]] (191 νο Τον πανό γοπιοΓἰο) 

Ῥο]γςεξ (ν]ὰςα ρο5ϐ) ΟΙαπιῖτὸ 01350 ΕβΡΣΟ56,,, ΤΡ αἱ ραιο Ὁ ο ᾖ ΑΡΠΙ 
µετρηϐήσεται (ππεζείαη). ΟΕ οῖαπι Ῥο]γοῦ (νηονευοντεσ δε ὧν ειπεν 

ο κυρ. ὀιδασκων᾿ µη Ἀρινετε, (να µη κφιθητε" αφιετε, και αφεύησε- 

ται υμι)" ελεατε, ε”α ελεηθητε' ὦ µετρω µετρειτε αντιμετρη θησεται 

υμίν" και οτι µακαριοι οι πτωχοι χαι οἱ διώκοµεγοι ἐνεκ. δικ., οτι αυ- 

των εστ. οἵς 

99, ειπεν: Ὦ 19. 69. 91. 124. ελεγεν, Ἰίοπι ἀἰσεραί 1 νς | δε και οι ΝΕΟ 

ΡΕΝΊΗΧΣ 19. ὁδ. 69. 194. 10τ. 209. 946. αἱ ραιις ΠΡΙΟΙ (ο εἰ πεις. 

ἀἰσεφαί ἐΠἱ6) νρ (εί. 190148) αὖπα ... ς ΟΠΠ και Ο1ΠΙ ΑΡΓΑΑΠ πηοἳ αἱ ρ]ου 

σ6Ρ πο ΒΥΣΡ (5ΥΥ561ἱ εἰ ἀίπεναί ΙΙ οὑμικά.) | µητι: Χ αἱ ραπο µη | Ὁ 
οὐαγειν (οι ϱ ἵπ Μί) | ουχι: Νου, 69. ουχ οι | εμπεσουνται 6ΙΙΠΙ 

ΡΡΙΡΗΝΙά 1. 19. 69. α119 {οτο (19. 69. 946 απῖο εισ) α (ὐιοίάσπέ, 1ἱθΠι 

4)... ς πεσουνται (εαζεπέ) ΟΠ ΔΑΟΧΓΑΛΣΗ 989. α] Ρίο ΠΡΙ" νρ :: 

πε Μί 

40, τον διδασκ. δίπο αυτου οι ΝΕΡΙΧΣ 1. 19.399. 69. 124. αἱ 185 τί 

να Οτ5 131 (εν µεν τώ κατα µατῦ. - εν δε τω κατ. λουκα» το" ουχ 

εστι οἱς) ΠΠ Ῥονπατο να ν,,ς (499) Τι αἆά αυτου οι ΛΟΡΡΔΛΠ 

απο α] ρ]οχ σορ ΒΥΥΝΙΕ αγπι ο αεί] Ογτ]ας 303 Γκατηρτισµ. (Ἡ καταρ- 
τισμ.) 1δᾳ αὐτου: ΓΑΣ 48Εν οπι (Α” οπη ο]απι αυτου αποᾶ ρταθσςᾶ1() | 

δε: ΑΣ αἲ ραπς οορΝΊ οί Ρείσ αγπι οπι | πασ (ΝΥΒΒΡΟΡΡ ΑΡ Οπ]] 6ο ᾳ 

Ροβί εσται): κ Ὦ οπα | εσται (οί. Πέ νρ Πας επί): ΝΕ 64. 91. 2990. ΟΥ 

{1334 0981515 (προστετακται" κατηρτ. εστω πασ ὦσ ο διδ. αυτου) 
εστω. Ἱμαίί ροδέ οπυιέε εἰ (ογέέ οπιπίΒ, επ) πάά: οἱ ο (ία α ο {ρ1ἳ" 1 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 6, 44. 401 

δὲ Ὀ ’ Ν η Ν 3 νο 3ὃ - - 2 ἃ - Α οι Β 

δὲ ῥλεπεισ τὸ κάρφοσ το εν τῷ ὁᾳ Φαλμῳ του αδελφου σου, τὴν δὲ 
ς ἃ ᾽ -. ώ -” υ 4 ς τε ορ 
δοκὸν τὴν εν τῷ ιδίῳ ὀφΦαλμῳ οὐ καταχοεῖσ; 33 πῶσ δύνασαι 

ο σεν -- Β τς ο” ο” - 

λέγειν τῷ ἄδελφῳ σου ἀδελφέ, ἄφεσ ἐκβάλω τὸ κάρφοσ τὸ ἐν τῷ 
» ας Ν - 3 - -» ος λ 2 

οφθαλμῳῷ σου, αυτοσ τὴ ἐν τῷ ὀφθαλμῳ σου δοκὸν οὐ βλέπων: 
« .. » π πι ο . - - 8... 
υποκριτά, ἔχραλε πρὠτον τὴ} δυκον έκτου ο αλμου σοι, καὶ τότε 

Ν / Ν - 3 - ως - 
διαβλέψεισ τὸ κάρφοσ τὸ ἐν τῷ ο δαλμῷ τοῦ ἀδελφου σου ἔκρα- 

α) ω ϐ 2 ; , ο 

λεν. 45 ''" Ου γάρ ἐστιν δένδρον καλὸν ποιοῦν καρπὺν σαποόν 
κ» » κ κ» . 

δις / , Ν - Δ ; ΄ 
οὐδὲ πάλιν δένδρον σαπρὸν ποιοῦν καρπὺν καλόν. 44 ἕκαστον 

ᾳ νδεᾶ οί 644 αΠα π{ ρονας σαθ), Ἰέοτη πέ δὲέ (ν Η:). Οοπίτα ροτσιπί εέσιέ 
οἵο ο α1π {ον ἵπα ἰοἱ Τπί 

41. το 5ες (ἨΏΧΓΔΙ αἱ τω, Ιἴθπι ΧΓΛ αἱ νουδι 45 τω εν τω 8. Ὦ 5ος 1ος): 

Ῥ αἱ Ράις οπι:; πας οχρτ]πιιπ{ Τξ (οχς ο: δἐρηῖαπι αε εδ) νς «ορ | 

την ὃε δο-. τ. εντ. ιδιω (0 σω, Ἱΐετα Τ{ νσ ὧι οσι[ο έπο) οφθαλμω: 9 19. 

69. 194. 946. την δε εν τω σω οφῦ.. ὀοχον :: αἱ Μι 

435. πωσ (Ῥο]πι οοπηπηοπάαί Ῥτορίετ Ίος, ρατα]].) οππι Β ο Π.Ν πωσ 

δε, 251. 513: απι επι {οΥ ης Ρετας {οἱ βαΧ και πωσ... ς ΤΠ η πωσ 

ΕΠΙ ΑΟΡΕΗΚΙΜΡΡΌΥΣΓΑΛ αἱ οΠΙΠ ἴογο ΠΡΙ νρεᾶ οἔτηδς αα (πί {1) ϱγτ 

π{Γ ζορ 6ο οίο (:: η πωσ παπα αραιά Μι ]οραίαν πος Παοίποί, αίφιο 

ῬΙάτα οκ οοάεπι αἆ πηπίαπάππα Ἠαπις Τνπσαο Ίοσππα αάΠΙΡΙία 6556 66γ{1ΙΠΙ 

518, ρταοδίαί ααοά αἲὉ οο ἀῑβοτίς α βἰπιρ]ο]ίαία νοτο ]ασίῖοπί5 εοάϊσῖς 

Ἡ, εοπβτπιαίαο ]αἰ]πῖς ΓεβΕΙπΠποΠΙΙ5, οτία ν]ἀοπίιν οἱ πωσ ὃε οἱ και 

πωσ) | αδελφε: Ὁ 1δτ. απ οε Β” 1ᾳοπ:: πί Μι | το (ι, 69. οτι) εν 
τ. οφθ. σου ({ ϱο 5ΥΤΡ): ϱ ὅδ.α ὓ ο 6 5. ϱ1 1 εορ ΒΥΥΣΕΒ αὖπη αα{] 

εκ (95.απο)του οφθαλμού σου:: ο Μί | αυτοσ (ΒΥΙΡΕΙ εἰ εεσ) την εν -- 

ου ῥλεπων (15. 69. 124. µη βλε., Ἡ ουχ εμβλε.) εἰ. (ο. "νοδι Ῥαῦο 
ο Η3Ξ 1] καν ιδου η δοκοσ εν τω σω οφθαλκω (11 ὧι οσιζο ἴπο ἔγαῦες) 
υποχειται (εαὐίασεί, ἆ ο εδ) | την δοκον: ὁ οπι την | εκβαλειν Ροδί τ. 
αὐ. σου οαπι η 19. 69. 194. 946. ... Ἡ 1. Ρο8ὲτο καρφοσ...ς Τωη ροςί 

διαῤλεψεισ (1: αἲ ία Μί Ιασῖοπα πο Πιαός: να]επί Πιο εαάσπα ᾳπαο 

αᾱ πωσ ἀκΙπιιδ) ΟΠΠ ΔΑΟΡΧΓΔΑΛΠ αποῖ αἱ ρ]οτ 1ΐ νο ορ Ρο οἰςε | το 

(ρτο το Ε” ἵαπι εκ ἀεάεταί) εν τω οφθαλμω: ὮὉ ἵξ νβ εοΡ ΒΨΙδΕΣ αΡΠΙ 

αείἩ εκτου οφθαλµου:: πε Μὲ 

45. ου γαρ (οί. ΠΡΙΕΙ νρ ορ ϱο 8ΥΤΡ): Ὦ α ΥΤΣΕΝ αθἲ] ουκ (Ο]οπι] στο γαρ᾽ 
ουκ εστι δενδρ. καλ. - καρπ. καλον, κανταυθα αρµοστεον πμ] ρτοβα!), 
946, ουδε |. καρπον σαπφρον (εί. Ο1επι1ὸῦ, Ίέεπι Τοχπατο ἓ, 1Ἡρτοῖπᾶα 

οἱ αγθογ ὅοπα ποπ ῥγοΊεγαέ πιαζιπι σέπια, 8ος 1», ἵπ ογεαίοΓθπι Ππι- 

{ατρτείαίαδ τπβ]αΠΠ αΥΡΟΤΕΠΙ ΤΠΒΙΟ5 Γπσίις οοπάοπίοπι!): Ῥαῦ οσο ί{ 

η”. ορ. 1 ᾳ νε ΑΥΙΣ καρπουσ σαπρουσ, ταήβήδ0ιε Ρο καρπον κα- 

λονναῦσοίρῖ 4 (πος Ίέοιι 3: 3 1 νϱ) ΝΥΙΣΟἨ καρπουσ καλουσ 

ττο ΜΙ | ουδεπαλιν 1Η ΝΕΤ 1. 19. 69. 194. 191. 15Τ. 946. Ὁ αἳ ᾳ 
60Ρ ΑΠ (Ο]οπι 195 ουδε µην) ... σε: αί Μί Ιοσίῖοπο ποπ Βποί) οπι 

παλ., Ἱωῃ [παλ.] εππι ΛΟΡΣΓΑΔΙ αποῖ αἱ Ρρ]εν ΙΡ νς βγταϊ ο αοἰμ. 
ΟΕ Όιτα] 550 οἱ 551 (40 αἱ 31 αρ Ἠαίδέ) λεγει το ευαγγελιον" ου δύναται 

δενδρον σαπφο» καρπουσ καλουσ εγεγκειν (ραπ]]ο ροδί πφοσενεγκ.), 

Μ{Τ, 1659 
εί 12, 55 
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4935 6, 40. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

7ὰο δέν δρον ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ γινώσκεται' Ὁ' οὐ γὰρ ἐξ ἀκανθῶν 

συλλέγονσι» σύκα, οὐδὲ ἐκ βάτου σταφυλὴν τρυγώὠσι».. 3 ον 

ἁγαθὸσ ἄνθρωποσ εκ του ἀγαδου Όησαυρου τησ καρδίας προ- 

Πέρει τὺ ἀγαθόν, καὶ ὁ πονηρὺσ ἐκ τοῦ πυνηροῦ προφέρει τὸ 
δι . Δ /΄ 2 - .) ρν 

πογ]οο) . εκ 7αο0 πἑρισσευκατοσ καρδίασ λαλεϊῖ τὸ στόμα αυτου. 

ουδε δενόρον καλον καρποιυσ κακουσ ενεγκαι (ραπ]]ο ροδί προσενεγ- 

και). Τοπ Μοεῖον ΜΡΡ 10, 19 ούτωσ χρωνται λεγοντεσ' ου δύναται 
Φενὸρ. κχαλον χαρπουσ πογηρουσ ποιειν. αι Ῥμή]αςία 1 [Μανοῖοπ] 

Φ04166Π8 Πία --- ποἨ οδί ατΌΟΥ Ῥοπα Ύ1ιαο Γαοῖαί πα πα ΓΠοΙΗ, πθηιιο 

ΑΥΡΟΥ ππα]α Ύπιαο [αποῖαί Ῥοπαπα που 

44. γαρ (ν δε): Ὁ (0 αρ Έτορ) αἰτα Ὁ ο 6 Π3 1 ᾳ {οἱ (πο 1έαπι { ϱ1 5’ ν) 

οπη | εδιου (ν αἲ” οπ1) παρπου: Ὦ καρπ. αυτου, Ίο 1ὲ νρ/οία 8ο | 

εξ ακανθ.. συλλεγουσ. (Χ συγλεγ.) συκα (161 5 νρ ἄε δρ οο[ζήφιιί 

Ποις): α Ὁ ο ἆ ΗΞ 1 α ἰεφιπέ (ο οοἰ[έ(ιι) ἄε δρύι. Πίος (Ἠ π9αβ), 983 

εκλεγονται εξ αχ. συκ.. ο ἄε δρ επιύπι [οι πιο ζε(ιπέιή (ροτρῖῖ πιε- 

«ιο ἆε Γαῦο Ὀεποοπιίαπίηγ φας. ΒΙΠΕ πο: πο επι ε δρύι. εοἰζζ- 
(η Πσηδ, πε(πε ἄε Τάῦ0 οαοαπέπγ σας.) | συκα: 28. ροδα ] ῥατου 

Αἷα κα; κ ῥλαστου): Ὁ 499ν γ56Υ α1356Υ ΑΙ ραιιο ῥατων | σταφυλην 

κ -λησ): Ἡ 15. 69. 946. ο ο 6ορ 5ΥΥΠΙΙ ρο σταφυλασ | σταφυλ. τρυ- 
γωσιν επι ΒΒΟΡΙΙΧΣ 19. δὺ. 69. 986. Υγ5ΟΥ α]35ο] 499ν αἱ ραι0 8ΥΙΡ... 

ς Ἰωπ τρυγ. σταφ. ΕΝ ΑΡΗΚΜΡΌΥΤΔΛΗ αἱ Ρίου 1{ (ο ν]άο απίς) νς 8ΥΥ 

86µ ορ (υὐιάσππίαπέ π2αδ ο 1100) 50 ΑΥΤΑ ἃθί] 

45. τησ καρδιασ οΙΠά ΝΕ... ΡΕ) αυτου τησ καρδ., Ίἴοπι ς Τμ Τϊ τ. καρὸ. 
αυτου ΟΠΠ ΑΙΧΓΔΑΣΠ απο" αἱ οπιηνίά 1 νς τα] Ον 565... Ρἱα] 331 
οπι ῃ. προφεφρει 0ἱ8: ΜΗ αἱ αἰίᾳ προσφερει, 596 1ούο εἴῖαπα ν Ι το(υ 

οι) αγαθον: ΟΥ3.505 τα αγαθα, Ὠῖα] αγαθα | καιο πονηροσ (αρ 

ΡΤΟΡ Ψε]ι). επ ν΄ ΒΡΙ, 1. 19059 ο]αί 191. ϱ σ1. ] οοΡ 81Ρ... ς αἀά 

ανθρωποσ, Ἰωῃ [ανθρ.] εππη ΝΕΛΟΧΓΔΑΣΗ απο 4] Ρον εο (β" ρ-α 

νρ »γταί σο αὖΠΙ ααἰ]ι 1141931 11 αἲ Μί ] εκτ. πονηρου (8/0) ου ΝΕ 

Ῥι,ς 1. 69. 181. α 5 σῖ: 1 απ [ου {οἱ οορρείά αἲπα.... ν νροὰ (εξ. πρ 

Ρον αἱ). 190 {ΑΙ αὖά Φήσαυύρου, Ίοπι ς Φήσαυρου τὴσ καρδιάς 

αυτου, Ἱμπ [όΦησ. τ. καρὸ. αὖτ.] επι ΑΟΧΓΑΛΗΙ πποῖ αἱ ΡΙοΓσ ο Ε ρα 

σορ βγταΐ ρο αθείμ :: Φησαυρου πάὰ Μί πες Βαοί Ιοείο; τησ καρὺ. 

αὖτ. οκ ρτϊονίρα5 αἀδιπιρία |. περισσευματοσ (κΏ αἱ περισευµ.) Β1π6 

του ΟΝΠΠ ΝΑΒΡΕΗΚΒΥΧΔΛΣΗ αἱ Ρ]11830 (Βαντοβε σι βιοί ΙαοίΙο)...ς 

Ῥγασπα του οπή ΟΝΜΌΓ 41 ρ]α ία! 1: αἱ Μί 1. χαφδιασ ΕΝΑ ΝΑΒΗΣ αἱ 

ΡΙΗβ10.,, ς ΡΙΔΟΠΙ τησ ο. ΟΗΧΓΔΛΗ αποῖ αἱ ρ]ον Ρί8] :τ αἱ Μί [ λαλει 
(080 καλει) Ίου Ίοσο ο. ΑΒΡΙΙΧΡΔΑΣΗ αποῖ αἱ Ρε ΒΥΤΗΙΓ ρο αἱ... μη 

Δὶ Βποπῃ νογβΙ5 ΡοΏ ΟΠΠ ΝΟ αἱ ραισα ῦ ο ΕΠ” ϱ) αν ορ Βία] 

εκ ας Μι } το στοµα αυτου: ο παπι (ο αδιώιάαμέία 60Υ4ἱΒ 1ο ὔη) 

ια)", Ππ αἱ Ἰαος αἩ οἱ απο Ριβοεζσάαπί ροπάσαπί) | αυτου (οἴδ; 

α. ή): ΟΕ α1 2 [οτο ϱ1" νΕ «ορ ΒΥΙΣΕΝ πεί Πία] οσα τ: αἲ Μί; Ἰήπο 
αυου 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 6,49. 495 

40 Ὁ ὃ Τί δέ µε καλεῖτε' κύριε κύριε, καὶ οὐ ποιεῖτε ἃ λέγω; 

4Τ 3 πᾶσ ὁ ἐρχόμενοσ πρὀσ µε καὶ ἀκούων µου τῶν λόγων καὶ 

πυιῶν αὐτούσ, ὑποδείξω ὑμῖν τῶι ἐστὶν ὅμοιωσ. 45 ὅμοιόσ ἑστω 

ἀνδρώπῳ οἰκοδομουντι οἰκίαν, ὃσ ἔσκαψεν καὶ εβάδυνεν καὶ ἔθη- 

κεν Θεμέλιον ἐπὶ τὴν πέτραν πλημμύρησ δὲ γενοµένισ προσέρξεν 

ὁ ποταμὺσ τῃ οἰκίᾳ ἐκεύηῃ, καὶ οὐκ ἴσχυσεν σαλεῖσαι αὐτὴν διὰ τὸ 

καλῶσ οἱἰκοδομῆησθαι αὐτήν. 49 ὁ δὲ ἀκούσασ καὶ μὴ ποιῄσασ 

ὁμοιόσ ἐστι ἀνθρώπῳ οἰκοδομ/σαντι οἰκίαν ἐπὶ τὴν ΥΙ χωρὶσ 

θεµελίου, ᾗ προσέοιξεν ὁ ποταμός, καὶ εὐθὺσ συνέπεσεν, καὶ ἐγένετο 

τὸ ῥηγμα τησ οικίασ ἐκείῃσ μέγα. 

46. δε µε (Σ τι δε καλ. µε): Δ µε ὃε |. παλειτε (6Ι. Βαβ1εβε 11): Ὁ 98. 

Ο1σπι 550 ος 01 315 (οπιμί). Πΐψδ ἐτῖραβ 1οςἵς {οί νδαΥβΙπη α[ογί τι µὲ 

λεγετε πδᾳ λεγω) λεγετε, κ 9509. 4369 λαλειτε. ἈπαϊΠίεν ἆ 1 1π15βαί 50” 

Ον αν 494 ο αιιὰ πιὐ]ιί ἀἰσεέίς (Φίά πι] αίοιείς: Ιλοπιῖπε ἀοπιίπε. ϱἱ 110Ίι 

Γαοὐῖς φιιαε ίσο 11555: οπἆθπι αἀάῑίο σοδ Ὀολοι απαά; Ονἰοί φιζᾳ αίηι 

αἰο ές πιϊ]μὲ είς. Ο{ εἰ. Τατλανὸ Ἡ  γίᾷ φοσας [αἱ οοεαίε]: [οπιῦμε 
ἀοπιύπε, ραπ]οφιιο ροβί: εξ τιοη Γαοἶν «ιαε ἄἱσο) | ἅ (οἱ. Πας Εἱ5 Ο1οπι 

τον Ον Τον μπαγὸ Βαβτεββ): Ἡ ο ο ΑΥΥΞΕΝ ο (4ιιος) 

4Ί. πασ: Α και | των λογω» (κ αἱ α]ῖα τον Λογον, ΠΟΠ πηπίαΐίο αυτουσ, 

56 αἱ ραις αυτον): ΟΕΝΜΝ α]19 τουσ λογουσ (κ Ὁ α βγνεσᾶ απ του- 

τουσ) 11 αἱ Μί. Ῥταείετοα Ἀξ µου των λογ. µου (Δ6 ο) και | εστι 

(4 εστε) οµοιοσ: 69. 940. ΤΡΙ" (Πο α ϱ) νο οµον. εστ. 

48. ο6: δ Υ 96 8Ρ6 α] αἲῑᾳ ΑΥΥΣΕΝ αάά και |. πλημμυρησ ο ΝΕ” 98. 
εκει μι πληµυρασ (υεΠβῖν αἱ ραας πλημυρ., Δ πλην.µηρασ) οΠη Α 

ΗΞΟΡΧΓΑΛΗ αποῖ αἱ [ογο ΟΠΗ | προσερηξεν ΟΠΠ ΑΡΗΤΡΙ,... ὮἨ προσ- 
ερρηξεν οππα ΝΟ ΑΗΌΟΧΓΑΛΣΠ πηςῖ αἱ σοτίε ρ]οί | ο ποταµοσ: 1’ οτι | 
δια το καλωσ οικοδοµήσθαι (Η5 98. -μεισθαι, Ίίειι 2 Τν1ά) οι ΔΕΙΣ 

98. 15τ. εορ (εοράᾖ τεζεηί α4ά 5ηρ. Ῥείγαπι) ΦΥΤΡ ΤΕ (πο ἴ]ι «ία δάργα 
Ῥείγαπι αεαάἰ[οαία |} αο ὄεπε αεαζ]οαία Γι) ... ς ]μι τεΘεµελιωτο 

(ΕΝ εθεµ.) γαρ επι την πετραν (Ώ επι τη πετρα) οἳπ] ΑΟΡΧΓΑΛΠ τιηοῖ 

αἱ ρίεν 1{ νο σο ΒΥΙΣΕΙ οἱ Ρ ἴχί αγπη :: αἲ Ἱία Μέ Ιασίῖοπο ποπ Βιιος 

49. οικοδοµήσαντι ΕΠΙ ΝΑΒΏΙΙΧΓΔΑΞΠ παποῖ αἱ Ρον βγταί ϱορ ... Τωῃ 

οικοδομουντι ϱππῃ ὁ 18. 09. 946. οδΕΥ αἱ ραιο. Τίοπι (ᾳαοᾶ νὶκ εορῖέ 

πί Ἱπίογργείας -μουντι Ἰπνοηίββο βΙΒίΠΑΙΠΡ, αποπιαἀπιοάηα Ίάσια ἆ 

αἱ ὁ ἐπεμίτγ) αεάφίοαέέ Ἱενς |. οικιαν: Ὁ α]19 {ογο την οι. | η πρ.ο 

ποταµοσ: Γρ”. νο π φπαπι (Απ φιια) πίίδις (11.) εδὲ Γζμυδιδ ... ἃ Ὁ ΗΤ 

οἳ. 1 ᾳ αἰδίεῖ (α ὕιριωίέ) Γἴππιέτι αοπιιιὲ ἐΠί, ο πρεφιί ζωπι. ὧι ἀοπιιπι ἐζ- 

Ίαπι, ο ἵπιρεφῖί Π]ωσῦης, ἆ αα[ίνῖῖ μπιέπι ρανίθναιιθ Ὦ ΟΠ1 ᾗ | προσερηξεν 

(ϱ συνερηξ.) επι ΤΡΙ... σ Ὦπ προσερρηξ. (0 πφοερρ.) οπι ΝΑΡζοΧΤ 
ΔΑΣΠ πποἳ αἱ οπηπνίά |. ευθυσ οππῃ ΝΒΟΙΣ 99. ΥδΟΥ 4110 αγα... ς ]μι 
εὐθεωσ ΟΠΠ ΑΕΗΚΜΗΡΌΥΧΓΑΛΠ αἱ Ρ]ες.... ασ οπα :1 π{ Μι |. συν- 

επεσεν (εοπεία! Ὁ ᾱ ο 1 α {οἱ) οππι (Ν΄ εἰ Βε]α οΟΠΙΠΙΕΠ 4) ΝΗΡΙΗΣ 1. 

19. 99.69, 194. γδοτ α110Ὦ ο 1 α ἴο]ἱ ... ς ]μῃ επεσεν (οεοἰζὰ α ο { 3. 

Μιτ, 51 
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494 --ἲ μμ ΚΑΤΑ ΛΟΥΝΑΝ 

γΥ. 
05. 3 2Ην ν εν) ’ / 4 ὀ - ᾽ 

1 Γπειδῃ ἐπληρωσεν πώτα τὰ ῥήματα αὐτου εἰσ τὰσ 
2 Ν - - ιν] - .] - 

ἁκοάᾶσ του λάου. εισηλῦεν εἰσ Δαφαρναούμ. 
9) “τι / , νο. - ’ ” ” 
2 Γκατοντάρχου δὲ τινοσ δουλοσ κακῶσ ἔχων ἡμελλεν τελευτᾶ», 

π τ ώ -- 3 υ 2 ’ ών Δ -ὃὸ - 2 

ὧσ ἡν αὐτῷ ἔντιμοσ. Ὁ ἀκούσασ δὲ περὶ του {σου ἀπέστειλεν 
Ν ᾧ7 Ν ’ ” ν] ν - [4 

πρὸσ αὐτὸν πρεσβυτέρουσ τῶν Ιουδαίων, ἐρωτῶν αὐτὸν ὅπωσ ἑλ- 
ον Γ λ . . -- ε ϱ) ’ Ν Ν 
Φὼν διασώσῃ τὸν δουλον αὐτου. 31 οἱ δὲ παραγεγόµενοι πρὺσ τὸν 
2 - ϱ) ’ 9 ν  ήϕ ’ 4 "ς. / νά 

//σουΥ ρώτων αὐτὸν σπουδαίωσ, λέγοντεσ οτι ἄξιόσ εστιν ᾧ 

51: 5. να) εππι ΛΟΧΓΔΑΠ αποἳ α] Ίοπρο ϱ1 Πρια νο τ: πί Μί | το ρηγµα 

(εὖ 1. α) ρηµμα): τ 191. 4960. αἱ ΡΙι819 ΟΠ το. ΟΕ ΟΥ1 801: µεγαλη 
γαρ σφοὺρα η εν αργήσει πτωσισ, η, ὧσ λουκασ φησι, µεγα το ϱηγκία 

τησ χωρισ Φεμελιου οικοδοµησ. 

ΥΠ, 1. επειδη (κκ ἐπεὶδή) ουσ Αποζσι 194. 904. 999. πνεαηῖ ραί (οπή). 

Ιίθιη αάάῑίο δε ις 91. 999. (11 οὐ πα Μί 91, 46) ... ς επει ὃε ο. ΝΟ”ΡΒΗΙ, 

ΜΗΡΏΥΓΔΑΣ αἱ Ρίου ο Γρ”. νο ορ ϱο (ΥΕΝ οἱ οι) ΒΥΗΡ ἱχίαγνηΖο] 
«τ υ Η3 σ1’ 1 ᾳ αγ άδό και εγενετο οτε, οἱ Γαοίιπε εδ οι; Ἰϊθπι ἃ ο 

ΥΤΡ 198 Γαοίηπι ἐδί αμίεπι σι | επληρωσεν (1819 νο ὑπιρίεβδεί): Ὦ ετε- 

λεσεν (6 ο ρετ/εσῖθθεί, ϱἱ σοπβιπιπιαβδεί) | παντα (Αἲκ 191. ο α οί] οι) 

τα ρήηματ. αὐτου (αυτου: ν 609. 940. αἱ 1 ἔεγα ᾳ σαΐ Αγτ»«Ἡ ταύτα, ἃ 

ο ο 5: ϱὶ: 1 {οἱ οπη): Ὦ ταύτα τα ϱηµατα | ειστασ (5: ΟΠΙ) αχοασ 

τ. λαου: Ὦ λαλων, ο «μαέ {οοβαΠη. αἆ ορια | εισηλθεν (ϱ ηλ- 

Φ εν): ΠΛ α)1ὸ ῥογο (Ἱπργϊαϊς ονρ]κίατία) ΑΥΙΣΕΝ αάά ος (608. αἀά ροβί 

επληρ.) |. καφαρναουμ 6ΝΑ ΝΗΟΡΧΣ 9). ΤΕ (οχς ᾳ) νο «ορ ρο (ἴπ Μί 

ασοσθα1 7, Ἱπ Μο Ας Ἱίεπι Ον Ἱερῖρ]ν ΝΟΠΗ)... ς καπερναουµ. ΟΠΠ ΑΟ9Ε 

ΗΚΙΜΗΒΌΥΓΑΛΠ αἱ Ρίου α (απ δΙ αεσσα1έ ο, Πίοπα 1) 

2, ὀουλοα: ϱ" παισ (ἆ ῥπεν: υ80” τισ), Ἱίοπη ν. ὃ. 4Τ9ν παιδα ρτο ὅου- 

λον 11 ο Μί { κακωσ εχων (89): οπα | ἡμελλ. ΕΠΙ ΝΑΛΒΟΡΕΗΙΙΜΕΌΥΧΓΑ 
ΑΣ αἱ Ρίι ΑΥΥΡ ΡΕ ΕΓ,,, ΕΝΚΡΠ α]10 (ογο εμελλ. (5 εμελεν) |. εντιμοσ: 

Ῥ τιμιοσ 

, αχουσ. δε (α 6ορ 5ΥΥΡ οί μὲ οἱο): ϱ.940. Ὁ ο 7’ 4 νο ΣΥΙΣΟΝ χαι αχου. 
ο απ σµπι αι (αθαί, { αἱ οπηι απώίσκοί | προσ αυτου: Ὁ 19. 69. 

Ιξ (οκο ϱ) αγπη οΠΙ | ερωτων: Χ ερωτουντασ | οπωσ:  αάὰ (οκ ῥοσ1ι- 

Μανὶ πδα Τνποας) αὐτοσ | διασωση: ΕΗΜΓΛ Βἰ τη -σει 

4. παραγενοµενοι: Ἡ αἱ ας -ναμειοι ᾗ πφοστ. ο’ (ία Ὦ {οἳ. ᾳ νβ): ο 

προσ αυτον, Ὦ α 6ο 5 1 οπα, βα4 Πὶ 15 ρεχσιιηί γοφαδα! Π6δπι | 

ἠρωτω» ΟΠΗ ΝΕΤ. 1. 19. 69. 946. εν, ς Τωα Τϊ παρεκαλουν ΟΠΠ ΗΟΠΧΓΑ 

ΛΗ πο αἱ ρ]οΥ: Α εορΡείν! παρεκαλεσαν | Λεγοντεσ ΟΙ ΝΗΟΡΙΕΗΧΓΔ 

πποῦ αἲ Ρρία ΠΡΙΕΥ οπι «ορ εγνπίγο(γοίς: ΑΟ ΚΑΠ α)”) [νρ (26 {οἱ οπι 
απίοι αὐτον) πεί πάά αυτω | ὦ (ΑΔ ὧν, Ἰοία πἀδον. ἵπ οὐ ἆ πο γαγ]βρῖ- 

ΠΠΙΙΗ): Ἠ ο (5ἱ6) 
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- - ᾿ ς ως Ν Ν Ν 

παρέξῃ τουτο᾽ Ὁ ἄγαπα γὰρ τὸ ἔθνοσ ἡμῶν, καὶ τὴν συναγωγήν 
ολ 2 / ε κ. ὃὸ « σαι -) - 3 / Δ 2 - ”ς 

αυτὸσ ᾠκοδόμισεν ἡμῖν. 0 ο δὲ /ήσουσ ἐπορευετο συν αυτοῖσ. 11δη 
ν -- τ] Ν ” ’ - 2 μη] / ς 

δὲ αὐτοῦ οὐ μακοὰν ἀπέχοντοσ τῃσ οἰκίασ, ἔπειιψεν φίλουσ ὁ 
{ κ ) / 

ὁ) τά λέγων κύ ἡ σκύλλου᾽ οὐ γὰρ ἱκανόσ εἰ ἵνα ἑκχατο)ταορχησ ἔγω) πυριξ» μη) σκπυ 0 Ί ρϱ παλιο μι 

ε Ν Ν / ολων - ο π ΔΝ λος 3 Λ ος .. ο. 

υπο τὴν στεγήν µου εισελθῃσ᾽ « διὸ ουδὲ ἐμαυτον ἠξίωσα προσ σὲ 
ᾷς ο δν χο. ε 9 - π ι ο 

ἑἐλθεῖν' ἀλλὰ εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαῦήτω ὁ παῖσ µου. ὃ καὶ γὰρ ἐγὼ ἄν- 
” ιά ” « 2 .] Ν [ή 

Ὀρωπύσ εἰμι υπὸ ἐξουσίαν τασσύµενοσ, ἔχων ὑπ ἐμαυτὸν στρατιώ- 

4, 

δ]- 

παρεξη (07) οπΠ1 ΝΑΒΟΡΕΠΗΙΕΧΔΣΠ ΟΛΥΡΕΥ Αα] 0 [ονα...ς παρεξει ΟΠΗ 

ακΜΒΥΓΑ αἱ ρία (60. τ1. ϱ8οἳ 1εΝ{. ξεισ) 

συ»αγωγην: Ἡ «ορ αάά ημων | ωκοδοµησεν: 09 οικοδοµμησεν, Ὦ ωι- 

κοὺ. 

0 δε τς επορευετ. συν αυτοισ(» {3 ϱ1 Ἑν]ά ᾳ νρ): Ὁ α 6 6] επο- 
ρευετο δε (ο εἩΦο, ο Παφμέ) µετ αυτων ο 5 | ήδη (089 ετι): ποῦ οκρτῖπι 

ΑΥΥΣΕἨ (ΠΟΠ Παπη ΦΥ1Ρ οἱ ΠΥ) αγΠ1 ααἰἩ | αυτου: Ὦ Ροβίαπεχοντοσ | 

ου: ΑΥΤΗΝ οἱ | τησ οιχιασ οΠΙ κΏ 1. 19. 09. 194. 940. δεν θρέσο.... 

ς Ἰμπ Τί απο τ. Οἱ. ΟΠΠ ΑΒΟΙΗΧΕΔΛΣΖΠ πε αἱ ρ]εν | επειψεν (4 

επενψ.): 19. 69. 194. 946. απεστειλεν ... 1. 1951. πεµψασ ροβίεαφιιο 

ελεγεν. Ῥιπείθειοα επεµψεν Βἴπο αἀάῑίαπα οππῃ Ἁ Ἡ ... ς Ἰω Τϊ αά 

προσ αυτον ΕΠΙ ΝΠΟΡΗΕΧΓΑΛΠ ππεῦ αἱ ρ]ον 1 νο είοα, Ιίεπι Α επ αυ- 

τον, θΡ8 αυτω | φιλουσ Ίου Ιο6ο 61 ΝΗΟΙΚΣ 98. 191. 121. « 6 6ορ 

βείἩ... ς ΤΠ ροβί ο εκατοντ. οΙΙΠ ΑΡΕΗΚΜΠΗΒΌΥΓΑΠ αἱ ρ]εναν {1 

ᾳ (Ἰἴθιη υἱά 7: ρ1: 5) νο ΑγτΙΣ αὖΠΙ 6ο | ὅ ΕΠΙΠ ΝΑΒΟΡΗΣ δίο: 1, ο] | 
ἑκατονταρχησ οι ἨΣ, 1. (ἰεδίο ΊΝ{5) 191. 6: ε{ αἲ Μι 8, 0. 8. 19. 

2, 54. Το 20 4Τ. ΤΠ αεἰὶ5 νονο {απ πο αθίφια -αρχησ βοτ]- 

ρίαπα, απαηνῖς Ρ]ΙογΙππ(ο α]ίογα {οτηλα α ππα]{18 Ἰπνοσία δ1{, οἱ 10. 1 

εἰ 22. 21. 99. 29, 26. 94: 35. οἳ, 1. 6. 11. 91. 45.)... ς Ώη Τί εκατον- 

ταρχοσ ο. ΝΑΟΡΗΣ απο τα]] αἱ Ρρ]ον .... Ὦ ΟΠ 0 εκατ. | λεγων 5ἶπο αἁἷ- 

(απ ο κ Ῥανο...ς η Τί αάά αυτω ΟΠΠΙ ΝΟΑΒΟΡΙΕ ππς τ6]] αἱ ρ]ετ 

Πρ]εῦ ο{ο; Ιίθιη 09. Ρο προσ αυτον | κΑΠ" αἱ πηι σκυλου | καν. εἰµι 

(δομα μπες. αρ Μί 8, 8”) ουπι ς Ὁ 1 ᾳ απι [ου ἵης {οἱ ΑΥΗΣΕΝ .., ς Τι 

ειμµ. καν. ΟΠΠ ΑΟΡΕΘΗΚΙΜΗΒΌΥΣΓΑΛΣΠ αἱ οπιπΥἷᾶ 11 νος οί 1155 αἰῑα 
ΦΥΤΡ εἰλῖ ϱ0Ρ 6ο αΡΙΗ πείἩτ: οχ Μί 8, 8. Ῥταοίογοα Μί ὃ, 11 Με 1, τ 

Ίο ὃ, 16 10ο 15, 9 ειµν ικαν. Ιεοίῖοπα ποῃ Βποί ῃ υπο τ. στεγ. µου 

ο. ΑΒΕΘΗΚΡΌΥΑΑΠ π] Ρα (18 νο είο) ... αρ µου υπ. τ. στεγ. (1: αἱ 
Μ{ Ιασίῖοπο {απέΠΠΙ ποπ Ππος) ΟΠΠ ΝΟΡΙΜΗΧΤΣ α149 (ογα 

«διο ουδ, ἐμ. ἠδν. πρ. σε ελΘ. (4 προσελθειν ΟΙΠΙ68Ο προσ σε, Ἰέεπι ὃ 

αανεπήγο): Ὁ 09. 340. 944. Ὁ ο ο 31 1 (που ἴίοπι ΕΗ517 οἱ: 3. ᾳ νθϱ) 

οπα τί πί Μίέ | αλλα οιιπι ΑΒΟΕάΙΕΝΔ (α];: οἱ. Π απὶ µογον αάά) ... ΝΡΚΜ 

ΒΌΧΓΑΠ αἱ ρ]α αλλ | ειπε: ο 19. 69. 90. 194. 546. αἳοῦ 1 ΑΥΤΡ ο.ἳ 
ΡΤΑΟΠΗ µ(ονον 1! εΜί | λογω (εί, ΠΡΙεὈ νο ἄίς οεγύο): τ 69. 500, αἰῑο 

{οτε λογον (Ίίεπι αἷο σον ή ϱ 1: 1) | ιαθήτω οτι ΕΠ... ς Τη ιαθηή- 

σεται (:: τί Μί Ιαύῖοπο πο Βποί) 6πιπι ΝΑΟΡΗ πο γ6ἰ] αἱ οπηπΥ1ᾶ 

«υπο: ΡΕ αἱ ραπο υπ |. τασσοµενοσ: 99. 09. 949. 606ν οσα :: ο{ Μέ | 
υπ εμαυτον: Ἡ 15. 09. υπ εμαυτου 
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τασ, καὶ λέγω τούτῳ" πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ' ἔρχου, 

καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ µου᾽ ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. 9) ἀκού- 

σασ δὲ ταῦτα ὁ Ιησοῦσ ἐθ αύμασεν αὐτόν, καὶ στραφεὶσ τῷ ἆπο- 
λουθοῦντι αυτῳ ὄχλῳ εἶπεν λέγω ὑμῖν, οὐδὲ εν τῷ Ισραὴλ τοσαύ- 

τιν πίστιν εὗρον. 10 355 καὶ ὑποστρέψαντεσ εἰσ τὸν οἶκον οἱ 

πεμφ θέντεσ εὗρον τὸν δοῦλον ὑγιαίοντα. 

11 ο Ναὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἑξησ ἐπορεύθῃ; εἰσ πύλιν καλου- 

μέν’ Λ/αἴν, καὶ συνεπυρεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτου ἱκανοὶ καὶ 

δ. πορευθητι: ὉὈχ 909. πορευου.. ΟΕ Ἠπο Υα]οπίί αρ Τὸ και αυτον 
(ἵν ο, τον δημιο.) εἶναι τον εν τω ευαγγελιω εκατογταρχον, λεγοντα 

τω σωτηρι᾽ και γαρ εγω υπο την ἑεµαυτου εξουσιαν εχω στρατιωταασ 

χαι ὀουλουσ, και 0 εαν προσταξω ποιουσι. Οἱ εἰ Ο1επι ιο αῦν τὰ λέγειν 

τούτω ' ελΘε, και έρχεται, και αλλω" πορευου, και πορευεται οἱο 

8. ταυτα ο τ: ο 10Τ. ΦΥΙΣΕΝ ο {6 ταυτ. | αυτον (οί. ᾳ σο 6ορ βγναῖναί 

0): Ῥαν α]ῦ ΠΡ]εῦ γρ θγτζοἳ Αγ Οά 1: πί Μί |. το ακολ. αυτο οχλω 

ἔιπεν: Ὦ 6 ειπ. τω ακολ. (ο αὐᾶ αυτο) οχλω, ἴοπι «ορ ΕΥΥΠ οί 

αεί | λεγω: οκ 69. 194, 946. αἰῦ ΠΡΙΕΡ (ΠοἩ Ὦ 4) να ρο εορᾶή πας 
ΑΙ ΡΥασθΙη αμήν 11 ο Μί { λε. μι: ΑΌ α)15 [οεγο ΒΥΥΣΕΝ6{Ρ οἱ 9 (οορ 

ΠΕ ΒΘΙΗΡΕΥ) ΑΠ αάά οτι... ΕρὶρΙπατεΙ5 λεγω δε μεν (8οᾷ δα σχολ. 

οπη δε) ]. ουδε ΙΙ ΝΑΒΟΚΙΜΙΧΡΠ αἲ δαἲ πα ιν, Ὦ ουδεποτε ... ΕΕΘΗ 
ΒΠΥΔΑ αἲ Τὸ [οχα ουτε (Ρ᾽ οἱ εοπιπιοπὰ Ῥο]α) | εν τω ισραηλ: Ὦ ο Ρροβί 

ευρον ροἩ.. ἹΠρὶρμιαοὔ ιο ὔθὴ εἷο: τοσαυτ. πιστ. ουδε εν τω ισρ. ευ- 
ρον (51 ή υρον). Ῥοχρβ]ί νοχο Ίρβο ΕρίρΗ ὅ5 (ελεγχ. Ὁ) ει ουδε εν τω 

ισρ. τοιαυτήν πιστιν ηυθεν ὧσ εν οἵο. ΟΕ οἱ. Ῥονια τό ἓν 18 ρνο[εβδ5 

εδί (α]οπη 56 Πά6Ιη πας ἴπ 15ν. Ἰηνομϊδδοί.  Ῥντο ουδε εν πδφιαο εὔρον 

α Ὁ ο 3. οἳ" 1 ᾳ απ αἲ]ι ὧν πιί1ο (απίαπι Πίάεπι ὑπωεὴ πι Ι9Υ.. Ἰί6ια Απιῦ 

1ο 1τό ϱοᾷ αάα 1: δἳπ νοτο Ἱπχία ΓΑοςΟΣ: Δες ὑπ Ι9γ. ἑαμίαπι Πίάεπι 

ὑπυειί"". 

10. εισ τον (3 ΟΠΙ) οἱ. οἱ πεμφδεντ. Ίου ογάἴπο 1Η ΝΗΡΕΚΙΧΠ α]15 
(εγοα Ὁ 6 6 6ορ ΒΥΤΗΥ αθί]ι (ργασίετοα Ὁ αάά δουλοι)...ς ΤΙ οι πεμφΏ. 

εισ τ. οικΟν ΕΠΙ ΑΛΟΡΟΗΜΗΣΌΥ ΓΑΔΑ αἱ Ρίου {Λ13: ϱ”. 1 νρ 5ο 5γτα) αγπη 

εκ ὃν 61" ᾳ ΟΠ1 εισ τον θικον | τον δουλον οιπῃ ΝΗ1, 1. 151. 909. α Ὦ 
ςαοβ” σἳ Ἱᾳ 6ορ βΥγτΑΝ.,,ς Τϊτον ασθενουντα δουλ. ο. ΑΟ(Ρ οΠΙΙ8ΡΟ 

Φο ὐΛ.)ΕΕΚΗΚΜΠΡΌΝΧΓΑΑΛΠ αἱ ρ]ον { σἳ νιά νο σο ΒΥΤΙΙΝ ΑΙ αοἲ] :: οί 

οί. αἆ ΜΙ 

11. εγένετο: Ὦ ο αεί οι | ε(ϱ ο ο ΟΠ) τη εξησ ου ΝΤΟΡΚΜΡΠ αἱ 
Ῥόοππα 6 6 Γρο ϱοΡρ ΥΠ αγπά αθίῃ...ΝΕΑΡΕΕΑΗΙΠΌΥΝΧΓΑΑ α]Τὸ (ογε α 

ν η. σΙ ] 4 να εν τω εξησ (ά0” 5αᾶ Ἱππρτοῦ Ῥε]α) :: 8, 1 εν τω εξησ 
ΠΟΠ Βποίς 9, ὃτ ορί τη εξησ ηµερα, [ον ἵπ αοΠῖ5 τη εξησ 91, 1. 20. 17. 

21, 18) | επορευθη εππι Ννκ 19. 609. 946,... ς Ίωπ Τὶ επορευετο πι 

ΑΟΡΤΧΓΔΑΠ πηοὗ α] Ρίο; Π{6Ιῃ ἐδαί Ι νρ. ἈῬνπείοτου οὗ υκλ 609. 121. 

191. 962. αἱ αἰία α αἀά ο 14 | Καλουμενην (80): κἲ ου | ναῖν ΕΠΙ ΝΑΗΟ 

ΡΕΗΚΙΜΗΡΙΥΥΙΧΔΠ α] ρ]ον α Η' ᾳ 6ορ Αγντα) εί Ἡν.,, ΕάΓΑ αἱ α]ῖα 
ναειν, 1. 209. αἱ ραπο ναειµ.... ὓ ο [ρ1 Σ. 1 νο παπι... ο] οαΡ]αν- 
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” / ς νο - -- δν στ] 

ὄχλοσ πολύσ. 13 ὡὧσ δὲ ἤγγισεν τῇ πύλῃ τῇσ πύλεωσ, καὶ ἰδοὺ εξε- 
”.- Ν Ν Ν - Ν 2 ” ΔΝ σ ο Σ 

κομιςστο τεῦν/κὠωσ μο)ο}Σγησ υἱὸσ τι μώ/τοι αυτου. και αυτ] 1/1 

[ λ” - ῃ « ο ἳ 1 Ὠ ας ὃς ᾱ, 
χήρα, καὶ ὄχλοσ τησ πύλεωσ ἑκανὸσ ἦν σὺν αὐτῃ. 19 καὶ ἰδὼν αὐτὴν 
ς / 2 α / ) ρα Ν σ ο ος Ν - Ν 

ὁ κύριοσ ἐσπλαγχνίισθη ἐπ αυτὴν καὶ εἶπεν αὐτῃ ' μὴ κλαῖε. 14. καὶ 
.  σ - ν λ -- ᾽ ν ὃ 

προσελθὼν ἠψατο τσ σοροῦ, οἱ δὲ βαστάζοντεσ ἔστησαν, καὶ εἶπεν 
΄ Ν ΄ » Ω Δ 2 ΄ ς Δ Ν 

»εανίσκε, σοι λέγω, ἐγέρθητι. 15 καὶ ἀνεκάθισεν ὁ γεκρὺσ καὶ 

παμπι |) αυτω ΟΠΠ ΔΒΟΡΙ/ΓΑΣΠ 1ΙΠΟΡ αἱ Ίοηρο Ρ]ὰ ... ΑΠΌΧΑ αἰ1δ οπι | 
ου: 1. 191. 299. αἲΟῦ 68ΟΥ οπας Ἱέοπα 1. 191. 656Υ οη1 αυτου | (χανοι 611Πὰ 

ΑΟΡΗΚΜΗΡΌΥΝΓΑΑΠ αἱ ρ]εν Ὁ ο ᾳ Ρο ΒΥΙΡ... ΒΒΡΕΙΣ 1901 οί 1αί 10Τ. 

«ο {3 ϱ1 ΣΙ νρ «ορ βγιδελαίΏῦ αγπῃ οπη; Ἠΐπο 99 δὲ Τη [ικαν.] | 

Οχλ. πολυσ: κμ α115 {ογο α4ᾷ τησ πολεωσ 

19. ωσ δε Ίήγγισεν (69. αἱ Ράις -ζε) {οι Ἀνιά νο: Ὁ α Όσο ο [3 1 ᾳ εγε- 
νετο δε (0 ο 3 1 α εἰ Γαοίπι εδ) ὧσ ἠγγιζεν |. καινδου: Ρ5Η αθἲ] ΟΠη 

(4 οπι {αΠΙΠΙΗ τδου) εν 1. 440. 1: ϱΏ ν]ά νο (οξ. απαιξ ἴπο» {ὰ ου {οἱ 

πΟἩ ἴθιι απ.” 1πρ) ΒΥΥΣΕΗ (Πο. Πἴονη ΒΥΤΗΤ ΕΙΡ) Βαβσεἰ ο) 19 τη χαι | 
τεθνηκωσ (ΟΥτ 3581 Ῥοβί μον. Όν., 199. νεκροσ): Α 54. ο 01ης Ἠ]πο Τμ 

[τεθν.] | ονογεν. υιοσ ΟΠΙ ΝΡΙΙΧΣ ο ΟΥΥή 561... ς Ίωπ Τϊ υ0. οΥο0Υ. 

οπΠ1 ΑΟΡΕΕΘΗΚΜΕΘΌΥΓΔΛΠ 4] οπηηΥ]ά 1 (οχο ϱ) νο «οΡ 50 ΒΥΣΥ ΑΓΙ 
(οί οπι μονογ.) Βαβδε! ιτ ο 8, 49 Θ0Υ. µονογ., Το 1, 18 εί ὃ, 18 | 

και αυτη ην χήρα: Ὦ χήρα ουσα | και αὐτη ην (ῑἴα οἱ. ϱ) οί ΝΕΟ 1,5 

νΣ 1. 98. α115 [οτο 1ΐ (α Ε εἰ Ίιαες εγαί υἱια., ο φπιαε εγαἰ υἷἵμα, ο Π 3" 
ρΏνΙᾶ 1 ᾳ νρ εί Ίιαεο οἷῆμα εγα) να ορ ΒΥΙΣΕΝ αἱ Ρ 11 οί ΕΕ αγη ..ν ς9 

(πνιςι αυ 2) Τϊ και αυτη αΏβαιιο ν οἳπι ΑΕΕΏΗΚΜΗΧΓΔΑΠ αἲ Ρ]α 

ϱο ΒΥΙΡ. Ῥιποαίοτθα βογϊρβίπιις αὕτη (οἰῖαπη ς ΤΠ) τί Μαὐοπί Υπ αἱ, 

Πίεπι εἰ Ίιαεο ΠΡΙεῖ νο «ορ; Τί αὐτὴ αξ αἱ Ρα (4115 αρ ΜΙ(Πασίαπι οἱ 
1195 αρ Βοτῖν) Ἰίοπα, ᾳποά Ρτο πδα Πογήπη ο ἆ πον ἀῑβοτί, αὐτῆ ΕΡαΗΚ 

ΒΓΑ αἱ πηα | οχλ.τησ πολ. ικανοσ: 9 πολυσ οχλ. τήσ πολ., 1. 191. Αγ 
ΟΧλ. «καγοσ τησ πολεωσ, ο Απο 19τό θα πιη]έα οἴυσίαῖ, απ] α]ςὶ 

πει]ία {ἔπιγδα ο, ἔιγύα πιία Ὁ 1 | ην συν αυτη (οί. «6 9 82) σππι ΝΒΙΙΣ 

δδ. 69. 194. αἱ νῖκ παν (ἆ οιη εα εγαϐ) 60ΟΡ ΑΠ αοί] ΑΥΤΗΣ... ς αν” 

Τ1 συν αυτη 8ἶπο ΊΥ ΟΠΊη ΑΟΕΕΑΠΚΜΠΡΤΝΥΓΔΑΠ αἱ Ρ] ΠΡΙ νρ βρουν 

πλω, ΡΕ συγεληλυθι αυτη, ο οοπδε(µεζαί’ ἀζαπι ... κ οπι ήν συν 

αυτη 

189. και ιδων: Ὁ ο ΑΥΥΣΕΝ τδων δε | αυτην: Ὁ ΑΥΙΣΕΣ οπι | ο κυριοσ: 1. 
]Ί { {ου ραΐ βακ «ΟΡ ΥΙΣΕΕ ο 15, 6ο ΑΥΤΗΣ αθίἩ ἀοπιύιις εις |. κε 

εσπλαχνισθη, ΕΞ εσπλαγν. | επ αυτην επ κκκῦχγπ 19. 69. 940. αἱδ0 
{ογο Ώαβ5ε] οὗ 100 (41 ασσοταξας ραπ ἐθχίπη αΗ9ΥΕ), Ἰέοτη δΗῤεΥ επι 

ΠΡΙ6Γ γρ... ς Ίμῃ Τϊ επ αυτη ΕΠ ΑΒΟΡΙΙΔΑ αποῖ αἱ Ρρ]α Βαδ5ο1 (ρ]- 
4επῃ, 5εὰ Πυοανῖας: των γαρ αυτην ο κυρ. εσπλ. επ αυτή και φησιν 
προσ αυτην), Ιίεπι {απ {ο] 8ηρεν εα (α ἆ ο) :: εἰ. Μο ϐ, 94 α ρΙατῖπα 

επ αυτοισ Ρτο επ αυτουσ 5αρβ(πίαπα αδί; Μί 14, 14 ραιοῖ (απίαπα 

Ῥτο επ αυτοισ Ἠαροπί επ αυτουσ. 

14. σορου: Ἐ αἱ Ῥαιο σωρου | ο α 3 νεανισκε νέανισκε | σοι: ΕΑΗΑ 
4] συ 

15. ἄνεκαθισεν (ΕΜΛ 69. αἱ -Θησεν), γεθεᾶιέ, οοπβεέ ΠΡΙ νρ ... Β εκα- 

ΤΙΣΟΠΠΝΡΟΕΕ, κ. Τ. αᾱ, 8. 95 



18--29 
Μι 11, 2-6 

Ὅει 158, 15 

495 τ, 10. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

” τ τι ος 1 ” Λ - . Ν 
ἤρξατο λαλεῖν, και ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αυτου. 16 ἔλαβεν δὲ 

/ ᾳ λ / .- Δ ο Ἅ 

φόβοσ ἅπαντασ, και ἐδόξαζον τὸν Φεὺν λέγοντεσ ὅτι προφήτησ 
, 5 εδ. το ε Ν 2 - 

µεέγασ ηγέρθη; ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ Φεὺσ τὸν λαὺν αὐτοῦ. 
08.1 λ α᾿ ς / ία φ -” πι ο 

1 ο καὶ ἐξηλθεν ὃ λόγοσ οὗτος ἓν ὅλῃ τῇ Ιουδαίᾳ περὶ αὐτοῦ 
ΔΝ ’ - ’ 

και πάση τῇ περιχωρῳ. 
σι 5 - ἃ 3 / Ν ῳ. Ἀ 

15 35 Καὶ ἀπήγγειλαν Ἰωάννει οἱ μµαθηταὶ αὐτοῦ περὶ 
ῃ Π 6 Δ μ Π ν΄ ι - ο 

πάντων τούτων. 19) καὶ προσκαλεσάµενοσ δύο τινὰσ τῶν μαθητῶν 
ο ον τὸ η Β σος / 

αὐτοῦ ὁ Γωάνγῃσ ἔπεμψεν πρὺσ τὸν κύριον λέγων σὺ εἰ ὁ ἐοχόμε- 

Φνσεν, ο ο ΙΥΙΠΙδύ85 οεζΐ | εδωκεν: Α 99. απεδωκεν, 50εν παρεδῳ.., ο { 
γεάα{ώ{ (119Ρ1ΕΥ νο ἄεαίε: ο ν6υο ργπείθτΙθΏ5 εὗωκεν βίο: εἰ οοερίέ ζοφιιέ 

αα πιαίγεπι δΊ/απι) 

16. απαντασ ΠΠ ΝΛΟΕΙΗΓΣ αἲ πα... 48 Ἀ παντασ οιπι ΒΡΕΑΠΚΝΡΟΝ 

ΧΔΛΠ αἱ ριαδ]ὸ 1 Ίγερθή ΠΠ ΔΑΒΟΙΣ (0 εξηγερθη) 1. 1. 99. 118. 

191... ς ΤΙ εγηγερται (ΕΡΗ αἱ εγειγερτ.) επ ΕΕΘΗΚΜΗΡΒΌΥΣΓΑΛΠ αἱ 

ΡΙεν :: ο{ αἆ 9, Τ Με 6, 14: εγήγερται πον Βποί Μί 11, 11 | ο θεος 

(69. οπι): Ἡ 1. 191. αἱ α]ῖα ο κυριοσ | τ.λα. αυτου 8ἶπε αἀἀῑίατη (εἰ. 
{σ3 νἷᾶ νᾳ ρο «ορ βγτδελαί Ὦν Του Ηπαγο 4, 18): ΝΙΧΑ 19. 69. 124. 262. 

946. αἱ55 ἔοτο αά εισ αγαθον, ἵξοπι ὑπ Φοππι (-πο α Ὁ 5 ϱἳ: 1 ᾳ) α Ὁ 
ο ε Π5' σ1- 1 α {οχ (αἱ) ΑΥΤΡ αγά 

1Τ. ο λογ. ουτοσ (α υεγύιπι Ίος, ο 8ΕΥΠΙΟ ἐβίθ): Ὦ Ὁ ο Γ135 ο. νά 14 νο 
ουτ. ο λογ. (Μζο δεγπιο, ο ἐδίε 8εΥπΙΟ) | περι αὐτου Ίου Ίο60 ο. ΝΔΑΒΟΡΗΕ 

οίο: ΕΙ 95. ϱορ1 αεί Ροδί περιχορω (ΕΥΙ5ΕΒ ροβί εξηλθ.) ... νἩ 
Π3’ 1 οπι | και παση ου Ν δΙΗΕΤ,Ξ 1. 98. Υ5ΟΥ (Υ Ροδί περιχ. αᾶᾷ περι 
του το) Ὁ ο 1 αι {ὰ {ου ἵπς ...ς Ῥί και εν’ πασηι Τμ κ. [εη] πασ. οι 

ΑΡΕΑΗΚΜΠΘΟΌΥΓΑΛΗ αἱ Ρ]ου α ΓΕ (17: ε{σ”.ο β1]οπίΙο) ᾳ νΡ (ο ο 6ἱ περι 

αυτ.Ώ ε{ και πασ. τ. περιχ. Ῥοτρῖί οπ]πα Ῥοδί ὕπ οία ὑπάσα Βὶο: ἑα ἄο 

:[ὰς 6ο 9] ὑπ φίδι ααπιιέίαυεγέ α ἱο]αππισπ δαφίίρίαπι" φιῖ εἰίαπι οἱ) 

18. και απηγγειλ. 15416 περι πα. τούτων: Ὦ εν οισ και (4 εἰ πι ϱηῖὔιβ) 

μεχριιωανου του ῥαπτιστου, απἱΏάδοτη Γογο οοπγθπΙ{ ο (ν]ά6 απίς) | 

απηγγειλαν: ΓΔ ανηγγ. {[τωανγει (η” -ανει) οππῃ ΝΑΡΣ... ς ΤΠ τώανγή 

(15 -ανη, Ὦ --ην) οππη ΒΟΙΕΧΓΔΛΙ αποῦ 4] οπιΠνΙά 11 είν. 23, ἴεπι Μί 
11.4 Αοί 5, 4 ΆΑρος1, 1. ΒἰπιΙ]5 απ (ώαγνει [οτπια δδί µώυσει, 

Μι 1Τ, 4 οἱ αΠ]βί. Ῥταείογθα Ροδέιώανν. 1. 69. 191. αάά περι αυτου | 
περι (68. ο και περι) παντ. τουτων: α 1 ΟΙ (Ρο γ]άο απίε) 

19, και πθοσχ.: Ὦ ο (ν]ᾷο απίθ) ΡΙαεπ1 οσ | τινασ (εἰῖαπα α ο ΑΤΠΙ ΒΥΤΡ 

αίδὲς ο οπι δυο): Ὁ 989 41356 νο {Η3:α1 (03 ν1ᾶ) 1 ᾳ εορ ΒΥΣΔΕΝ ΡΟ αεί] 

Απιριασιόττοιη | ο (231.25. 191. 191. 500, Ρ.2Υ ση) (ώαγγηήσ (81 -ανησ): 
Ῥ ϱ (νῖᾶα απία 4ο πίτοαιθ) εορᾶΖ οπι | επεμψεν (Σ α4ᾷ αυτουσ) πβᾳ λε- 

γων: Ὦ λεγεν πορευθεντεσ ειπατε αυτω, ο οἰωίέ σπη{Β σπιν {{ε ἀσει- 

{εν | κυριον οιτα ΒΙΝΣ 19. 35. 69. (α4ἆ αυτου) 10Τ. α 3’ ϱἳ’ αππ Γι 
{οἱ αγΠΙ αθίἸ επ{οκῦῖ (προσχαλεσαμενοσ ουν επεµψ. αυτουσ προσ το)’ 

κυριον)... 6 ΤΠ ήσουν ΟΙΤΗ ΝΑΧΓΔΑΠ πποῦ α] Ρ]εν Ὦ ο Ε ο” νΙιά]ᾳ νεα 

«ορ αγγ! (ΑγτἩν ἀοπιίπ. Πεφιπι) ρο ΟγτΙΠΕ305 (πεμπει πρ. τ. ἴ εροµιε- 
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3 32) τὰ Ἡ / Ἀ Δ 2 Δ ς 

νοσ, ἢ ἄλλον προσδοκώμεν: 30 παραγενόμενοι δὲ πρὺσ αὐτὸν οἱ 
” σ . / σι Δ 3 ” ς - ’ 

ἄγδρεσ εἶπαν' Ἰωάννῃς ὁ ῥαπτιστὴς ἀπέσταλκεν ἡμάᾶσ πρύσ σε 
, . Δ φμίο ος / Μι νά Ν - ς 9) 3 2 ) - 

λέγων σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενοσ, 1 ἄλλον προσδοκωµεν; 31 εν ἐκείῃ τή 
2 Δ / Ν ’ Ν / 

ὧρα ἐθεράπευσεν πολλοὺυσ ἀπὺ νόσων και µαστίγῶν καὶ πγευµά- 
ω Ν ” .. 3 / 1 ο 2 

των πονηρῶν, και τυφλοῖσ πολλοῖσ ἐχαρίσατο ῥλέπειν. 23 καὶ ἄπο- 
Δ ασ 2 ων ο ., ’ 3 τ / 2 / εν 219. 

κριθεἰσ εἶπεν αυτοῖσ᾽ πορευῦεντεσ απαγγείλατὲ {ωάννει ἆ είδετε 

νουσ αυτον) | αλλον ουπι ΑΡΓΔΑΠ πποῦ 1. αἲ ρ]α ΟΥ3 9 (πεμψασ δυο 
των µαῦθητ. επυνθανετο᾿ συ ει αἴς; Ἱίεηι 9ὸ ια τουτο ελεγε" συ ει 

είο.. Ὀίναπι νογβαπῃ, απο απ 20, αβοταί πο Παπεί; εχ Το νογο ῥρο- 

Ππδ παπι Μίέ νά(ν Παβίςςο.) ... ΝΕΕΕΗΣΣ ὃδ. αἱ ΡΙ815 οα{οχῦτ (ας 1ρ]- 

46πι αἱ. ΟΥτ) Ογτ]ας 3056ί2096{3109 ετερον :: αἱ Μί Ιεοίίοπα ποπ Βποί. 

ΟΕ εἰ. ΓϊαΙ5Ι9 ακουσασ γαρ εν τω δεσµ. τα έργα του χῦ επεµψετουσ 

καθητ. αὐτ. πφοσ αὐτον λεγων" συ ει 0 εθχ. ή ετερονΥ πφοσδο.. 

20. Ῥτορίει ομοιοτελευτον ναβαπα Ἠππο ο π 999. αἱ ρα τεκ Μι 

ΠΟΠ Ῥοπᾶεί οπη]βρῖο: βα{ἴ5 οπίπι ἀϊβοτί οοη{εχί5) | παραγεν. δε: Ὦ 

ἃ 6 ΑΥΥΣΟΝ (εἰ υεπεγιωιέ αἆ 18. εἰ ἀἶσεν. εἶ) και παραγεν. (ο φιιῖ σιίπι οέ- 

πϊφδεπέ αἆ ευπι οἱ ἐῆΙἱ) | προσ αυτον οι αμδφεσ: Ὁ ὃδ. α ΥΤΡ οι ανὃρ. 

πο. αυτ. (8ΥγΥΑΝ οΙ[ί οὔὶ α ἀοπεύπ. Πεν, αθῖἩ ῆΙ{ φιιοΒ πιἶκεγαί αἆ «ο- 

πιζπ. Πεσιπι) ... νἲ οπι οι ανδρ. (5αρρΙ 3). |. ειπαν οΙΤη ΝΗΡΙΣ.... ς ει- 
πον ΙΙΙ ΑΧΓΑΛΗ πες αἱ οπιηὖίᾶ { ἩΡ ωανησ | απεσταλἠ. οΝΠΙ ΑΡ 
ΗΧΓΔΑΣΞΠ ιποῦ αἱ Ρ]ος ... ΝΕ 8ο” αἱ ρΙαβί0 ΟΥγναῦαοι 3 απεστειλεν | 

προσ σε: κ 28. 945. α Ογναυασισῦῦ οἵη | αλλον ο εἴδάθιη 41οβ ν. 19 

ἀἰκίππας εί Ἡ, Ογναῦασα δολ, ΝΡΙΙΧΣ (5δαπἱ Ιάειη αίᾳπο ν. 19 π]ςὶ 

αποᾷ Ὦ 6δί ρτο Β; Ἡ Υετο, πί ποξαίαπα οδέ, α προσδοχὠµεν ρτῖογα απ 

αλίετάπα ἐγαηδήα1ϐ) 1. 95. αἲ19 (γα ἑτερον τ: ν]άε αἆ ν. 19 

21. εκεινη οτι ΝΗΙ, 1. 19. 609. 151. Υ59Ι α18 {οτο ο 6 4 «ορ Ογτ8εί51 Ώας 

56] ουδή.., ς Τη αυτη (ἶρεα :: αᾳποᾷ βἰσπίβοαπίϊῖις να) οµπι ΑΡΗΝΙ 

ΔΑΣΠ πηςῦ 95. α1 Ρ]ενα ὓ Γῇ5 ο]. 5 1 νρ αγταίγο{Ώὸ αγγη πο | τη 5ἶπο 

δε οππῃ ΝΕτιΧ 1. 9ὺ. 69. 151. ΥΣ6ἳ 48ὲν 1508ὲν 5εππε]α νο [2 1 «ορ ΟΥτ 
ΕΙ5Σ., ς δε τη ΟΠΠ ΑΡΗΓΔΑΣΠ ιποῦ αἱ ρ]ει ο Γρ1.3:ᾳ νο ϱο »γταίν 
(5ΥτΑν οἱ ἴπ ἴρβα Ίιογα) αὖπα (αεἴ]ι οἱ «απανῖέ πιιζέος εἰαύπι) | ὠφρα ΕΠ 

ΝΟΑΒΡΕΣΓΔΑΣΠ αἱ] {6γα ΟΠΙΠ ΠΠ νρ ΒΥΙΥ 60Ρ 5ο ΑΠ αθί] Βαβ56 οὗ 54 

«ΝΕ 69. ΟΥτΔςΙ5Ι ημερα (τ ὠφα νΙά εαν πἰπηῖαπη). |. εὔεραπευσεν 

(ο ἆ ο [α1. 5. νς Β4519 οἱ δ4): τει α Ὦ 5 1 ᾳ ΟγιαοίδΙ εθεραπευεν. 

Ῥταείετεα Γ 250. αἱ ραιο πἀά ο 5 | και πνευμ. πονηρων: Ὁ «6Χ. 

πον. πνευ., Νἲ Ὁ 1 κ. πν. ακαθαρτων ... 5 28. ΤΙ. οδοἳ οπι | τυφλοισ 

πολλοισ (155Υ 5ππς] ΟΠ1) εχαρισατο: Ὦ ϱ τυφλουσ εποιει (ϱ3Ά εποιε), 

Τίοπι ο 6αέςο5 ππιζίος Γαοτεζαί | ῥλεπειν (0) ου η ΝΤΑΒΡΕΘΗΚΜΗΘΥΣΓΑ 

ΞΙ α]δὺ [οχε... ς το ῥλεπειν οππα ΝΔΕΙὉΛ 1. 80. 194. αἱ ροιπισ]ά Ῥα5 
56 Ονταςοί Ἅ 

22. και αποκφιθ. 5Ίπο αἀθΠίαπα (0/0) εππι ΝΗΡΣ {ἶδο]ι 10τ. 4 Ὦ ο 43: ρ1: 
ϱ" νι 1 νρ «ορ αὖπι ΟγΥΔΕίδΗ... ς αᾷ4 ος, Τμ [ο 18] ο ΑΕΗΣΓΔΛΠ 

πηςῦ α] Γεγο ΟΙΠΠ ο Γᾳ Ρο Αγταὸ ϱγτΏῦ (άοπιύπ. Πεδις) αοί 1: πε ΜΙ | 
απαγγειλατε (ΟΥ 551 πορ. απαγγ. τω. οσα ειδετ. και ηκουσατε, 4παο 

Ρτορίεχ ειδ. οἳ ἠκουσ. οκ Το να; ΟγιΔΕίδΙ. αρ Βαβδο ο) 84 πορ. 

853 
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Ῥν 66,5 παὶ Γκούσατε, ὅτι τυφλοὶ ἀγαβλέπουσιν, χωλοὶ περιπατοῦσι», λεπροὶ 

καθαρίζονται, κωφοὶ ἀκούουσιν, νεκροὶ ἐγείρονται, πτωχοὶ εὐαγγε- 

λίζονται" 395 καὶ µακάριόσ ἐστιν ὃσ ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί. 
54 -- 5 5 2 / Δ - ο] / η ; ” 
πιο 24 Ππελῦόντων δὲ τών αγγέλων {ωάνγου {ρξατο λέγει πρὺσ 

Ν ” Ν.. ΄ ” ᾿ 

τουσ ὄχλουσ περι Ιωώγου τί ἐξελιλύθατε εἰσ τὴν ἔρημον Φεάσα- 
’ { .) .) ’ ς ρ” . 3 

σθαι; κάλαμον υπὺ ἀγέμου σαλευύµενον; 30 ἀλλὰ τί ἐξεληλύθατε 

απαγγ. τω. α ακουετε κ. βλεπετε εἴο. Τιαπη νετο Ροετρ]έ: πορευθεν- 

τεσ ειπατε, µαλ)λον δε υμεισ εδιδαχθητε): Ὦ {οἱ ειπατε (εί. Βα5581) | 

ιῴαγγει (Β -αὖνει) ΟΠΠ ΝΑΡ... ς Τη νώα»γη (ϱ -αν) απ ΕΡΡΗΧΓΑΛΑ 
ΣΠ αποῦ (Ε -γνη) αἲ οπιπν]ᾶ | αειδετ. κ. ηκουσ. (4 ο (ᾳ1. 1 ᾳ απι 
{ου ἵπς Ο15,514 Ογταείσις βΤονρ [εί. επι {ο] αἲ] ααἰ Απιυιις 1ὔτ9 μας 

αιιαφεῖς εί υἱάἱδείς, 69. Β 45551 α ακουετε κ. βλεπετε. ΓΔ Ιπ1,35 α βλεπ. 
ᾱ- αχου. εἴο εχ Μί ροίίαβ): 6 α ειδοΥ υμων οι οφθαλμοι (4 ο οσιζὲ 

οεδέ{) και α (ο ΟΙ) ηχουσαν υμων τα ὦτα (4 ο αι γε σεδίγαε) | ειδετε 
ο ΝΠΕΓΕΕΙ ΜΗΡΌΔΑΣ α] Ρίὰ ων. ἨΚΥΧΓΠ αἱ ππὰ εδετε, Α 1δατε | κοπι 
και ηκουσατ. | οτι ΟΠΠ ΑΡΗΓΔΑΠ πού αἱ ρ]ογ ο {ϱ1’ ο" ν]ᾶ να 6ο 8ΥΤΥ 

εως 1 οπ} (1: πέ Μ4) «απ ΝΒΙΧΣ 1. α] Ρ]ιδ αὓ ο 51 α ΟΥ5514 ΟΥν 

αὐασιιῦσΣ Ῥας5ε] Απιζιις Γςαἲ ” (6411 τ) |. χωλοι (ΟγναυασοδῦΣ ΟγΥαοίό] 

Ῥαβ5ε]): 69. 159, 946. αἱ α]ἷα ο επι βΥτά{Ρ (ποῦ. Ίέθιῃ 5) αγΠι και χω- 
λοι.. Ἐκ Πβάσπα ραιοῖ αἱ ο ΒΥΥΣΕΝ (Ίΐέοπι ΒΥΥΗ1) αἹαπα και λεπρ. | 5 οἵἩ 
Ζωλοι περιπατ. | χωφοι ΕΠΙ ΑΕΩΗΚΙΝΡΙΟΥΧΑΖΣΠ αἱ Ρίο ΠοπΙπ νµ µο 

«ορ ΑΥΤΡ αγπιεᾶ ΟγΥαΟΙΟΙ νε, ΒΕΡΕΓΑΣΑ αἲ τη ΑΥΥΣΕΝ αγπιζᾶᾶ αοἲ] Ῥα5 
δε] Ογταβασιι 503 καν κωφοι (1: αἱ ΜΕ) {. νεκροι: ΑΥΙΣΕΝ αίῦ ααἰ] ΟΥτ 
αὐαοιοῦῦ Ώ 5ο] και νεκρ. | Χ 495. οπι νεκρ. εγειρ. | πτωχοι: ΝΕΣ 1. 19. 
98, 69, α119 [ογο ο ΑΥΥ5Ο οί ΒΕ αεί] Ογναῦασι σῦ Ώα4βδ6Ι και πτωχοι :: 
π{ Μί 

20. ο6 εαν ΕΤ ΑΒΙΙΧΓΑΛΙ ιπςῦ αἱ ρ]εν Ογγαῦαοα Ῥαβ δε... Νυ αἱ Ρας 

Ογιαοίοσαν. ΟΙ Ἱπο Εριρμιπαχ εδ) οί δα παρηλλαγμενον το" µακα- 

ριοσ οσ εαν ( ου) μὴ σκανδαλισθη εν ἐµοι. ειχε γαρ ωσ προσ ιωαν- 

111. 

94. αγγελων (1 νρ «ορ ΒΥΤΗΙ6ΙΡ 1ΏΡ ρο αγπηΖο αθί]): κνηέχῃ 1. 191. 

900. αἱ ρ1αςῦῦ ϱγτΣέλ οί ἴΧί αγηἈδό µαθητων | κ ἠρξαντο | π λα- 

λειν Ὁ |. ἨῬιωανου | προσ τουσ (2” οπι) οχλουσ ΟΠΠ ΝΕΑΗΚΙΜΒΓΧΣΙ 
8ἱ ΡΙ 1 νρ σο εἰς... ΝΤΡΕΕΟΗΥΓΔΑ 8150 {9Υ6 60) τοισ οχλοισ (Ν΄ Ἱπι- 

ψτοραπίο Βο]α 1: οδί επίπι ο Μ{) | περινωαννου (8) -ανου) Ίος Ίοεο Ὦ 

ο 6 6ορ ΒΥΥΙΙΓΟΕἨΓ Ρο: α ΓΗΣ: ρΙ 5 1 ᾳ απα [ον {α ἵπρ {οἱ (νροᾶ απία 

ἀἴσεγο) αΠπία προσ”τ. οχλ. (8ἵνοε πί Ὦ τοισ οχ).) | εξεληλυθατε επτη ΕΕ 
6ΗΜΒΌΥΣΓΑΛ 90. α Ρία ... α΄ Ίωῃ εξηλθατε «ΠΠ ΝΑΒΡΙΣ 09. χδεῖ α] 

Ῥαΐο, Πε ΚΠ α]θό [οχο εξηλθετε:: ἁπΏΙππα α586 ποςφιῖ{ απ αογ]δίατη 

εχ Μί Ἱπνοεχοτ]πί οἱ Ίος νεγδα εἰ 8ᾳᾳ. Ἰπ Μί ροετ[εσίιπη, ααοά αἀαπηκί 

Τε, ποὮ Ππία Πέ μ]θί Ἐ {6χ, ἃ βεππε] | α αὐ εξεληλυθατε ἰπαμδηῖς αἆ 
1ά61ή νεντυπα ν. 5ᾳ 

90. εξεληλυθατε ΟΙΠΙ ΕΡΗΦΌΥΧΓΑΛ (α νῖᾶο απ{ο) αἱ ία... Ν΄ Των εξ- 

ήλθατε οπΠι ΝΑΗΡΙΣ 95. 69. κδο αἱ ραιο, Ίίεμι ΚΜΙ αἰὐὸ {ετο εξηλ- 

ὤετε ττ νίᾷε αἆ ν. 24 
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ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖσ ἱματίοισ ἠμφιεσμένον; (δοὺ οἱ ἐν 
ἱματισμῷ ἐνδόξῳ καὶ τρυφῇ ὑπάρχοντεσ ἐν τοῖς βασιλείοισ εἰσίν. 

260 αλλὰ τί ἐξεληλύθατε ἰδεῖν; προφήτη; ναὶ λέγω ὑμῖν, καὶ πε- 

ρισσότερον προφήτου. 24 Ἱ'' οὑτόσ ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται΄ 

ιδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν µου πρὺ προσώπον σου, ὃσ κατα- 

σκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμποοσθέν σου. 28 ο λέγω ὑμῖν, μείζων 

ἓν γεννητοῖσ γυναικῶν προφήτησ Ιωάννου οὐδείσ ἐστι ὁ δὲ µικρό- 

26. και τρυφη [υπαρχ.]: ο ϱ1. 1 ΑπιοιισΙῦδί αγτΗ αοἰ]μσοά οι. Ῥναθίογοα 

6ο τύοφη Ρτο τρυφη εκρτοδαῖί. | υπαρχοντεσ: Όκῃ αἲ15 016595 δια- 
γοντεσ, ἆ αφεπέ, α 5 δρεγαὐιωιάαπί (οοπίτα Ὦ ο {αν Απιζιιυ σι) 

96. εξεληλυθατε 6ΙΙΠΙ ΑΕΕΓΟΗΚΜΒΌΥΣΧΓΑΑΠ ὅδ. αἱ ρία (Ο15 Ἴἅπεριουο 

σωτηθ λεγει" αλλα τι εξεληλυθατε; προφητ. δεν; ναι λεγω υμ. και 

περισσ. προφητου. Τπ 6 εετίο εξεληλυθατε εκ Ίμιοα εδ) ... αρ” 
Τη εξήλθατε ο. ΝΒΡΙΞ 69. χδον αἱ ραις, Ιἴοιῃ αἱ τη εξηλθετε:: ν]άα 

αά ν. 94 | ναι: Ἡ Υ35Ι 561 και | προφητου: Ὦ αἲάἆ οτι ουδεισ µειζων 
εν ΥεΥγητοισ γυναικών. προφητησ τώὠανου του βαπτιστου (ν]άο αἆ ν. 

98). Βἰπιϊ]ίαον 5εά βα[ῖ5 Ἱπθρίθ ΙΠίαν εἠίαπι ἄῑσο υοῦῖς αἱ νετβα εί απι- 

ΡΕζμς πορεία Ἱπετροπ]ξ α: πέπιο πιαίογ πι πιαξ πιιζίεγτπι απιρζίογ εδί 

Το]ιαππειι δαρέίδία 

2Τ. ουτοσ: Ὁ 1. 19. 98. 69. αἱ ρ]α5ῦ0 Ὦ ο (6ο εο επίπι) «ορ αἲπι αᾶά γαρ | 

ιδου 8ἶπο εγω (ρτοῦ Ῥοπα) οππ ΝΗΡΗΣ 1. 191. 209. 945. 946. Τε νο 

«ορ αἲπι ΠρίρΙΙπαοδ1368 555 Τον απανσς 15οᾷἆ (Πΐέοπα Ον, Τδθεσᾷ ϐἵ α Το 
ΏΟΠ αἆ Μο 1, 2 βρεοίαί: ουτοσ ην περι ου ο προφητησ ελεγεν᾿ ιδου 

εγω αποστελω [2οἆιδου αποστελλω] τον αγγ. µου πο. προσω. σου, ος 
κατασκ. την οὐ. σου εµπρ. σου)... 5 τὸ. εγω οι ΑΕΔΗΚΜΒΌΥΣΓΑΑΔΠ 

88. αἱ ΡΙειν ϱο »υνγαίΓ ααθε] Τογπανο {, 156ά (Ίέθιι ΟΥ5,Τ65 οῦ) :: ο αἆ Μο 
1, 3 | προ πρυσωπ. σου: 3 οπη, Ρ81 ὅτ. σου | την (0 τον) οὗον σου: Χ 

ΑΥΤΗΣ οπι σου | εμπροσθεν σου: ϱ 1923 α 1 Τον απατεΣ)15 (ἨΡΙΡΗ ποη αἴ- 

{6υ{ πῖϊ πδαιιο αἆ νεγβα προ προσω. σου) οπι 

98. λεγω οἵτη ἩΣ 99. Υ5Ο" αἱδ οορ ΒΥΙΣΟΝ .., Νικ 157. ΒΥΤΗΑΓ ΑΠΩ Ρ6ΥΒΡ 
Ἀείὰ αµην λεγω τ: πί Μί; ς Ἱωῃ ΤΙ λεγ. γαρ ΕΙ ΑΡΑΗΚΜΡΒΌΥΓΔΑΠ αἱ 
Ρε Γρ” νά ᾳ νρ 6ο 8ΥΙΡ; 9 19.69. 194.α ὓ ςο 2 ϱ1. 1 λεγ. δε ] 
υμίν: ὮὉ ο 6 αά οτι, 5εᾷ Ὁ (οπιϊβεῖς µειζων εν 1δᾳ νωανν. ουδ. εστι, 

ν]ά6 αἆ ν. 260) ρετβῖῖ ο µεικροτεροσ εν εἰο | προφηήτησ οεππη Αί9, 
ᾳποη γ]άε αἲ ν. 26)Εά4ΗΒΟΥΓΑΑ αἱ ρία {61.5 ᾳ να ϱο αγιδέμ οί) ἰχί 
αγά Ο]θτη 113 (ιώαννησ ο µειζων εν γεγνήητοισ γυναικών προφητησ) 

ΑπιζιιυιἝμσ (εἰ νοχο οδί ἴ]]ο ππασης --- αᾱ Ἱμο 1, 15 --- απἷα πιαίο 
Ὀπέεγ πιαίος ΠπιΠ{ογΗπι ῥγορλιεία Ιο]ιαηπε ῥαρέίδία πεπιο εδ Ωπεςῦδ (εἀ. 

Ῥεπεά. 1857 ἴοπι. δ. αρρεπά. ρ. 28557. ,,οί ἀοπηϊπας ἀῑοΙΕ: ιΕΊΠΟ πιαῖογ 

ἔπίεγ παίο πιζίογµπι ῥΥορλεία ο]αππε ῥαρέίία). Ὠιρίππα δε Τοετί 

ππανο 415 πῬί ο8ί: βγαεσιγδο -- πιαίογ «ζῖσπι οπιπέδιι πιαξίς ππιζίοντίηε, 

Ραπ]]οαιο ροδὲ: φιῦ ὖέ πιαίογ {απίο Ργορμεία... αΡ9 Τωπ οἨ1 ο. ΝΒΕΚΤΝΜΣ 

ΣΠ 8135 {ειο α Ὦ ς ο ΗΣ 1 σορ ΥΥΡ ΠΠΡΟΙΒΥ αθί Ον (4131 δια το" µειζων 
εν γεννητ. γυν. ιωαγνου ουδεισ εστιν, 313 το περιτου τω. ειρηµενον | 

Μα] ὃ, 1 
Μο 1, 2 
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” - ῳ .. 2 σσ. / 9.1 ΄ 
τεροσ ἓν τῇ βασιλεία τοῦ Θεοῦ μείζων αὐτοῦ εστώ. 29 "π καὶ 

- « Ν ’ Ν - / 

πᾶσ ὁ λαὺσ ἀκούσασ καὶ οἱ τελῶναι ἐδικαίωσαι τὸν Θεόν, βαπτισ- 
» - Ν Ν 

θέντεσ τὸ βάπτισμα Ιωάννου" 90 οἱ δὲ Φαρισαῖοι καὶ οἱ γοµικοι 
- -- -. ὁ { / « 

τὴν βουλὴν τοῦ Θεοῦ Γθέτησαν εἰσ ἑαυτούσ, μὴ βαπτισθέντεσ ὑπ᾿ 
2 ο π9. 5 ’ τ ς / Ν 2 ; -- ” 

αὐτοῦ. 9ἱ Τι οὖν ὁμοιώσω τοὺσ ἀνθρώπουσ τῇσ γενεᾶς 
Π κ ν ης ο ο » εν 

ταύτισ, καὶ τί εισὶν όμοιοι; 93 ὁμοιοί εἰσιν παιδίοισ τοῖσ ἐν ἀγορᾳ 
. - ” η ς 3 έδιὃ 

καθηµένοισ καὶ προσφωνουσι» ἄλλήλοισ λέγοντεσ᾽ Πὐλήσαμεν ὑμῖν 

µειζων εν Υεννητ. ΥύΝ. ιὠαννου του βαπτ. ουδεισ εστιν, οἱ 5, δω. οὗ 

µειζων εν γενν. ΥΣ. οὐδεισ ήν κατα τη» του σωτήροσ ημων µαρτυριαν 

λεγοντοσ". µειζων εν γεν. ΥυύΥ. ιῴανγνου του βαπτιστ. οὐδεισ εστυο) :: 

αἱ ΟΠΙΠΊΠΟ εν Μί Πικίβρο νάΐίν οπηϊβεῖο, αριιά αΙποΙ ΠΘΙΠΟ προφητησ 

πάά | ἵώαγνου (85 -αμου) αὔδᾳπο πάἀίαπι (άΡ/) ουπα ΝΕΟΣ 1. 191. 
101. αἱ ραιο «ορ βγτεοά οἱ γγὴΣ αν ΟΥ3) 15 (νά α' αἰῖαπι Τογπανοᾶ, 18 
ααππα αὈοτίας ἱτασίαπς Ιοσ ποδίγαπα παδαπαπα δαρέίθίαπι.αἀάαί αἆ 

Ποᾖαππεπι) ... ς Ἰμπ αἀά του (4 ΟΠΠ) βαπτιστου έπη Α(Ρ ν]άο αἆ ν. 

ΦΘ)ΕΘΗΚΜΡΒΌΥΧΕΔΑΠ αἱ ρ]ον Τί νρ 5ο ΒΥΥΣΕΣ οί Ρ α ο] Ον 5, 5136133395 

ΑπηΡΙΟ 1235 Οηαοδίὸ ὲ: αἱ Ἱία Μ{ Ἰοσίοπο πον ΒΠαοπαπίο |. ουδεισ 
εστιν: Ν (ρεν Ππουτίατη) οι | ο δε (α εί «ωῦ: Ὁ ΠΤ 1 4 παπι (0): ὮὉ οτι 

ο (4ποπίαπι φιἱ ἆ) | µικχροτεροσ: Ὁ αάά αυτο") 

:99,. 9 Λαοσ αχουσασ (ΤῬ6 α ο ακουσαντεσ) και οι τέλώναι: ΜΤΙ. ϱ1ό ο 

οχλοσ και οἱ τελων. ακουσαντεσ. Ο8 οἱ. ΟΙ 3 119 οἱ τελωναι και ο 

οχλοσ εδικαιωσαν τον Φεον οἰο | εδικαιωσαν: ϱ” εδικαιωσαι, ἆ ἔιβέζ- 
Ιοαδίέ | Βυ” ἆ νωανου 

90. και ου: Ὦ ΟΠΗ ον | εισ εαυτουσ (Ογι 55 εν εαυτοισ, σ”' ὧν δεπιείζρβο): 

ΝΡ 60. 248. ααἰἩ ΟΥτΤ2330 οπι | υπαυτου({ 613: ᾳνρ): αΌσος[βΣ] 
οσα 

81. τινι ουν (ΕΣΥ αἱ ραιιο 6ΟΡΔΕΙΗΝ οχ ΦζαίΡΕ4 οπι ουν, Ν Ἰαθοί δε) οππα ΝΑ 
ΒΡΕΕΥΗΚΙΜΒΌΥΧΓΔΑΠ α150 [ετο α ϱ 6 ο Π7’ 5’ 1 ᾳ αιη {οὐ ι οπι Πατ] 

Ίαο 1ης ραΐξ ΤηΤΙ τί Ρρεγα5 {οἱ δαχ Ρο σορ ΒΥΤΙΙ αγπι αοίῃ. Ῥνγαοροπ]έ 

νοχο Σ (:ἰ εκ πιανρίποα (εχίπῖ Ἱη]αία) νοτῦα Ἰασθς: οὗκετι εκειγοισ ελε- 

γετο αλλα τοισ µαθηταισ ... ς (- 8 Ἀ2) ψΥαοπ ειπε δε ο κυριοσ 

οσα πηΙπςό Πκαιο π{ ναίν ραπό {ρ]” νρέ]ε ρανβ” (Ἰίεπι ΜΙΩΡ οἱ ονρ]! 

Ἰπ]{10 ροπ]έοραθ Ἠαβεηί: Ειπεν ο κυριοσ’) | και τιν: Ἡ και τινεσ 

32. παιδιοισ: ϱ” Ῥταετη τοισ | εν (ϱ πα. τη) αγορα: ΕΝΔ εν αγοραισ :: 
αἱ Μί [ λεγοντεσ («τα πα ο βοτρίατα οχρ]σβπάαα ΒΠ{ σθίοΓα ο ΟΠΊΠΕΒ) 

επι 91, 19. 69. 194. 9406. ΕΣ. 41 Ὦ ο (3: α δεζεπόις ὑπ Γογο εἰ ἴο- 
φιεπέέὔι αἲ ὑπυίοεπι ἀἰσεηίεβ: 1 θεα επἰίδι α ὑπυίοεπι ἀἰσεπίεν οἱ 13 8ε- 

ἀεμέτύι» εἰ αἲ πο. ἀἰσεπέέδν; Ὦ δε επέίζς πι |Γογο εί ἴοιιοπίεν αἂ ὑπιυί- 

οεπι ἀἰσεπίες: ϱ «ή ἔτι ογο βιιέ εἰ αἰοϊαπιαπέ αἲ ἐπυΐσεπι ἀἰσεπίεν: αἱ τι 

70γο θεζεπέίδις φμζ εἴαπιαπέ αἆ αἰέεγιέγιπι ἀἰσεπίεν) «ορ; δΙπη Πίου όΣ 

157. λεγοντα ... ΝΕ 1. α λέγει, Δ 969. οι λεγουσι» ... 6 ὮἨ και λε- 

γουσιν οι ΑΡΧΓΔΗΠ αποξα] Ρ]ου 1{6πα (σεζεπέέδις πι ]ογο εἰ οἰαπιαπ[ῦιιβ 

αα ἐποίσεπι εἰ ἀἰσεπέίθις Ε, ἵπ ογο θεάεέἶδιιθ εί εἰαπιαπέέῦς αἲ ὑπυίσεπι 

ἀἰσεπέίδι5 ο, φηί πι /ογο κεεπέίδι εἰ αάἰοφιιεπέίθιδ ὑπυίσεπι ἀἰσεπιέίδιβ 
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Ν . 2 / έ 3 / Δ ᾿ ) / ι σα / 

καὶ οὐκ ὠρχ/σασθε, ἐδρῃνήσαμεν καὶ οὐκ ἑκλαύσατε. οδὺ ἑλή- 
Δ .] / ς Ν Ν 3 ’ ”/ ο) , 

λυθεν γαρ Ιωά9νῃσ ο ῥβαπτιστησ μὴ ἐσθίων ἄρτον μηδὲ πίνων 
Δ / ᾿ ᾿ « - 

οἴνον, και λέγετε᾿ δαιµόνιον ἔχει. 4 ἐλγλυθεν ὁ υῶσ του ἀνθρώ- 
5 ο λ / λ ’ ο ν ος / Ν 5) 

που εσθίων και πίνων, και λεγετε᾽ τδου ἄνθρωποσ φάγοσ και οἱνο- 
, / - νε ος «) Αα 1 [ή ε / 

πύτησ, Φίλοσ τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν. ὁῦ καὶ ἐδικαιώδη ᾗ σοφία 
- 7 3 ” / 

ἀπὸ τῶν τέκνων αὐτῆς πάντων. 

ᾱ, οἱ. 5. να εεζεπίιόως ὑπ ογο εί {οφ επι αἴ ἴποίσεπι εί ἄἰοεπειθιιβ) 
«4 {ρῖ Ἄ νρ ρο αγά { ΡΑ αἲ τη Πυλισαµεν | ἩΧ αἱ ορχησασδ. | 

εθρήνησ. αΏδᾳπο υμί) οππι ΝΗΡΗΣ 19. 946. γα" ος ο ρ1. 5. 1 6ορ ΥΠι 

Απιριας 1985. ς Τμ ΤΙ αάά υμιν 6ἳΠΙ ΑΕΚΑΗΠΚΜΡΒΌΥΣΧΓΑΛΠ αἱ ρ]ου α Ὦ 

{43 ᾳ ν6 σο βΥταῦ) ααί]ᾗ Βαβρ5150 | εκλαυσατε (Ε -σετε): ΜΠΕ 19. 69. 
946. Β45Ρ5150 εκοψασθε:: πί Μί 

85. γαρ (1 αιίεπι): ΕΝ 1508Υ αἲῖ α ο αὖπι (ΟΥ5 190 ο σωτηρ φησιν" εληλυ- 

θεν ο ιὠ. ο βαπτ. µητε εσθιων μήτε πινω», και λεγετε' δαιµ. εχει: 

ᾳπα6 ππαρί5δ ο Ίμπο ᾳπαπι ο Μί α]]αία νιάεπίαχ) οπι | τώαννησ (Ον ο 
ιω., νὶάε απίθ): ἨἩΡ3 ἆ τωανησ | µη οτι ΔΕΣ 153. εί µήδε επ Ν 

151, Ἱίεπα Ε (ποπ πιαπάπσαπδ ραπ. πεφιε ὀτύεπς οὔπιηπ) Οτοβ164 (αα11 9: 

υεπῖέ Ιομ. ποπι πιαπᾶισαπδ πιέφιε ὀΐδετδ: απ] Ῥταείοτοα) ... ς Τη Τί 

κητε εἰ μήτε ΟΙΠΙ ΑΡΤΗΡΧΓΔΛΗΠ υπςἳ (μήτε Βεσπά απ οίαπῃ ΗΞ) αἱ [ογα 

ΟΠ1Ἠ ΠΡΙΕΥ νρ είς (:: αἱ μήτε μήτε Μί Ιεζίῖοπθ ποη Πιςϐ) | εσθιων οἱ 

Ίος νθυβια οἱ 56 6ΙΙΠ ΝΑΤΡΣ απο τ6]] (νοαυρδα 56 εἰ. Ἠ) αἱ οπηπσίά,, 

πι Τι εσθων Ἰου γεχδα εππι Β0, Τϊ εῖαπι ναυδι 5οα οππι Ὦ (:: οαἆσπι 

{οπια Μο 1, 6 εκ ΝΒΙΔ ὅδ; 19, 40 κατεσθοντεσ Β 8ο]15 (πείατ) | αρ- 

τον Ρροβδί εσθ.. οἱ οινον Ρροδί πιν. επι ΝΒ1Ξ 15Μ. ἐρ 1 3. νο ΑΥΙ5ΟΙ «ορ 

(ουμον Ροδί πι. εἰ. 249. 4805) ... ς αρτ. απίο εσθ. εἰ οιν. απἲε πι. 

(Αὔ πιων) ΄οµπι ΑΡΧΓΔΑΠ της» αἱ ἴογο ΟΠΠΠ 6ο 8ΥΙΡ.... ϱ 1. 19. 09. 

1299. 191. 18δεν α Ρο 6 ΗΣ' 1 ᾳ ατιη αθί] (αἱ. ΟΥ εἰ Οτος8, ν]άο απηίε), 

οσα (:: αἱ Μ{) αρτον οί οινον, Ἱξειη δΥΤΕΣ: απ οπῖπῃ ΤάΥΡΗ5 Ἱποῖρῖαί 

ἃ νοςθ εσθιων, Ροβδί Υετο οιγον οπηϊξίαί, πηϊπίπιο ργοβαΡ]]ε δ8ί αρτον 

Ρταθσθββίρβο | Λεγετε: Α ΤΙ. 269. σ5οἳ ΤῬε 1 ραις (Τ1. Τρθ αἱ. ν. 5εα) 

λεγουσιν τ: αἱ Μί. ΟΕ οἱ. πο Ἐπβάεπι 450 και-ο σωτηρ δε µαρτυρει 

λεγων’ ηλθεν ιω. προσ υμασ μήτε εσθ. μήτε πιν., και λεγετε' δαιµ. 
εχει: 4πβε ΠΙοΠΙΟΥΙ{6Υ α]]αία πες Μί πες Το αοσπταίο βααπιπ{τ. 

84, εληλυθεν: κηλθεν 1: πἱ Μί | εσθιων οἱ εσθων ν]ᾶς απίε | φιλοσ 

αΠίθ τελωνων ΟΙ ΝΑΒΡΕΘΚΙΜΡΒΌΥΓΔΛΖΠ αἱ Ίοησο Ρ]ίπ α ο ο Ε Η2: 

ϱ. Ἱνε... ς(Ξ αρ 52) Ροβέ τελω. (:: αἱ Μθ) εππι Ἡαχ αἱ ποη {ία 

πηι (οπημίπο εκ ΜΙ εδ Ο]οιη]δθ ήλθε γαρ φήσιν ο υιοστ. ανθρ. και 

λεγουσιν’ τδου ανΘρ. φαγ. κ. οινοπ. τελω. φιλοσ). Ῥταείετοα 159053 

Ῥ ᾳ Ροδί αμαρτωλ. Ρον (1493 α οΠι και αμαρτ.) 

ὅδ. εδικαιωθη: Β δικαιωθη | παντων (Ε απαντων) Ροβί των τε. αυτ. 
(οἱ απ ογάο Ῥταείαί ΠΡΙΠΙ) οππι ΑΕΘΗΚΡΡΏΝΥΓΑΔΣΠ 98. αἱ Ῥ]ι «ορ 5ο 

ΦΥΙΡ ... Ίωῃ ΤΙΦΥΠΟΡΡ απία των οππ ΝΕ 69. 124. 15. 946. Ιενρ (αἲ 

Ἠοο οβί {οτε οχ πδι Πμαπογαη) ΒΥΥΡΟΝ,,, ΝΟΡΕΝΊΜΝ 1. 19. 98. α130 
{ονο ΒΥΤΟΙ ΑΥΠΙ ΟΠ Ῥ]απθ (πο θε: απ Μί; οκ οοάσπι αἱ νά(τ 19), 
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(2 τά. . ’ » ” , 2 
90 Τὰ Ἡρώτα δέ τισ αὐτὸν τῶν Φαρισαίων ἵνα φάγῃ μετ 

” ο - Ν . λ . Ν ο] σ , , 

αὐτοῦ και εισελθῶν εἰσ τὸν οἶκον του «Φαρισαίου κατεκλίθη. 
ς ο πε . ο τ . ” , ε λ ο 
ὃτ καὶ ιδοὺ γυνὴ ἥτισ ᾖν ἐν τῇ πύλει ἁμαρτωλόσ, καὶ ἐπιγνοῦσα 

; » η .ν , 

ὅτι κατάκειται ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Φαρισαίου, κοµίσασα ἀλάβαστρον 
η ν - » , Ἕ 

µύρου Ὁδ καὶ στᾶσα ὀπίσω παρὰ τοὺσ πύδασ αὐτοῦ κλαίουσα 
’ ” Ἡ ’ 2 - Ν 9 9 

τοῖσ δάκρυσιν ἤρξατο βρέχει τοὺσ πύδασ αυτου καὶ ταῖς ὃριξὶν 

Ὠϊδογίο εομγατΊαπα ἐποίτν Απιὂ, ν]άο ροεί. { τεκνων: Ν εργων (ε: 1ὰ 

ααοᾶ ἵπ Μί τοςορΙτηα»).  Ωιοά Ἰάοπι 4ο ἄτασοῖς (εδίαίν Απιζιισ σος, 

Ἠαδαί οη]πι απ νοτρα αὖ οπιπζιις Πε φηίς: ,,Βοιιε αὖ οπιπίδι5, αιῖα 
οἶτοα ΟΠΊΠΟΡ Παβία βογναίιν, αἱ 5αξοδρίίο Παί Πἀθ]ίπα, γεϊος(]ο ρογ- 

βάονγαπα. Όπάς ρ]αγ]αιο ἄγασοί δἷο Παῦοπί: ιβεοαία εδέ δαρίεπέία αὖ 

οπιπέθι5 ορετίφιι8 διΐ5, αιοά ορι5 Παδ]ί]αο 51{, οἶτοα απαβοπΙαδᾳιιθ 1η6- 

τ]έαπη 56ΥναΥ6 ΠΊΘΗΡΙΙΓΑΤΗ. 

96.ηρωτα:ραῦοο ΕΗ3' ϱ]’ νρεᾶὰ αῑἴα (Εεᾷ ποπ νρθᾶ πο απ [ΟΥ 6Πι 

ἵπρ ροτιις {ο]). ΦΥΕ (ποπ Ἰέοπι 5ΥΥΡ) Απιρηιι μττ ΑΠΡ ΘΡΡ ἠρωτησεν. 

Όντέα ρὶςο: εὔ υεπῖέ Γ]ιαγίδαειις 1118 ΤΟ(άΠ8 επι οἴς | τισ αυτο: Ὁ 1 

αἲ Ῥαπο (95. αὖτ. Ροδί φαρισ. Ροπ) 1έ νο (85εᾶ {οἱ φιζᾷαπι εἶζιιπι) 6ο 

8ΥΙΥ αυτον τισ | τον φαρισαιων (ν αἱ ραπο τουδαιων): 4Η αἱ ραις 

αάὰ τον ο (1: ἀεροεβραί Ιρίθαν αυτον οπα]1, τί οδὲ ἵῃπ ονσ]ςίανί1ς) | 

τον (1. την) οικον ΟΠΠΙ ΝΗΡΙ,Σ 1. 985. 69. 194. 191. Ἑρίρμπιατο 513 6! 535 
Απιριμἒἷᾶ μις ς την οικιαν (:: 4 πας {ΟΥΤηΣ νογδ 8ο πο Βασ) ου Α 

ΡΧΓΔΑΠ Πο 4] ΡΙ6Υ | κατεκλιθή επι ΝΕΒΡΙΙΧΞ 1. 59. 191. ΕρϊρμΙαατο 

Ρἵ8. Ίέοιη κ” κατεκειτο ... ς αγεκλιθη (Η85Υ αἱ τη --κλη η) ουπη ΑΡΓΑΛΗΠ 
απο α] ρ]εν ΑπιριισἍ 

9Ί. ήτισ ήν ος 1960 Ο11ΠΠ ΝΗΙ/Σ ο ΕΠ” ϱΊ' ϱ” νΙᾶ 1 νρ εαἰοΧθ60 Απιῤίας 19856 
αἱ ΕΡΡ 551, Πίεπη (5εᾷ αμαρτ. εν τη πολ.) 1. 118. 191. 909. Ἑορ ασ δΥΣ᾽ 

 (βγτόπ ϱ{ΞΕΝ ΠΟἨ οχρτῖπι ήτισ), Ἰίεπι (8οά τισ Ρτο ητισ) 19. 69. 

946. ... ς Ρροδί εν τη πολει 6ΙΠΙ ΑΡΧΓΑΛΠ απ6ῦ αἱ Ρ]οχ (126. τισ ρτο 

ητισ) α Ὁ 6 4 Ρο ΒΥΤΡ ΑπιρηἽὃ οβίοχθ1.... Ὁ ααείἩ οπι | και θηίο 

επιγν. 6Η ΝΑΒΕΜΡΒΥΣΔΠ αἱ ρ]1550 «ορ Ρο ΒΥΤΗ ν.. ς οπι 6ΝΠΙ ΡΕ 

ΗΚΙΗΌΓΑ αἱ ρα Ἱένρ γτοι οί ΕΙ αγΠΑ αθἰἩ | επιγνουσα: Ὦ γνουσα | 
κατακειται (Ἠ Ροδί φαρισ., Ἱέεπι [γεσιδιήέ, πεοιιδᾶ] ο ο 5γτ Νε (ΠΟ, ποπ 

Ίέοπι ΦΥΤΗΕ που Οτ]πίή, 511) ϱ, ΝΛΗΡΗΧΑΣ 98. ... ς ανακειυταν 6.ΕᾷΗΚΜΡΒ 

ΤΥΓΔΠ αἱ Ρ]ες | αλαβαστρον (Ε ΡΤάΕΠΑ το) µυρου: Ὁ µυρου αλαβ. 

98, οπισω Ροδὲ στασα οΊΠΙ ΝΒΡΙΙΧΔ 1. 59, α115 {οχα Ι{Ρ]6Υ (ᾳ Απιρηιιώο 

οπι) να οορ Αυτο οἱ 568 οἱ ΕΕ αγπι ααἲμ Ονπέα, 51 (Πρ]ρμηαό ν]ᾷς 
Ρο5έ) ΑπΙΝΘΡΡ 55... ς (-- 9 Β2) Ροδί παρ. τ. ποδ. αυτ. 61π1 ΛΕΕΘΗΚ 

ΜΡΒΌΥΕΛΠ αἱ Ίοηρο ρ]α ρο ΒΥΤΡ | αυὐτου ρεῖ (Μ τοῦτοῦ) εἰ. ΟτΙπ1, 
δή. Ακπ α125 {εχο ΒΥΥΡ Απρ] 159 του τυ ... 4Τ. 1Τ6Υ οπι. ΟΙ Πρίρῃ 

πηατοῦ12ϱΓ 525 ή δε γυνῃ στασα οπισω ή αµαρτωλοσ παρα τουσ ποδασ 

εβρεξε τοισ δακρυσι τουσ ποδασ (555 οπ τ. πο.) και ηλειψ. και κατ- 
εφιλει. | κλαιουσα: Ε 151. 255. Ὁ ο. 2 ΥΙά 1 ᾳ νε ΑπιΟΕΡΡ δ5ῖ οπι | 
τοισ ὁακρυσιν ( -ρυσι) απίο ηρξ. βρεχ. (0 εβρεξε) επι ΝΒΡΙ, 95. Τε 
(6 Ἰαογίπιίς δΗΐ8,  ΟΠ1τ. ποὺ. αυτ. 896 196) νο Βγτοὰ ος δὲ ασπι Οπ]πίέν 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ἱ, 82. σ0σ 

Ὁσ ης τ ο ο ο νρς ἃ ες, Δ ες, ρω 3 
τησ κέφαλησ αυτῃσ εξέμαξεν, καὶ κατεφίλει τουσ πόδασ αυτου και 

ἤλειφεν τῷ μύρῳ. 93) ιδὼν δὲ ὁ Φαρισαῖοσ ὁ Καλέσασ αὐτὸν εἶπεν 

ἐν ἑαυτῷ λέγων οὗτοσ εἰ ᾗν προφήτης, ἐγύωσκεν ἂν τίσ καὶ πὸ- 

ταπὴ ἡ γυνὴ ἥτισ ἅπτεται αὐτοῦ, ὅτι ἁμαρτωλόσ ἐστιν. 40 καὶ 

ἀπυκοιθεὶσ ὁ Πησοῦσ εἶπεν πρὺσ αὐτόν Σίμων, ἔχω σού τι εἰπεῖν. 

ὁ δέ᾽ διδάσκαλε εἰπέ, φισίν. 8 «Ιύο χοεοφειλέται σαν δανιστῇ 

τινί’ ὁ εἰσ ὤφειλεν δηνάρια πεντακόσια, ὁ δὲ ἕτεροσ πεντήκοντα. 

439 μὴ ἐχόντων αὐτῶν ἀποδοῦναι, ἀμφοτέροισ ἐχαρίσατο. τίσ 

δΙ,,, ς ΤΙ ροδί τουσ ποὸ. αυτου ΟΠΠΙ ΑΡΧΕΓΔΑΠ υποῦ α] {οτο ΟΠΙΠ ο 

οοΡ ΒΥΙΡ ααεἰλ Απιρηι] ο { ηρξ. βφεχειν ({ ϱὔ νι νε «ορ 5γτας εεμν 
ΤΠ): ϱ εὔφεξε, Ἱτεπι ϱἼφαδαί ο 1”: οἳ- 1 α, ὑπγίφαδαί α, {αὐαδαί ο, ζαυτΐ 

ο Οτἰπί, 1ίεπι δγγέὰ αθί] | ταισ: Ατοισ | δριξιν αἱ ΒΑΒΕΟΚΗΡΧΓΔΑΛ 
είο; Τμ ὅοιξι ου ΡΜΌΠ είς | εξεμαδεν ου ΑΤΑΡΙΧ οὐ. 1006. 10Τ. 

6οΡ... ς Ίμῃ ΤΙ εξεµασσεν (8εὰ ΕΤΗ" δΗΣ αἱ αἰα -μασεν) «απ ΝΕΒΡΓΝ 

ΔΙ απο» αἱ Ρίου Πρι (6 ΟΙη και ταισ Φφιξ. 1δα κατεφιλ. τ. ποὺ. 

αυτ.) νο ΒΥιτοης Οχ]πί 

89. ο καλεσ. αυτον (εί. Ονπίή, δι ΑπιρηηΙἍώὗ): Ὦ ο παρ ω κατεκειτο ... 

βγτὲ οπη | λέγων: Ὁκ 69. 106. αἰ” ο 8ΥΗΡ ἰΧΐ αγπι Απιρηηιώση Ον λίό, 511 

ΑιβΏί5 οπι | ει: οχοῖά{ί ἵπ 4Ἡ αἱ ρππο | πφροφητησ ΟΙΠΙ ΝΑΡΙΗΡΧΓΔΛΗ 
αποῦ α] ΟΙΠΠ {εγο ... ΒΣ ΡΡΔΙἨΣ ο προφητ. | Ὁ ποδαπη. Ἐοάσπι πιοᾷο 

Ρ Μο 18, 1 εἰ Τιο 1, 99 (ΜΙ 8, 27 Πἰαξ) | ητισαπτεται: ϱβἳ 015335 η 

απτοµενή 

40. ειπεν (Σ απίο ο 19) πρ. αυτον: ὃδ. πρ. αὐτ. ειπ., Χ αἱ ραις ᾳ ειπ. 

αυτω (5γτει αἷωιί εἳ Ιεδις), ΕΞ ϱο αίωέ αἲ Πείνα, ο α Γείγωπι αἰατί 

Μῆ1ὲ, ο ἄἰωτέ Φύποπῦ (ΡειρεΠΒ: Φήπιον) | φήσιν ροβί διὸ. ειπε ο. ΑΡΗΣ 1. 

191. ... ς ωπ ροδί ο δε ΡΟΠ ΟΠ ΡΧΓΔΛΠ απο» αἱ Ρ]ενἹενρ (ϱ ἔα αἱ 

νρ αἱ είε αἲέ, ο ϱ ἐῑζε αμίεπι αἴέ, 1 εἰ εῑίε αὖξ,  φῦ αἲί) ϱο 8ΥΤΡ; επι 

ΑΏ αἱ” οοΡ ααἰ]ι εφη (δγτοι εἰ 568 αἷωᾶ εἰ, ϱγτ ο ἆ ἔμδε απίεπι ἀῑωιέ, ΥΥΗΙ 
εἰ είε αἰαῖθ) 

41. δυο ΕΙΤΏ ΝΑΒΙΙΡΓΔΑΞΠ υποῦ αἱ Ρρ]ετα 1 ᾳνς Ιοπινας 3 ρΙἩ... Ὁ 
εοβδΕΣ ΑΥΤΡ ΤΠΕ παἰ] Ῥτασπῃ ο δε ειπεν (αεί] αἀᾶ αυτο), απι εί αἰοίέ, 

ΑΥΤ) ἴχί ο. ἅἷοίέ εἰ, ΑΥΤΗΝ αωέ εἰ; κ ο ὃε 16 ειπεν, Ὦ ο Εαἰωίί εφο (ἳ 

αιέεπι) εδ15, ϱ εἰ Πεδιβ αἲξ, 8γΥΕΙΙΘ{5ΟΣ ἅωίέ εἰ Πεςιβ, οορΝ{ ΕΡΡΟπάεηΒ 

Ίεδιις αἷωίέ ἐί | χρεοφειλετ. 6µπι ΝΑΒΡΕΕΕΗΙΚΙΕΙΠΕΠΑΥΜΡΘΥΧΓΔΛΣΠ 

6ατρ είό ... ς χρεωφ. οαπι Ἠῦ αἱ ρΙπνίά, Ῥταείογεα -ϕφιλέται ΝΑΒΡ 
ΤΡΑΞ αἱ; ΒΡΕΕΟΗΙΚΝΜΒΌΧΓΑΠ αἱ Ρ]ή -ϕειλεται | δανιστη ΟΙ ΒΑΒΤΡΙ 

ΤΡΔΑΣ αἱ ... 56 Ἰωπ ὅαγειστη επι ΗΦΕΕΦΗΚΝΡΘΌΣΠ αἱ ρ]α (0 Ρταοίετ- 

τηϊ(1ς ὅανε Ἠ{εγαβ). Οἱ αἆ 6, 54. ΟΕ 015335 ανθρωπω ὀανειστη 

Ίρεωφ. ήσαν ὃυο" εισ οψεν. οἵο. Απιρῤηιώί ενι ανδρι ρτο δανιστη | 

1, 69. αἱ Ροιο οφειλεν | πεντηκοντα (Ον5,335 6 113, 568 ϱ/ ὃν 915 Απιρη] 
484 απο 601): Ῥ 69. α 6 ΑΥΥ6Ν 6{ 56Ίν6{[ ΕΕ ργαστη (5γτης αάά) Φήναρια 

42. µη εχοντ. Απο δε (9’) ουπι ΒΡΙΗΡΣ 49. 68. τὸ. 114. 908. νιοαὈί 

43. ϱ” 1 νο ΟΥ 5,335 οἱ Τπί 3,568 Απιρηί]”δ” Ας αποηγπιΙαβΣ ὅτὸ (64411 5) 

εκ. ς αάᾶᾷ δὲ ΟΠ ΝΑΙΧΓΔΑΠ αποῦ αἱ ρίει Ὁ {ᾳ1 ᾳ Ρο 6ορ ΑΥΙΡ ΤΠ 



506 τ, 49. ΚΑΤΑ ΛΟΥΝΚΑΝ 

1 3 - - 3 / ι) / Πω] » έ Ν ντ 

οὖν αὐτῶν πλεῖον ἀγαπήσει αυτόν; 39 ἀποκριθεὶσ Νίµων 
.] ο / σα ζ Ν - 3 , ας ο δη 

είπεν ᾿ υπολαμβάτω ὅτι ᾧ το πλεῖον ἐχαρίσατο. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ 
2 ” ” Ν λ Δ . ο ὃν ᾿ 9 
ορθωῶσ ἔκρινασ. 494 καὶ στραφεὶσ πρὺσ τὴν γυναῖκα τῷ Σίµωνι έφη 

᾿ , ; η » »-” η 5 μ 

βλέπεισ ταύτην τὴν γυναῖκα; εἰσηλθόν σου εἰσ τὴν οἰκίαν, ὕδωρ 
ντ Δ ’ ϱ] .”.ο, . ο ον Χ ω ο 2 ” Π 

µου ἐπί τουσ πύδασ οὐκ ἔδωκασ᾽ αὐτῃ δὲ τοῖσ δάκρυσι; Εβρεξέν µου 
Ν / Ν -” Δ » -” [κας / 

τοὺσ πύδασ καὶ ταῖς δριξΙΝ αυτ]σ εξέμαξεν. 349. φίληµά µοι οὐκ 
” Β ο Δ ος ας » ο ας / 

ἐδωκασ᾽ αυτη δὲ αφ ᾗσ εισηλθον οὐ διελειπεν παταφιλουσά µου 

αεί ΑπιζιοἍΙς Ἰέοπι 6 6 ΑγΥέὰ 6ἱ 56Ἡ οἱ Ἠχ οἱ οι ποπ Ἰιαδογεπέ, Απι- 
ΡΗΙΤΙ334015 Ώαμη1, 601 µη εχ. ουν | αυτων ρτὶ (ΟΥ Απιῤηιιησιιετ): 8ρο αἰδ 

5ος α] ραιο Ώαιη1 601 οπι | αυτων 89ο: ϱΙ 09. 121. 269. Ὦ ο Η: ρῖ: 3: 

1 ᾳ (ποἩ Ι{επῃ ο ϱ) νρ (Ξοὰ ποῦ {ο0]) αὖπι αοἰ]ι Απιρίοῦδιθ οι | πλειον 

(0 πλεον, Ε 256 πλειονα, οἱ Ὁ αἱ ραιςα ο ο 5: α1 5 1 νο [πο Ἰΐἴοπι 
{ αἱ ΑΥΤΗΣ ρο5ί αυτον Ρο, Ἰαθοπί οΠΙΠΙ αυτον πλε. αγαπησ.) ΠΟΠ: 

ΡΤΑΘΡΓΕΒΦΟ ειπε οππι ΝΒΡΙΞ 1. 115. 191. 150Τ. 1 νςδ «ορ 5γτέὰ οἱ 56μ 

αοίμ....ς (αυ9) ΤΙ ρταθπῃ ειπε (5οἆ Α επι, πἀπᾶο Πΐ επι πλιον) 6απι Α 

ΕΕΘΠΙΚΜΡΒΙΥΣΓΔΑΛΙΠ αἱ Ρἱευ ϱο 5ΥΤΡ (αάαῑίο ο.” µου): ΒΥΥΗΣ ἄίς πιζλ]έ 

πά ΒΠΟΙΙ νοιδα5, απ ἄἷο απίο τισ. ΟΙ οἱ. ααοἰιονα(ότὸ (αρ 115) 1ἱ 

ὑπέε) οφαυᾶ: (μὲ ἐἴίογιπι μζιις αἰλίφίέὸ | αγαπήσει αὐτον ΕΙ ΝΒΕΙΙΧΞ 

99. 157. ...ς Τὶ αυτον αγαπ. οι ΑΕΟΠΙΚΜΡΘΌΝΛΗ αἱ Ρίοι { {οἱ ο 

(0 οἱίο αυτον π)ε. αγαπ. νὶὰο απίθ) ... ΓΑ αἱ Ραιό αιοζιονδί οἵη 

αὐτον 

43. αποκθιθεισ σικών (σιμ. εί ο σιµ. ν]ὰςε Ρο») 5ΐπα εορι]α οππι ΒΡΙΞ 

996ν Ὦ ο ο (Η5: οἱ. Ανά) 1 νρ «ορ; Ἰίθπι αππη ίοῖέ Φὔποπ, Αγτεὰ Πω 
αἱ Φποι, ΒΥΥΣΕΣ Πιεβροπῶ(έ Φύποπι εί αωτέ; απο 1έ γεδροπαιέ οἱ Δίπιοπ. 

εως αποαρ. δε ο σιµ., 1 αποκο. [δε] ο σιµ. οπιι ΝΑεκαμκι”" πρρῦναχ 

ΓΔΛΗΠ 4] ΡΙεΥ α ἔα Ρο ΒΥΤΡ ας ΑπηρΙΙ 195 (πασίποναί 6ἱ πεεροπᾶ. Αύπι.) 

εν. 1. 181. αἲ ραπο ο δε σιµων | σιµών 8ἶπο αγΙςα]ο ΕΠΙ ΝΗΗΓΣ.... ς 

Ίωι Τϊ ο σιµ. ΕΝΠΙ ΑΡΡΧΓΔΑΠ απο τε]] αἱ οπιηΥΙά 1 πλειον: Ώ πλεον |ο 
δε 15Τ. αἱ ραιις Η:5: αάά 15, ἴέεπι Αγτέὰ οἱ δολ αἷωῖέ εἰ 6815 (οοηίχα 
ΒΥ1Ρ {ρδε αμίεπι αἷω. εἷι ΒΥΧΗΙ εἰ ἀίωίέ εἴ) 

44, τω σιµωνι εφη (εί. Απιρη 155): Ὁ 1 νρ ειπεν τω σιµωνι (ο αἰωῖ αἆ 

ΑύπιΟπεπι, ο ἀἰαίέ: Φήποπ), Ίέοπι ΒΥΥΣΟΙΗ3 ρο αεἰἩ | ταυτ. την γυν.(α 

αἲά Ρἰογαπίεπι): 1, 4Τ9Υ ΟΙ την | υδωρ: 5 151. ΡΥΔΕΠΙ και | µου επι 

τουσ ποδασ ΕΝΤΙ ΝΙΣ εοΡ (πιεί Ῥεάίδιβ); οι Χ 9δ. οΝΙΟΧ 63 µου επι 
τουσ ποῦ., Ἱτετη Τϊ µον επι ποδασ επι Ἡ, πῖλῖ αἆ ρέᾷες ο, Ὁ επι ποὺ. 

µου, πι ρεᾶίδιιδ παϊ]ιέ ει 3: ϱ]’ α. πολέ ὑπ ΡεᾶεΒ πιεον ρο, ΑΥΤΗΣ πιζ]ιέ ϱεαί- 

ῥ1ιβ πιεί... ς Ἱμπ επι τουσ (1" 191. οτι) ποδασ µου οΠΙ ΑΙΡΓΔΛΙΠ πηοῦ 

αἱ Ρ]οι Ὁ ο {3 νρ πα] Απιρηιώὗ |. θριξι (Α θρήξιν, εαν. 53) 
αὔδαπο αἀαῑίαπι ΟΠΗ ΝΑΒΡΙΚΙΡΧΣΠ αἱ 35 ἔετα Τί νµ Ρο «ορ βγΥ5:1οί Ρ 

είδε αγ ααίµ ... ς(- 9 82) αἀά τησ κεφαλησ ΕΠΙ ΕΡΘΗΜΒΌΥΓΔΑ 

αἱ Ῥία ντέα . 

45. φιλημ. µου: Α 184. 962. 946. 8Ρ9 αάά αγαπησ | εισηλθον (εί. νο Ε 
14 νε ΒΥΥΕΙ ϱΕΡ ΤΠΕ βῖ σο Αὖπι αθἰ Απιυιισιώμμ): αν 19, 69. 10Τ. 184. 
965. 946. γ»ςΥ ϐΡ6 αἱ ρ]α»1όα ο 2 ϱ1 Σ νρ οορ 8ΥτΏΙ ο» ἰχί βγτης 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ὁο πιο 50ῇ 

, Ξ ὦ Ν 
τοὺσ πύδασ. 460 ελαίῳ τὴν κεφαλήν µου οὐκ ἠλειψασ᾽ αὕτη δὲ 

/ 3 / Δ /ο / τ / / 2 / 
µύρῳ ἠλειψέν µου τοὺσ πὐδασ. 4 οὗ χάριν, λέγω σοι, ἀφέωνται 
ο άσε ος ) « ο κ, κο νο 

αὐτησ αἱ αµαρτίαι αἱ πολλαί, ὅτι ἠγάπησεν πολυ ᾧ δὲ ὀλίγον 
3 ο -- 9 τ ολ } ». η 

ἀφίεται, ὀλίγον ἀγαπα. 45 εἶπεν δὲ αυὐτῃ ἀφέωνταί σου αἱ ἅμαρ- 

ΑπιρηΙΙ/55 Αιρ επΠΘΟ ((πφγεβδα εδ) εισηλθεν (9’) | διελειπεν οι ΝΑ 

ΕΙΑΚΙΙΜΒΖΧΔΑΣΠ αἱ πηι ΑπιῤμηιμἥἍμοςς, ς Τμ Τί διελιπε επι ΒΕΡΕΗΡΡΦΤΤ 

5 41 Ρία | κου τουσ ποδασ ο ΝΑΒΡΙΙΧΓΑΑΣΙ απςῦ 1]. [ος οπηή: ἆ 
(πω Λεᾶεθ) ΑπιῤηΙ 155... Ώπτ. ποὺ, µου οππι Ρ αἱ Ρας, Ιέοπη (αιιοά 

Ιπ πας το νὶκ Ρτοῦαθ) 1{ νρ οίο 

46. την κεφαλ. µου ἃ ο 3: 1 Έγτ]ν” απεἰποναί 515 γεᾷες πεοδ; 8θἰ]ι σαριέ 

πισιήι εἰ Ῥεᾶεδ πιεο ... ΒΥΧΕΕ πε ἵαπίαπα Ἠαλαί (6η που αιαείή πιο) | 

µου τουσ ποὺ. ΕΙ ΑΚΜΒΧΑΑΠ 1. 19. 69. 194, αἱ δαέππα ο. ων Τ 

τουσ ποὸ. μου ΠΠ ΑΒΒΕΘΠΗΕΗΡΌΝΤΣ αἱ ρ]α (56 15 ΦΥΙΣΕΒ απίο ηλειψ. 
Ροη, αἱ Ραπς οπου)... ΡΙ αἱ ραιις α Ὁ ο 6 ΣΙ] ᾳ αντι αιο(ποναΐ ρ]απο 

ΟΠ (56ἆ α ο ΕΠΣ | απειπονᾶί γιο απο) 

4τ. 0 Βή ου χαριν λεγω σοι | ου χαριν (Μετ ἆ νε Λγορίον φιος): ΡΕ 

πάά δε | λεγω (8): νἲ ειπο” | αφεώνται: ΝΜΔ 69. αἱ αἲῖῃ αφεονται, 

Ἡ αφιονται. Ἱμαίέ δῖα: }οπιίνδα διπέ Ὁ ΕΞ 1 α; ἁὐπιδειέιή: ο Ε, τοιζί- 

πιά ἃ νο αιοποναίὅτά φοπιίομί ορ 1 πι [ου ἵπρ | αυὐτησ αι 

ακαρτιαι αι (κ 69. οπι) πολλαι εππι Νλεκῃ 69. 900. α]ὔΣοῦ αἱ αἰῑα (4 
6ο «ο)Ρ Άεσο. εἶιδ πιζία) Ο]1οπι”” (δια τουτο αφεωγται αυτησ αι αµαθ- 

τιαι) ΑπΙΡΗΙΙΑ95: Πίστη οΙὲ (εἴ, Ὦ οοπ/ῇιδο ἐθῖ) Ῥεεσαία πιωία (ο 6 Τ. 0111 

πι) α Ὁ ς ο ἔσι να Ονπίδν1α Απιμιμμιης Τέοπι Ῥ ΦΥΤΥΟΠΙΠ ΑΥΤΗ 

αυτη αι αμαρτ. αυτησ αν πολλ., απειοναί οἱ γεεο. εἶιδ: Ἠϊπιο Ίων αυτη 

αι αιαρτ. αι πολλαι...ς Τϊ αι αμαρτ. αυτήσ αι πολλ, ο. ΒΕΟΗΠΙΜΒ 
ΌΥΧΡΓΑΑΛΞ 41 Ιοηβο Ρα ᾳ Ρο «ορ Ῥαβτεβξαῖδ.... ο 5 1 αυτη πολλα | 
οτι ηγαπ. πολυ (5 πολλυ, Ε πολλοι)” ω (Σο, ααί] φμἱ) δε ΟΛλιγ. αφιετ. 

(Ρ 98. αοίᾗ αγαπα, [ογίαβδα Ιίεπι Ξ απῖ Ροδί ο δε ολιγ. α ἀεβοῖῖ; 

αά και) ολιγ. αγαπα (69. αγαπατε, Ε 328. αθίῃ αφιεται): ασο οπΙΠἷα 

αἱ, Βαβτεββ {13 Αιιβίοῦ αίδθῦΠ: φιοπέαπι «λεω πι ζέπι οξ. ΟΥ πΙΣΙ91 οἱ δδτ. 

Ἰίοπι ΟΥΡ 555 ὑπ ευατι. οαία [πισαπι ἵπιω: μῖ ρὔτς αἰπιδ έν Ρὔις αλί- 

οἳΐέ, εἰ σµζ πιζης ἀὐπιτέζζιω" πιοίσιύπι αιχίφί; Ἱέετα ΓΗ 315 οιὸ επί γζις 

αὑπιτέέτίη. ρζυς αῑίριί... Ὁ οἵη: Ίξεπῃ ο ΟΠ οτι ηγαπ. πολυ (ρειρῖί: ος 

αιίεήι ριιδτζζευπι αὐπιέπιίπι ἄιπίφ{έ πιοαίσιη) ... ΑΥΠΙ ΡΑΥΙΤΩ αρίε: φιζα 

σιιὲ πει ζέηπι γοπι(έ είτε πει ζέεπι αἰπέφεέ, «ιεία πι[έπι ἀ[εωιέ: οιὲ ατιέέηι ραιιζ- 

ζιζιήπι επι {έν είς . 

48. ειπεν ὃε είο: νρ αἰωζέ αμίέπι αἆ ῑίαπι, Ὁ σἳ: ἔσαι ἀίαωίέ αιέεπι αα ἐἴζαηι 

Πεδις (Ἠ 1ε5. αἲ εαπα: ΔΠιζίεη): ο ἀἰωῖέ αιίεπι αἴἲ εῑζαπι πιιζίθγεπι; ο εἰ 

ἄίω. αἴ Πίαπι: ΛΙαζίετ; 3. εἰ αἰί δὲ Πεδιιδ; 1 α αὐπίέ (1 αἴε) εί Πεσιι. 

Ἠαδεπί αὐ ἠζαπι ππιζίοεπι ΡΥο αυτη αἴ]απι 8γΥ6Ι δί56Ἡ (Πο Ἱ{οιη ΒΥΥΡ 
οἱ μὲ | αφέώνται: ΝἳΜΑ 69. αἱ αἲίῃ αφεονταν | σου: Ῥαἱδσοι, Ἰέθιι 

Μία Ὁ ο ο ϱ1 ᾳνρ. Ῥταείθτοα Παμοπί ἐδὲ ρεσο. ένα { 13 1 βγει 

οἱ 3568 οἱ ἩΣ (εί Ρ αἱ έμα επ α5ἰθιῖδεο). αγπι Οτίπί δι 0τὅ (ᾳ αἱ οοτίο ναίτ 
Ἠπο βροσίατϱ) 



1Πί 01, 55 
Μο 15, 41 

5058 τ, 49. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

’ 49 κα ς ε , ’ ο « ώ δις ’ τς Ψ 

τιαι. πο και Ίος ά4μτο υ], συναναλξιµξγΟι λέγειν εν ἑαυτοισ τισ ουτος 

ϐ « νε , ο αν Ν - Ξ 
ἐστιν, ὃσ καὶ ἁμαρτίασ ἀφίῃσιν; Ὁθ εἶπεν δὲ πρὺσ τὴν γυγαῖκα 
« ’ ’ ’ ιν) . Ἡ 

ᾗ πίστισ σου σἐσωκέν σε, πορεύου εἰσ ειρήνη ν. 

ΥΠ. 
Ξξ- 2 ” - - Α. ος 

1. 1 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ καθεξησ καὶ αὐτὸς διώδευεν κατὰ 
/ λ / / ὴ 2 -./ Δ , - 

πόλιν και κωώµήν κηρυσσων καὶ Συαγγελιζοµενοσ τὴν βασιλείαν τοῦ 
- Δ ε / Δ 2 .. 9) λ -» ) Αα τ 

θεου, καὶ οἱ δώδεκα συν αυτῷ, 3 καὶ γυναϊκέσ τινὲσ αἳ ησαν τεθε- 
’ ” ; -  ϱ Ὁ ε 

ραπευμέναι απὸ πυσυµάτων πονηρῶν και ασθενειών, Μαρία ᾗ κα- 
, ’ να ο / « Δ ας. ’ Ν 

λουμέῃ Ἠαγδαληνή, αφ ᾗσ δαιμόνια ἑπτὰ εξελιλύθει, Ὁ καὶ 
ϱ) ’ Ν «.» ὁὸ / ς ἂν μ λ τ; ’ λ ο : 

/ωάννα γυνή Χουζα επιτρόπου Πρῶώδου και Σουσάννα και ἕτεραι 
4 / 2 - ε] ου ς / 2 -- 

πολλα, αἴτιγεσ δι/κόνουν αὐτοῖσ ἐκ τῶν υπαρχόντων αυταῖς. 

49. συνανακειµενοι: 1 αάά αὐτω | εν εαύὐτοισ: Δ εν αυτοισ | ουτοσ 
εστιν ΟΠΠ ΝΑΒΗΧΓΑΛΙΠ Ποῦ αἱ ρ]ον (151. οπι εστ.) Ρο οίο ... Ἰωπ εστ. 

ουτ. (εν αἱ 5, 91 Ἰεεβῖοπα ποη Βποί) οππι ΤΡ 1. 1. 69. 10Τ. 946. οδοῦ 
1{ (5οᾷ Ὦ οπῃ ουτοσ) ΝΕ ϱοΡ 

60. ειπεν δε (8 ἔρεε αιέεπι απ): Ὁ ο ο (ΠΟΠ Ἰέθπη ΠΤεΙΙ νρ) ΑΥΥ5ΕΝ (πο 

ίσια ΑΥΥΥΤΕΙΙ) αάά Ίεριν | γυναικα: Ὁ αάά γύναυ | εισειρηνην (611 
ὕπ ῥασεπι): Ὦ εν ιρήνη, Ίέεπα ΠΡΙ6Ι νρ ὧπ ρασε 

ΠΠ, 1. καθεξησ: Α εξησ | και αυτοσ (ακρτῖπι οἱ. ΠΡΙΟΥ νρ ϐγΥΡ): ο 5γτ 

ος οπι; ΒΥΥΣΟΝ /εδΗς, ααἲ]ι ἁοππίπ. Πε | διωδευεν (αἱ ραιο διοδευεν, κ 

εδιωδευεν)τ ν 49. 199. 948. Βα5ο με διώδευσεν | κηρυσσων: βγνζα 

οἵη (οὐγοιπιζαί εἰ ευαπφεἴίμαδας) | οι δώδεκα (51" οἱ ἀἰβα[ριιζέ οιίπι 1119): 

ϐ. 11. 949. αᾷ αποστολοι, Ἱίοπῃ α Ὁ ο ἔα (ποπ Πίοπι ο 5 1 να) ἄἰκοί- 

Λιΐ |. συν αὔτω: Ὦ µετ αυτου 

9. τιεσ{(εί.αο ο {νρ ἃππι; οἳ αὔ. ΟΥ 12359 εν γαρ τοισ ευαγγελιοισ γυ- 

γαικεσ τινεσ τεθεραπευµεναι απο των ασθεν. αὐτων}, εν αισ ην εἰς): 

Ὁ 3: σἳ. 1 ᾳ βγτοα οἱ 56Ν (οί. Ρ 3) ο0ρ αοίἩ σο ΠΟΠ αχργῖπ | ασθενειων 

ΒΒΓΔΗΠ πΠΟΣ οἱίς: ΑΡΡΥΧΑΛ αἱ ασθενιων | µαρια ΕΠ ΝΒΡΧΓΔΑΠ πποῦ αἱ 

Ρίαυ ... ΑΠΡ 1. 98. 191. µαριαµ (ιτ ε{ αἲ Μι 21, 66) | Εχλπ] αἱ πια 

παγόαλη | αφ (ία κφιαὮὈ α): Ὁ εξ, Ἰεπι ἐπ α 6ο Ε(ἆ 3. Ρ1 νε άε 

(πα) | επτα (ο ἕ, ϱ ἆ ΥΓ): ϱ 3. ϱ1 νρε]ὲ οί της» ἲία (αἱ ἵηρ ραί τηπι) 

απίο ὅαιμ. Ροή, Ἐ οπ1 ... Ἡ α)” πολλα. ο (ροδί ἀαεπιοπία εαἰεγαπέ) ἄπιο- 
ἀεοίπι (:: απο οοπ[αςῖς ΧΠ οἱ ΥΠ ονίππη νά!) | εξεληλυθει: εορσ1θί 

45 ογνοι εἴεσεγαί 

9. ιώαγνα ΕΠΠΙ ΒΑΙΧΓΔΑΠ Πο αἱ οπιησΊᾶ οίο: ἩΡ ΒΥΙΡ ΠΙΕΡ ΡΕΓ Ίῴανα | 
σουσαννα: ΜΗ α160 ἔογο ΟΥ 1) 550 (5ο βιοί οὐ 4) σωσαννα | ετεραι: Α 

έταιραι | αιτιεσ: ϱ α]δας ΗΣ]1 4 (ποηῦ οπ νο [ρ]' νβ) αά καν. 

Ποπι Του απαχ ο”, 18 ᾳπιοά ἀῑν]ιίος ΟΠτ]δίο ππα]Ίογος αἀΠαεταθαπί, φταε 

εἰ ἄε Γαοκζέαἑἶνις σε πηὐπέέγαδαπὲ εἴ- εἰο | αυτοισ (Ν΄ Β2) οπή ΒΡΕ 

ΕΕΗΚΡΙΥΓΑΑ αἲὈὸ [οτε ο ο { 3: 1: απι [ΟΥ ἴας οπι ραΐ Β.Π αἱ] (αρ Ἱωοβτη 
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ποιο στ. ; κ ο - Δ - Δ / 5 4- 9 

4. 15". Νυνιόντοσ δὲ ὄχλου πολλου καὶ τῶν κατὰ πόλιν ἐπι- κιτ α ο 
Δ ο) ασ Ν ος -ς. « Μο, 1--9 

πορευοµέγων πρὺσ αυτὸν εἶπεν διὰ παραβολησ᾽ Ὁ ἐξηλθεν ὁ σπεζ 
-- ” ’ 2 - Ν . - { 

ρων τοῦ σπεῖραι τὺν σπὀρο» αὐτου. και εν τῷ σπείρει αὐτὸν ὃ 
Δ ο, ΔΝ ΔΝ ο ο ΔΝ ’ Ν κ ᾽ -- 

μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη, και τὰ πετειγὰ τοῦ 
” -” ᾧῴ ΄ .] ΄ Δ 

οὐρανοῦ κατέφαγεν αυτό ' 0 καὶ ἕτερον κατέπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, 

αἳἱ φυὲν ἐξηράνθη διὰ τὸ μὲ ἔχειν κμάδα" τ καὶ ἕτερον ἔπεσεν και φυὲν εξηράνθη διὰ τὸ µὴ ἔχ ( ' ἕτερον ἔπεσει 
- Ρ) - Δ - [4 ”/ 3 ’ 

ἓν µέσῳ τῶν ἀκανθών, και συγγυεῖσαι αἱ ἀκανθαι απέπνιξαν 

Βτιρ.) βαχ ϱο αγτεααί5δέαδιρ1ης Αας (ΟΥ 1 950 παρειχον τοισ µαθη- 

ταισ εκ των υπαρχογτων αυτανσ τροφασ) ... 56 Τμ (οκ εΥΤΟΤΥΘ 4 1) 

αυτο ΕΠΙ ΝΑΙΜΧΠ 1. 95. αἱ βαίπα α 1 α νρς]ἑαί πι αλα (αἱ α Ίππο 
Ρετις) «ορ ΑΥ2Ρ ἴχί αγ αεί Τοτηανς 4, 19 (ντᾶς αμ{6) 1: ο Μι 21, 55 

εἳ Με 15, 41 01 οβδε, αἰῑο απ]άθιη πδχα, ὀιακογουσαι αυτω εἰ ὁτηκυ- 

νου» αυτω | εκ (αυ) επ ΝΑΕΡΚΙΗΠ 1. 69. 194. α115 ΟΥ (νἷὰς απίϱ) 

ἄὲνρ ἆθ)...ς απο οππι Ἐ(Ἴοπι απο τ. υπ. α.)ΕΔΗΜΡΒΌΥΣΓΔΑ αἱ Ίοπρς 

ΡΙὰ | αυταισ (Νὲ εἰ ἶαια αμίναίν; Ἡ -τοισ): π”ρ αυτον 

4. συνιοντοσ (86): κ 1ὔτ. 948. ρδΕῖ αἱ ραις συγοντοσ... Ὦ 19. 09. 194, 
946. συνελθοντοσ (ἆ εοπ(’ε(αίο): α ο εοπυεπζεπέε, ΤΡ] νο οιπῃ -- ο0ι- 

υοπιζγεὶ (-556ί, --“επέ, -θδεπέ; ο υεπίςδε) | κατα: Ὦ αἀά την | δια παρα- 

βολησ ({ρ”. νε ρε επι μιάύιεπ): Ὁ 9. Ὁ 1 ᾳ παραβολην τοιαυτη 

προσ αυτουσ (ἨὉ εὔπιζιαύπεπι αἆ ἐῑίος {αἴεπι), ο ϱ1’ φαγαδοίαπι (1 δἱ- 

πιζζζέιαίπιετι) αἆ ἐῑίος: ο ΟµΙΠΙ ὅν 555 οὐ ύιεπι (Ον ραγαδοίαπι) ἑαίοα; 

α ραγαδοίωπι, 1 ὐὑπιλύιαύπεπι, Ἐνίατα δγτέ γα θα Ο[ὲφ 

6, εξηλθεν: αδο α ὓ ο 3’ ϱ1. 5. 1 α (πο Ίζεπις ἔνρ ΟµΠ15, 866) βγγοιρί 
ΒΡ (ΠΟΠΒ6Β πεςΡ) ΡταθΙη δου, εσσε:: οξ 1.ΡΡ. [του σπειραι (1ἱ νρ δεπιί- 
πατε) οἱ. Τ168ἱ οχθῦ οἱ Ογν]ΡΙᾶ (εί. Τβί{τ 135 9 εµοσ κυριοσ ειπεν εξηλ- 

Θεν ο σπειρ. του σπειραι τον σπορογ): ΡΚΠ α]δοπῃ του (:: ε[ αἱ ΜΙ, 

Α” οπηγΊά τ. σπειρ. | το» σπορ. αυτου: ο ΒΥΓΕΝ αγΠΙΙΙΣ5 ον (1: αἲ ΜΙ), 

Τα8Μ85 οἵη αυτου... Ἰ ΑΠΙΡΡΣ56 αθγπι δµµπι | αυτου (ς αὑτοῦ) οππι 
ΡΕΕΟΗΚΙΗΌΧΑΠ αἱ ρ]α... ΤΙ εαυτου ο. ΑΜΒΡΥΓΑ α]”ὸ {ατα (Τ1{ 1. 1. του 

ιδιο» σποφον. διατι τον ιδιο; -- χε δε ιδιον έχει σπορον εἰς) | αυτο: 

Ῥ οπι | ο μεν (Πα5{8 ρετρῖέ: και ο μεν επεσεν εισ την οὐον, ο δε εισ 

τασ ακανθ., ο δε επι τα πετρωοδη, ο δε επι την γην την καλη): πα 
µεν 1: οἵ Μί | παρα: κ (αἱ παρει γεουρπον]) επι | του οὐρανου εἰ. ο 

{ρ”3' νΕ ρο οοΡ ΒΥΙΡ ϱΕΥ αγπι αθί] Ον πι δναπά, ρα ο 5 1 ᾳ »γτα 
είδεὰ οσα :: τί 1. Ρρ. | αυτο (Ε αυτον): Β αυτα :: πὶ Μί 

6. ετερον: Ὁ αλλο :: αἱ 1. ΡΡ. | κατεπεσεν οππῃ ΒΙΕΣ ... ς 11 ἐπεσεν 

(εταξ Ἡ]. ΡΡ. Ἰοσίῖοης ποη βαςί) 6ΠΙ ΝΑΡΧΓΔΑΠ αποῦ α] οιηπνΊά |. επι 

την: 2 191. παρατην, Ὁ ΟΠ την | φυε: 1 εφυεν | δια (Νό αΓἵαπι 
ἃ 4): µ και δια 

Τ. ἑτερον: Ὁ αλλο :: πἲ 1]. Ρρ.| εν (ΑΗΡΗΣ ε) µεσω: Ὁ κεσον (ὰ ἵπ πιείο) 

συνφ. ΟΠΠ ΝΑΡΙ, ... 6 Ἱι Τϊ συμφ. οΝΠ ΒΡΓΑΑ απο 16ἰ] αἱ οδτίο 

Ρ]ετῖα ... ΧΠ αἱ Ραπο φυεισαι, 1, συγφυεισαν | αι (ὰ οπι) αχαγθαι: 

βγτέα ποἩ αχρτῖπι | απεπνιξαν (Δέ): Ν επνιξαν {:: Πθδοῖο απ ρχαεδίοί; 

Μί επΊπι απεπ»., Μο συνεπν.) 



510 8, 8. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

. ” ΝΤ. α ” 2 Λ .. Ν 2 ’ ΔΝ . ὴ ’ 

αὐτό ' δ καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰσ τὴν γην τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν ἐποί- 
» .ω , « [ 

σεν καρπὸν ἑκατονταπλασίονα. ταῦτα λέγων ἐφώνει' ὁ ἔχων 
σ ’ 

ὥτα ἀκούειν ἀκουέτω. 
0 2γι ’ Φ) 2 Λ « λ α΄ - ’ [1 ” { 

:) πιρώτων δὲ αυτὸν οἱ µαθηται αὐτοῦ τίσ αὕτη εἰ ἡ πα- 
9 8 

λΤΕΙ5, 10 5 / 5 οι σ ος ο / - λ / - 

Χο, 1-12 ραρολή. 10 ὁ δὲ εἶπεν) ὑμῖν δέδοται γνώναι τὰ μυστήρια τῆς 
- -. ΠΠ. - 9) - ( - Ἔκοιυ ῥασιλείασ του θεοῦ, ἸἹ'' τοῖσ δὲ λοιποῖσ ἐν παραβολαϊῖσ, ἵνα βλε- 

11-15 

Μί18, 18-52 
Μο 4, 13--50 

λ Ν - σ 

α πόντεσ μὴ βλέπωσι καὶ ἀπούοντεσ μὴ συγῶσι. 11 ἵ Ὁ ἔστιν 
ο ἅ ΄ « « . ε / ” -” 

δε αὐτη ᾗ παραβολή. ὁ σπύροσ εστιν ὁ λύγοσ του Όεου. 19 οἱ δὲ 
Ν Ν ες / 3 / ο} ή ς ’ Ν 

παρὰ τὴ ὁδόν εἰσιν οἱ ἀκούσαντεσ, εἶτα ἔρχεται ὃ διάβολοσ καὶ 

δ. ἑτερον: Ὦ 2589. αλλο :: πί απίο | επεσεν (85): κ” εφυεν | εισ οι ΝΑΤ 

ΕΝΙΕΧΓΑΛΖΠ πΠςδ αἱ ρ]εντ ο ΓΗ”: σ1 1ανρ...ς (- αὐ Βα) επι (:: 

ε{ ΜΕ) οππῃ Ὦ α] πο Ἱία τη, Π{ετη 6γετα ο ἆ | τηναγαθ:θαςςα 

βγτζα οί ΕΣ αγΠΠ αάά και καλην (Ἀγνεα εἰ Γμοί{εγαπι) :: την καλην ΜΙ 

εί Με | και φυεν (1, εφυεν, Ρ8ἳ αἀά και) εποιησεν (1ΐ{α κ οἱ ϱ): νἘ καν 

εφυεν και εποιησε» (11 ἃ απ Ἰεσίῖοπα οί Ὦ οἱ 1 ροπάοτο ν]πίατ), 

Ἱίοπι ο { σεγπιζπαυτέ (ο 7γιοζοαυ) εί /εοί | ταυτα πβαιπο ακουετω: 
ος αἲ ν. 15. 

9. επηρωτων: 69. -τουν | αυτου:τα ϱ ο Π.Σ αγπι ΟΠ [ τισ (ϱ ΡΥΒΘΤΗ 

το) 5ἶπο6 λεγοντεσ «Πι ΝΗΡΙΗΞ 1. 98. 151. 946. ΠΡΙεῦ νρ (ος. 150141) 
«ορ 5γτζὰ αἱ 5 αγ ΟνΙπί ὃν δύδ,,,ς (409 ρτοῦ Ῥε]μα) ΡΥα6Ιῃ λεγοντεσ 

οπτη ΑΧΓΔΛΙ πΠςδ αἱ Ρ]εχ {ᾳ ϱο ΒΥΙΡ 6{Άτ αεί] | τισ αυτη ειη η (Ἡ 

οπι) παραβολη οππῃ ΝΕ 95., Ἰίθπι τισ εώῃ αυτη }{ παρ. 1. 191. 209., 
Ύπαε (α «φιίάπαπι) εδδεί Ίιαεο ραγαδοία α Ὁ 13: ϱ1. 5 1 νο Οµπίς Ποια 

ΟΠΙ550 εἰ ας Ιλ {ον Γα φπαε οδέ λαεο ραγαδοία ... ς ΠΠ ΤΙ τισ ειη 

(κ ει) η παρ. αυτη ΕΠΙ ΑΡΧΑΛΙ απο αἱ ρ]ου; 1{θιΠ φπιαο εδδεί θἰπιζί- 

ἐπάο ἐδέα 6, «πιαε εξ ραγαδοῖα Ίαεο ο: Τ αἱ Ρ81ιο (οπηίδ8ο ειη) τισ η πα- 

ραῤ. αυτη ... Ἡ περι τησ παραβολησ :: εἴ αἲ Με τ, 1Τ 

10. ειπε» (1. 118. εφη): 1. 69. 118. 288. 946. α] Ραις ο 6 ϱορ ΑΥΧΕΗ οἱ 

δομοίΡ 1ηΡ οί ΡΕ πάά αὐτοισ (11Ρ1εῦ νο φιΐζις ἴρεε ἀἰωί) | γνωναιν: Ὦ 
Ροβίτου Θεου ΡροἩ, α οπή (Ἰαῦοί οπῖπη 5ἷ6: υοῦζς ἐγααζδι οδί πιο ὕμπι 

γευπζ ἀεί) | εν παφαβολαισ (ο σεἰετίδ ατιίεπι ιο. εδ ἀαέιι πιῖοῦ ἔτι αὐποὐζ- 

ἐιά πει): Δ 19. 2903. 940. 8Ρε Ὦ αά λαλο (: αἱ Μί19. 19). Βἰπι]- 

{ον ρ1. οεἰεγῖ αιίεπι ποπ εδ ααέμπι πὶκί ἴπ ραγαδοζί αἰσείμπ; βγνγεὰ 

Τ11ἱ9 αιιέεῖι «ή Γογίς δέ πιο εδέ ααίμπι πί δοῦ'επί, γορίεγέα ἵπ ραγαδο[ίς 

αἰοίσηγ εἴς | µη ῥλεπωσι: ΡΙΗΣ1. 191. μή τδωσιν (9 ειὺ.)... πῤλεπωσιν καν 

δωσιν 1 αἱ Μο | ακουοντεσ: Α ακουσαντεσ | µη συνιωσι (1. αἱ ραπς 

συνωσι): κκ 19. 69. 194. ΙεΠί ακουσωσιν (Δ ακουώωσιν, Νξ Ἰπῖο νουί 

Ραποία Ἱπιροβιέ δοἆ γαὐδα5 ἀε]ον[ς) καν µη (πο μηδε) συνιωσιν, ΕΝ 

ραΐ οορ ΑΥΤΡ 18 βοἲ]ν µη ακουσώωσι µηδε συγιωσι) (1: ο Ἡ. ϱρ.) ... ἆ 

{απίππη οι απ {ατή 

11. ο λογοστου: Ὦ 0 Λογ. ο του 

19. εισι: ΑΔ ΟΠ | οι ακοι!σαντεσ ΟΤΙ ΝΒΙΤΣ 14. 28. 42. 244. 40) 9Ρ8... 

ς Τμ Τϊ ον ακοιοΥτεσ ΕΤΗ ΑΚΟΗΚΜΗΒΥΧΙΗΔΑΠ αἲ ρ]ου, Ίο φιζ απι- 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ απο 8 
2 / 2 Ν ” -- ΄ 

αἱρει τὺν λύγον ἀπὺ τσ καρδίασ αὐτῶν, ἵνα μὴ πιστεύσαντεσ σῶ- 
- ς Αν 91 4 Δ / Λα 6 2 / Δ ο 

θῶσιν. 19 οἱ δὲ ἐπι τὴν πέτραν οἳ ὅταν ἀκούσωσιν μετὰ χαρᾶσ 
Δ / Ν σ ε 2-- ᾽ « 

δέχονται τὸν λόγον, και οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἳ πρὺσ καιρὸν 
/ 9 - - 

πιστεύουσιν και ἐν καιρῷ πειρασμοὺ ἀφίστανται. 14 τὸ δὲ εἰσ τὰσ 
3 / / σ ) / Ν -- λ 

ἀκάνθασ πεσόν, οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντεσ, καὶ ὑπὺ μὲριμνῶν καὶ 
΄ ΔΝ ς νά ” , / ΔΝ 

πλούτου καὶ ἠδονῶν του βίου πορευόµενοι συνπγίγονται καὶ οὐ 
-- : π ν ” - - τ ο ο . 

τελεσφοροῦσιν. 14 τὸ δὲ ἐν τῇ καλ ΥΠ, οὗτοί εἰσιν οἵτινεσ ἐν καρ- 
. ” απο ». , / Δ 
δίᾳ καλῃῇ και ἀγαῦῃ ἀκούσαντεσ τὸν λόγον κατέχουσιν καὶ καρπο- 

-” « -» πο. ο σολ ν ο. σ / 
φοροῦσιν ἐν ὑπομονῃ. 160 Ουδεισ δὲ λυχνον ἄψασ καλύπτει 

ἁὐμιέ 9 νο είο .... Ὦ οι ακολουθουντεσ. Ῥταθίετεα κ 194. ο ας ρςε 

βγτζα ϱ{ 56Η αάά τον λογον (0 Αγτοα φεγύωπι εί). Ἰμρενα Ον]πί ὃν απ 
φιζ αιιέεπι 5εζι5 υἶαπι δεπιὐιαξζ αιιέ, ἴἱ θτπέ «ιά αιαζιπέ οετδιήπι εἰ οι 

Ἰαεέία αοοὐρζωπέ; ουεπᾶ αμίεπι παδιζις οἱ ἐοί[έ ἄε οογζε εΟΥΊΩΠ φιιοᾶ 8ε- 

ππζπαίίπι εδ. ΟΕ 1]. Ρρ. | ειτα (εἰ. 5γτρ 1ηΡ Β9): Ῥ ων (ἆ πο). Τ.]- 

Ῥετο 168Ρ]6Υ (αἱ Ον1πϐ) φεπῖέ αμ έεπι; Άγτεα εἰ 356Ἡ ο ΒΣ α οί] εἰ (αγά εἰ ἆε- 
ὑπάε) επί | τον λογο: αοπΠΙ: Ὁ Ρα Ε] ᾳ (ποπ Ίέεπι 5 οἳ: νρ) 

Ροβί απ. τησ (Δ τὰσ) καρδ. αυτων Ρο 

19. επι την πετραν ο. Ν Ρεὺνσ 48εν 011505 (κατα δε τον λουμ.)... ς Ίωπ 

Τ1 επι τησ πετρασ ΟΊΙΠΙ ΝΟ ΑΒΕΕΓΔΛΠ πο 6] αἱ Ρ]εν Βαφείμ”5” { µετα 

χαρασ: 5γτζέὰ Ῥτασπι ευθυσ :: πί Η, Ρρ. |. τον λογον: ν” αἀά του 

Θεου | και (εί. ΟΥ1, 508): π οσα | ουτον (εί. 011505): ΒΧ αυτοι ... Ὁ 

ο βΥΥόὰ ΑγΙΠ αείἩ ΟΠ | πιστευουσιν: Ἱία ΝΑΒΕΚΙΤΧΓΑΛΠ οίο .... ΡΜ είς 

-σι, πἲ Ἰωπ | πειρασµου: κ -σμὸν | αφιστανται: Αγτζὰ γεδα]ί σκανδα- 

λιζονται :: παέ Η. ϱρ. 

14. πεσον: Δ 19. 269. 8Ρ9 Ιεαπί εµπεσον (0Ρ8 εκπεσ.) { ακουσαντεσ (ε 

{ 3. 61: νρ ρο 8ΥγΙΡ): κῃ 98. 191. α)]θα Ρο 1 ᾳ βΥγτὰ 6ἱ 5.Ἠ ϱ{ ΙΓ ϱ0ρ 
ΑΥΠΙ ααἰὮ απουοντεσ (φιῦ αιιάζπέ). Ῥταείοτοα 1. 191. 15τ. 254. οδοΝ 

ας {ο βγτέα οἱ 56 ΑΥΠΙ ΡΓΑΟΠῃ (να] αάά, αἱ οδε α ο {σ1 6ἱ νν τα]]) 

τον λογο» | υπο εριμνών και πλουτου (Ον1) 1): Ὦ 64. οδὲτς ο { αεί]ι 
υπο µεριμν. (εδὲΝ αάᾶᾷ του) πλουτου», 1 α δο[Ποιιζὑπίδις δαεσι[ῖ εἰ αἷ- 

οδίαγιπι | ἠδονων: Α 251. αγΠΙ Ῥταεπι υπο | συνπνιγ.(ΑΒΡ -πνειγ.) 

ΟΠΠ} ΝΑΒΡΕΗΔ οίο ... ς ἴμπ συμπν. ΟΠΠ ΗΚΙΜΡΒΌΧΓΛΠ αἱ εετίο Ρ]6ι 

16. εν τη καλη γη: ο 161. ΟΥ 10 308 εισ την καλην γην, Ἰέθπι πι (Απιῦ διι- 

Φε) ὄοπαπι ἔετταπι (έεηγ. ὅοπ., Ε Αγτεα αάᾶᾷ εεοἰζ(ϱ) Τε νο ΑπιῦΡ» 36 | 

παλη και (αῦ. ΟΥ1 908): τα Ὦ ο 2 1 ᾳ ΑΙΙΡΡ5 (ποῦ Πε {ρ1: 3: ιά 
νο) οπι [ ακουσατεσ: 69. 194. 940. αἱ ραιςο ακουοντεσ, {ει Π νρ 

αιά(επίεΒ να] (Ίία Ὁ ϱ) φηί αζδιπέ | τον λογον: Ὦ αἀά του Θεου | καν- 

ποφορουσιγ: Ἡ τελεσφορουσι» | εν υπομονη (1. 69. 946. αἱ αἲῑᾳ αάά 

πολλη): ἘΞΕΞΑΞΗΜΒΠΙΕΧΓΑ α1δ0 {εγο (αχ Ἰ5 60 ποππι]]ῇ εαάετη ναιςα 8 

οπη{11Π{) αο (ροβίᾳπαπι οπάοπι ν. δ. οπιρογιπ{) ονσ]] ρ]εν ϱγτὴ (5 

οἱ. ν. 8. αβοί) αάά ταυτα (η αάά δε) λεγων εφώγει (αἱ ρατιο εφ): ο 

εχων ὠτα ακουει (α- αἰ πια ΟΠ) ακουετω. Οπῖῦιβ νογὈῖβ 49εν απο 

ΠΟΙΑΠΙ αἀθΙέ: οὕτωσ μὲν ἀναγινώσκεται καὶ τελειοῖ εἰσ τὰσ ἔξω ἔκκλη- 

11, 98 
Μο 4,391 
Μι δ, 16 
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Μι 1ο, 26 

19, 96 
Μο 4, 94 88 
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-] . ’ ο) { ’ ’ ’ ᾧ . ο ο δν ’ /( 

αυτόν σχεύει { υποκάτω κλίησ τίθησιν, αλλ επι λυχνίασ τίθησι», 
΄ « 3 ’ , Δ ος 80. 5 . ; 3 
ὕα οἱ εισπορευύµενοι βλέπωσιν τὺ φῶσ. 1τ ου γαρ εστιν 

λ μα] 2 3 / Σο α 2 Ν - 

κρυπτὸν ὃ οὐ  ανερὸν γενήσεται, οὐδὲ απύκρυφον ὃ οὐ μὴ γνωσθῇ 
ΔΝ 3 Δ ” η)" Σ ” 9) ..α 

καὶ εἰσ φανερὸν ἔλθῃ. 15 Ὁν ὅ βλέπετε οὖν πῶσ ἀκούετε᾽ ὃσ 
μα πη ἔγη, δοΘ αν ο ολες Ν ο υ] κ ο Ἱ ὃ δοχεῖ ἐ 

αν γαρ ἔχ δοῦησεται αυτῳ, και 0σ αγ μὴ Εχῃ, και 9 δοκεῖ ἔχειν 
ἄ 

2 ’ 3 2 ) ” 

αρύησέται απ αυτου. 

σίασ. εἰσ δὲ τὴν μεγάλην ἐκκλησίαν τό" ταῦτα λέγων ἐφώνεν, οὐ λέγε- 
ται, ἀλλὰ μετὰ τὸ ἐν ὑπομονῇ προστίθεται ταῦτα οἱ δὲ ἀρχιερεῖσ 
πδα καὶ τὰ τοῦ θε. τῷ 9ε. (90, 91-95) 

16, ουδεισ: 5γτΕὰ ράσα: Γαγαδοίαπι αἴίεγαπι ἀῑσεῦαι. | δε (εί. Βαςθίμτσθ): 

946. α1δό [ετο Ἱίοπι ονρ]] 60Ρ ΥΥΥ (86οἆ ποἨ ΒΥΤΗΓ) α] οἱ | αυτον (α 

ο Μνρ): 1.ῦο 5 ]αᾳοπι | σκευεν (α Εβ35: ρ1: 3 ν]ᾶ 1 ᾳ νρ υαβο γε] 

φαδε): 1. 191. εισ σγευοσ, α] α]ῑα εν σκευει ... Ὁ ιό πιοάίο, ο 8110 πιο- 

αζωπι (:: οἳ 11. ΡΡ.), ο Ῥ]απο οπι | αλλ ο ΝΑΒΕΘΗΚΜΕΌΥΣΊΧΓΔΑΖΠ οίς 

ο 391, 98. αλλα | επι λυχνιασ ΟΙΤῃΠ ΑΒΕΕΘΗΙΒΥΓΑΑΣ αἱ Ρ]α Βα5θίμᾶσο 
εως ΔΡΚΜΌΧΠ α1ὐό [ογο επι τη» (ὐ αἱ οπι) λυχνιαν 1 αἱ 11, 95 οἱ Μί εί 

Μο | τιθησι) 5εε (Ἠ τιθι) οἱ ΝΗ(Ρ)ΕΤΑΣ 1. 19. 69. τ1. 99. 116. 194. 

191. 121. 209. 2920. 940. Ἠπβείμ ο... ς επιτιθησιν εππι ΑΕΡΑΗΚΜΡ 

ΌνχΓΑΠ αἱ Ίοησα Ῥ]α Βαβεί 350 οάἆ (:: ο αἆ Με)... ο 1 ααἲἩ οπι; ΥΣ 

ο α4ᾷ απί ἴπ ἴοσο αὐδεοπώδίο | εισπορευοµεγόι: Δ εκπορ. | βλεπωσι) 
(15. 946. αδδοῦ αἱ -πουσιγ): -σιν αἱ ΝΑΗΘΧΓΑΑΣ οἱίς ... ΡΚΙΜΌΠ οίςο 
-σι (ία αἱ. 1) |. ἵνα οι πδαιο φωσ (1. 191. το φωσ απίο ῥλεπ.) ο{. 

ΟΠ! 8, 386 Ῥαφείμ”5ο:. ο ϱ μέ οπιπδιι ἴιοεαί (:: οἱ Μι) ... Β ΡΙ8Π6 ΟΠΙ 

(1 ος Νο) 

1Τ. εστι’ (-ιν τί ΝΑΒΕΙΡΘΧΓΑΑΣ είο; ΤΠ τΙΤΡΒΙΒ -ν επ ΡΚΜΌΟΌΠ εἰς): Ὁςκ 

Ώρο αἱ] Ρας αάά γε :: πί Μο (α ο ο πλ] εἰ επίπι οἵα; οοπίτνα 19] νρ 

ποπ οσέ επι νε] Ίο ἐπύπι εδ) | φανερον γεγήσεται (0 φα. εσται αἱ ἆ 
ὑπ ραΐαπι οείϐ), α ῥαΐαπι Τίαί, ΠΡΙΕΣ νο πιαζ/εδίείω’ (ο -δίαὐἵιτ), ἰ γ6- 

υεἰείωη: 1. 181. 15τ. αἲ” (11Ρ]ετ γρ) Ογτ ὃν 394 φανερωθησεται (οἱ. Ογτ 

αΛΟΤ1219 0ου µη φαγερωθησεται, ΟΥ νοτο ὃ, 395 Ηῦοτο ο) όεν κρυπτον 
ο οὗ φαγερωθησεται, και ουὐδεν χεκαλυµµενονΥ ο ουκ αποκαλυφ Όησε- 

ται) | οου µη (1, 81ΡοΥ ΗΠοΛΙΙ) γνωσθη οπη ΝΕΤ 985. ΟΥνα που οί 91, 
Ἱέρια Ὁ 150Τ. αλλα (101. ει µη) ἵνα γνωσθη. ἹἸμαπ]: φιοᾶ ποπ ϱ0- 

Φιοβοαίιγ (ο ο Ε αἱ νϱ), πῖκὲ σοφποδοαέ (» 7 ᾳ), πί ιέ οοφποβοαίαἩ (α 

Ί) ως Τί ο ου (5 αάᾶ µη) γνωσθήσεται Ο6ΙΠΙ ΑΧΓΔΛΙ αποῦ αἱ ρ]οχ 

18. ουν (ο { ϱ1. 3: νὰ νρ ΒΥΣΡ θιἩὰ ϱἱ6): 3254. α Ὁ ο 5 1 ᾳ ΑΥΤΗ οί 56] 

οπι | απουετε: 19. 69. 194. 940. πὰᾷ και προστεθησεταὶ υμίν τοισ 

ακουουσιν 1: οἳ Με | αν γαρ οππὴ ΔΕΙΣ 101. «2. ς Ὦπ γαρ αν’ επι ΏΚΡ 

ὍΧλΠ αἱ πια, ΤΙ γαρ εαν 6ΙΙΠΙ ΛΕΕΘΗΝΜΥΓΑ 1. α5ο (ας Ἱππ]{ο ρα 1Η Σ 0): 

98, αἱ Ῥαπς οπι αν | εχη ρῖῖ ΗΓΑ α] πια έχει |. ὁδοῦησ. αὐυτω: Α49ν 

βγτόα αάά εἰ απαθή τ: εἲ ΜΙ 15, 12 [οσα απ ΝΑΒΡΚΙ ΣΠ αἱ πια 

εως Ίνα (οκ ογτογς) Τϊ ο εαν ΟΠΠ ΕΕΔΗΜΒΟΥΧΓΑΑ 3ἳ ρ]α [ήτΛουκ | 

εχή 860: ΗΜΑ 41 πα εχει | και (ο οπι) ο δοχει (ν -κειν ν11ο5ε) εχει: 

Ρ 6 ροδί αρθησ. απ αὐτοῦ ΡΟ 
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19 13.3 Παρεγένετυ δὲ πρὺσ αὐτὺν ἡ µήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἆδελ- 
λ 5 - Αα... σο/ - » Δ Ν ” 2 

φοὶ αὐτοῦ, καὶ οὐκ Ιδύναντο συντυχεῖν αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον. 30 απ- 
) Ν ..”- 4 « / ο της ) ς / ” 

ϱ7γέλι δὲ αὐτῷ ὅτι ἡ µήτιρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἑστήκασιν ἔξω 

ἰδεῦν σε Θέλοντεσ. 31 ὁ δὲ ἀποκριθεὶσ εἶπεν πρὺσ αὐτούσ µήτιρ 
Ν 3 .. κά ’ 5 { κ ’ κο ζώ » /ὰ 

µου και ἄδελφοί µου οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον του Όεου ἄκουυντεσ 

καὶ ποιοῦντεσ. 

19. παρεγενετο επι Ἡρκ 60. ΤΙ. «ορ... ς 1ΗἨ Τἱ παρεγενοντο «1ΠΙ ΝΑΙ 

ΔΑΞΠ ππςῦ αἱ Ρ]εχ 1έ νο εἰο :: 5ΙΠΙ5 ταίΙο αρ Με, πὈί ερχεται Ρ188- 

{απ Ιοσί]οπί ερχονται | ἡ µητ. αυτου ο. ΝΩ 69. οδό Υδ6ἳ α1”5εῦ α]δ 

6 ϱ (5εᾷ «5Ο ᾳ 6 οἱ αυτου ροβδὲ αὐελφοι) «ορ βγτθα εἰδεμε{ΏΙ αθί] 
Ἠρίρ]πιατο 512 61935 (Ἠ1δ ουκ ειχεν΄ η µητ. αυτου και οι αδ. αυτου, 

αλλα μονο» η µητ. σου και αὃ. σου)... ς μη Τϊ οπι αυτου ΕΠΙ ΑΒΊ, 

ΧΓΔΛΣΠ πο αἱ Ρρ]εχ ΠἱΡ]εὲ νρ ΦΥΙΡ είς | οι αὐ. αυτου: 5γτεα αάά εἰ 
φίαθαηέ Γογίς | ηδυναντο ΕΠΠΙ ΝΑΒΡΕΗΜΡΧΓΑ αἱ Ρ]α; Ἱῖει 15 ἠδυνοντο 

εως ΤΘΚΌΥΔΗ ΕἱδεΙ” α11156ἵ αἱ 1ηα εδυναντ. 
90. απηγγ. δε οἵπι ΝΕΡΙΣΧΣ 99. 69. 151. 940. αἱρὲ α Ὁ 5 ϱ1 Ἱα{(είς 

παμιοἰαέμπι εδἑ ἐγᾷο εἴ) «ορ ... 5 'Ρ και απ. ΕΠΙ ΑΓΑΛΠ ππςῦ αἱ Ρ]ετ 

(551. και απ. ὃε) ο { ο” νἷᾶ νο ϱο βγτόα οἱ πί ϱί Ἡ απ αθε Ῥαδειμήοῦ 
απηγγελη (Ε αἱ Ραις -ελλη, αἰεἰδί Ί186Σ α] --ελθη): Χ «ορ απήγγει- 

λαν, γτέὰ οἱ 361 ἀἰπεγιιέ | αὐτω 8ἶπΠο αἀάῑίαπα οππι ΝΒΡΤΙΑΣ 1. 23. 98. 
191. 15τ. 909. Τί νο (εἰ. 1908) σο «ορ Βγτόα δἰδὲὰ εί ῦ αεἰἩ (Βα5 
186419 οτε απηγγελή αυτω οτι η µητ. σου χαι οι αὑ. σου εξω εστ. 

ιὸ. σε Θελ.)... ς ΤΙ αἀᾶ λεγοντων εππὰ ΑΧΓΑΠ αποῦ αἱ Ρ]εν ΒΥΤΡ αγπι 

Βαβείμδοό { οτι ουπ ΝΡΗχ 1. 181. 107. 251. γδταρ «ο Γρ] ]α 
εοΡ (αχ πβα Ππσιας) 5ΥΥΡ εἰ ἨΥ σο Ῥαδτεββίτὸ,,, ς μη Τἱ οἵι «πα ΑΒ 

ΔΑΣΠ απςῦ αἱ Ρ]εχ νς (Ραΐ εοσε) ΝΥΥΕΟΙ ϱ{δΕὮ Αχπη αθἲλ | σου ρτῖ:  οπη | 
εστι. εξω: Ὦ 19051 αε]αΐί ο 6 αεί Ῥαρτεξε Ταγπατό 4, 19 (ΟΠ Ρο- 

{δε ΙΙ αππαπηατί αποςά πιαίεχ εἰ {γαίες εἶι5δ {οχἵ5 Βδίαταπί, 4π86- 

χαπίθβ γίάθια επι”) εξω εστηκ. | δει σε Όελοντεσ ΕΠΙ ΝΑΤ ΧΓΔΛΙ 
απ οὗ αἱ οπιησίᾶ (ΕπβδίιερΗμ 535 ειπε τισ αυτω" ιδου ή µητ. σου και ου 
αδελφ. σου εστήκασιν εξω ιδειν σε ελοντ.) Βαβεῦι 155 ϱ{τεββ11δ.... 8Σ 

τὸ. θελ. σε... 1 νδ δγτεα οἑπίΣ ϱ{ ἨΣ φο]επίες ἐε υἰᾷενε (5εὰ ο 5ἱο: φωΐα 
πιωίεγ εἶιο εί /γαίγες ογἱ δίαπέ υοζεπίε [5οφιέαν ἑ ενβδαπα] ει υἰζέτε) 

... δ ζητουντεσ σε (:: εἴ 1]. ϱρ.) 
21. αποκφιθεισ: 1. 191. αΤπι Οἱ | πφοσ αυτουσ: Ἰωπι (εκ ΕΥΤΟΤΕ) αυτοισ 

ο. Ὁ 121. τρὲ ο ο Ῥαφδείμῦδ  µήτηρ: Όχδ αἱ πια Ῥταετη η, Ἰάθπι απίθ 
αὐελφ. Ριᾶετα οι. Ταταᾶτο απία ᾖαΐέεν ππεα εἴο π.ᾶ φιαε παζλ πιαίετ 

εἰ φιὶ οι αεδ. Τε ἰεδίο ΤῬετίσαιπἹ ΑΡρθΙΙε5 οτι ΒΙπΙΙΗΡρΒ 

μἱρδαπι 4εαπι νο]απέ περαχα εβ5ο παίτπι, ᾳποᾶ ἀῑκαν]ί: «πας πι] πιαίεγ 

68 «ιέ πι]ιέ Γγαίν εδ." | µου 56ο: 1. Υ30ἳ α] Ραιις Ὁ 3’ οἳ1 [του θεου: Ἀ 

οσα (::νἷάε αἲ νν. 15 εἰ 15) | ακουοντεσ: Ἡ ακουσαντεσ | ποιουντεσ βἶπε 

αυτον ΕΠΙ ΝΑΒΡΤΙΔΣΠ αἱ Ρ]ις550 (νῖάο ροβί 4ο ἩΣν”) {νο 5ο ΒΥΤΡ ΑΡΠΙ 

Ἀθί]ι Ῥαβείι2δῦριτεβε 11ο Γ](ο8ί οχότ.., ς(-- 69) αἀᾶᾷ αυτον ς. ΕΕ 
ΚΜΡΌΥ”ΧΓΛ αἱ Ρ]α σορ 5γτεὰ ο{δομ εενν Ογντ]α ο ύνᾳ (Τατ{πια) ο 19 φιῖς 
πιζ]ιέ πιαίαι' οἱ «γι η] αίγες ο ρα ΙαμαιΙΒ θέ οὐ αιάδπιέ υενθα πιεα 

ΤΙΣΟΗΕΝΡΟΕΕ, Ν. Τ. 4. 8. 9ὸ 

19--51 
Μοῦ, οἱ---55 
Με», 4ὐ-- 50 



99-25 
Χίο 4, ὃ5-- 41 

Μι 8. 18 
29--2Π 

514 δ, 20. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

2 Ὁ ἳ Εγένετο δὲ ἐν μιᾷ τῶν ἡμερών καὶ αυτὸσ ἐνέβῃ εἰσ 
ας Α. οἰε Ν ” ” ντ ι . ῃ / 

πλοϊῖον και οἱ µαθηται αυτοῦ, καὶ εἶπεν προσ αυὐτουσ᾽ διἐλθωµεν 
3 λ , - η . ΑΒ ς / λ δες. 

εἰσ τὸ πέραν τῇσ λίμνησ᾽ και ἀνήχθησαν. 25 πλεύντων δὲ αὐτῶν 

ἀφύπνωσεν καὶ κατέβι λαϊλαψ ἀνέμου εἰσ τὴν λίμνη», καὶ συνε- 
- κ” , , Ν ον 5 τν 

πληρουντο και ἐκινδύνευον. 34 προσελθόντεσ δὲ διγειραν αὐτὸν 

λέγοντεσ᾽ ἐπιστάτα ἐπιστάτα, ἀπολλύμεθα. ὁ δὲ διεγερθεὶσ ἐπετί- 
µὴσεν τῷ ἀγέμῳ καὶ τῷ κλύδωνι τοῦ ὕδατοσ᾽ καὶ ἐπαύσωντο, καὶ 

ἐγένετο γαλήνη. 20 εἶπεν δὲ αὐτοῖσ᾽ ποὺ ἡ πίστισ ὑμῶν; ΦΟβι- 

εἰ Γαοϊιπέ εα). Ν 46ΙΠΙΠΠΙ ροβέ ποίβΙη τελ (1. ο, τελοσ) θα ἄθιῃ 18η 

ΙΠ8ΕΤίΗΠΗ ἨαὈοαί αυτον (51ο οθγίο {ἰεβίαίαν Μίίλαεϊ); Ἡ νεχο Ροβί ποι- 

ουντεσ ραποίαπη ἨαὈοαί; αποά ααὶ ροβα1έ, ποἩ αρπον]ί αυτον απο 5αὺ- 

5οαπἳ αχ (:τ ο πα ]Ἡππαπη ]οσαπη 11, 28) 

29. ἐγενετ. δε «ΙΤ ΝΑΒΡΚΙΝΤΟΠ 1. 98. 69. αἱ ρ]ιβ 30 Τέ νς σϱο «ορ ΔΥΤΣΕΝ 
ε{Ρ....ς χαι εγΕΥ. ΟΙΤΗ ΕΕΘΗΒΡΥΧΓΔΑ αἱ] Ρ]α ΥΥΟΙ ΑΤΠΙ αοίἩ | εν µια 

(μα): οπη εν | και(191. ο «ορ ΑΥΠΙ ΟΠ1) αυτοσ (88): νἲ οἵη Ἰΐέοπι ϐ 

πὲ αφοεπζεγεπὲ (εοχτῖρο --4εγεί) π παυεπι εἰ ἀἰθοεπίες εἴι: ἄο ὮὉ νῖάθ 

Ροβί | και αυτ. ενεβη (1ἱ νρ αβοεπε) ο1Ώ ΝΑΑΒΕΚΒΌΥΧΓΑΛΗΙ αἱ Ρία 

ΠΡΙΘΕΓ νρ Ρο ϱ0Ρ ΒΥΤΡ αἱ; Ἱίεπι 4Η αἱ τηὰ αἀάῑίο ο 18, Ίέθια ΑΥΤΟΣ οί 561 

αβοεπᾶέπ Πέδιι5 δε ... ΕΙΝ 19. 69. 194. αἰ Ρ]β50 κ. αὖτ. (Ε πάά ο 

9) ανερη ... Ὁ αναβηναι αυτον (ἆ οογγαρίο αξοεπᾶεγιπέ επι) 5ο 8εςα 

κ. οι µαθ. αὐτ., εἰ ἀἰδοιριὲ εις, ἠοη πιπἰαία βαπ{ | πλοιον: ΗΝΝ ϐ9. 

194. 946. αἱ πια το πλοι. | Α Υ3ἳ αἱ διελθοµεν | και ανηχθησαν: 8ΥΧ 
ος ϱ{56Ἡ ΟΠ 

25. λαιλαψ (0 -λαμ, ϱὶὶ -Λαμψα πὈῖ α εκ ανεµου ΑΒΣΙΤΩΡΙΙΠΙ): ΡΕΚΣΔ 
α] πα λελαψ | ανεµου: Ὦ αάᾷ πολλη | ειστ. λιµνην: Ἡ  ππίο ανεμου 
Ροπ... ο ο 3. ϱ1: 1 4 (ποἨ Ἰεπι ο Γρ”: νβ) οπι | και συνεπληρουντο 
(α νβ): ἓ03: σἲ 1 εἰ εοπερεθαέιω’ Πποείδις παυίομία (ἔπαν. οοπιρἰ. Πιοί.), 

υ 1’ ᾳ εἰ ὑπρίεδαίιη' α Πιοξῦ. παυίομῖα, Ἱειη ΔΥΧΕΝ ... 6 0Π1: ΒΥΥΣΕΝ οί 

τορε εταί πιαυῖς αἱ πιεη(εγείγ (ΟΠηΙ8815 και εκινδυν.) 

24. προσελθοντ. (4 ελθοντ.) δε: κπ 9500. αἲ πια Αγτέὰ οί 5 αθί] και 

προσελθ. | επιστατα επιστατα ΟΠΠ ΝΑΒΙΙΔΛΗ απςῦ α] ῬΡ]α ᾳ ΑΥΙΣΟΝ οί 

Ρ αγπιθᾶ ,,. Ν8 νε] «(ποπ Ι{θπι ὁ νο] οῦ) χ; α190 {ογα ΠΡΙ γρ ρο 6ορ 

βΥΤΟΙ ΑΥΙΗΠΙ59 ααί]ι ΟΥΥΔ5Ι 51 α]ίετΗπι ΟΠ... Ὦ πυριξ νριε. Εταοίθιθα 

Ὁ α] α]]ᾳ α4ά σωσον 1: ο Μἰ (Ογτ]ασ»216ἱ οαί οχθῖ επιστατα, σωσο». 
απολλυμ.) | διεγερθεισ εππα ΝΗ1, 19. 98. 106. 194. ΟγΙΒΕΙΦΗ,,ν ς Ίωι 

εγερΦεισ οΗΊῃ ΑΡΧΓΔΑΠ ποῦ α] ρ]ον ΠρίρμπΙατο 51261 56 (Ποια 8αρτα 
α] 10 εγο ηγειραν, επι ήροτο Ἐρίρ]ηανο 951) {) τω κλυδωνι (Χτ3” αἱ 
-δο11) του υδατοσ: Ὦ οπΙ του υδατοσ ... ΠρῖρΙΙΙΔΥΟ513 ϱ( 5 τη 9α- 
λασση (ι« ο Μ() |. και επαυσαντο ΟΠΠ ΑΗΡΚΙΜΒΌΥΧΓΔΛΗ είς (εί, ᾳ): 

ΝΕΕΟΗ 1. 19. 28. α130 τα ο { Π”: ϱ1: 3. 1 νρ εορΡρείτ”’ ΑΥΤΡ τρ Ογτ8είδι 

και επαυσατο... α ο ΑΥΤΕΝ οἱ | γαλήνη: ΚδΠ 1. 28. αἱ: {οχο Ὦ ϱ” 
ϱ”' πιπι οοΡ 1 οί 4” αθ{Ἡ ΒΥΥΡ ο.” (8ΥΥΡ ΠΡ ΠΟΠ ἵπ οπιπ]ῦ. εχχ. Ιπν οη]- 

{αγ ) αάά μεγαλη :: οἱ Ἡ. Ρρ. 

26. ειπε δε: 1, 88. Υδ0Υ αἱ Ῥαπο «ορ 8Υτέὰ οί πι και ειπεν | που βἲμθ 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ οῦ. 515 

Βέντεσ δὲ ἐθαύμασω, ο... πρὺσ ολλ λουσ᾽ τίσ ἄρα οὗτόο 

ἐστιν, ὅτι καὶ τοῖσ ἀνέμοισ ἐπιτάσσει καὶ τῷ ὕδατι, καὶ ὑπακούου- 

συ αὐτῷ; 
96 Καὶ κατέπλευσαν εἰσ τὴν χώραν τῶν Γεργεσηνῶν, ἥτισ ἐστὶν 

ἀνπίπερα τῇσ Γαλιλαίας. 2 ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν 

εστι (α9’) εππι ΝΑΕΙιΧ 1. α113 ἴεγε αεί... ς 1μῃ αἀᾶ εστιν ΕΙ ΓΓΑ 
ΔΠ πηοῦ αἱ ρ]ος (Ίΐεπι 1{ Υς είς) | φοβηθεντεσ δε ο1Πι ΑΒΡΧΓΑΛΗ αποῦ 
α] Ρ]εν α {ρο είο; Ιἴεπα Ὦ ο 5: 1 ᾳ εἰ ἐἴπιεπίες, ο εξ ἐὐπιιεγωπέ εἰ ... ΝΙ. 

39. 15τΤ. βγτόι οἱ 56Ἡ ϱ{ Ρ (Β8εὰ {ροί 9.3) «ορ οι δε φοβ., Ιίεια ϱ1” νε αφ αἱ 

ἐὐπιεπέες (:: Μι οι δε ανθρωποι εἰς, Μὲ και εφοβηθησαν εἰς) | εθαυ- 
µασαν: 1. 118. ἆ ο (4 πιγαδαπέωη, ο αἀπιῖν.) γτέα εί59Ἡ εθαυµαζον | 

προσ αλληλ. Ροδί λεγοντ. ΕἨΠΙ ΑΒΡΧΓΑΑΠ αποῦ αἱ ρ]οι {ρ1 απ. {ια Γ0Υ 
611 Ἰά6 Ῥετα {οἱ Αυτα ϱί5εἩ σο οίο... 2 98. 151. ΙεπΠί α] ραας α Ὁ ο 

ο 13: 1 ᾳ νρε]θ ΦΥΥΡ απίθ λεγοντεσ ... Ἀ χδεῖ οι (1: αἱ Μί; πρ. αλλ. 
πὲ Με) | ουτοσ εστιν: 69. 194. 151. 946. Ὁ «6 (5εᾷ Ιέο 5αρρ]είαπι) 

Η5: 51’ 1 4 αεί] εστ. ουτ. | χαι υπακου. αυτω (ν αυτου) 613} ΝΑΡΙΕΝ 

ΧΤΔΑΣΗ αποῦ αἱ οπαπνίά 16 (Φ6ἆ ο βίο: φιοᾶ εἰ υεπέίς ὑπγεταί εἰ αφιαε 

οὐαιᾶάζιυπέ ἐΙ) να αίο (Τενπβτς τν 3ο πΙ] ρτοῦαί. Ααβονρις (απίπι 

γετὺα: ,αμἱ5δ απίεπα Ιδία οδί ο αἱ εί γεπ!ῖς εί πιαχὶ Ππρεναί. Ῥαπ]]ο 

Ροβί:. αμαβηοταηί αΏείαπέῖαο αποίοχθπι ΦΗΝΙΗ, 4 πας {αππμ]ἱ8 4ποσιιο 

εἶαδ ουσπάΐγε οοπβιενεταΠ!. ): Β οπη (1: Ροίΐεταί 1π Το αραπάαα5 νΙ- 

ἀετῖς αίεν Μί εί Με) 

26. και κατεπλευσαν (1, καταπλ., δ” κατεπλ. Ρροβδί χωραν) εἰ. Ὦ ενρ 

61 ϱοΡ Αγγ α{πίγ σο αγπι αθί]: 19. 69. 194. 946. και καταπλευσαν- 

τεσ ... Ἐ ΠΙΦΟΥ καν κατεπλευσεν, Ἰίεπι αἀάῑίο ο ἴξ οδοῖ.., ρα ο [15 

ϱ1. 5. 1 ᾳ απι [αι {0Υ 61 {01 πατεπλ. δε | των: Αἲ οτι | γεργεσήνων 

οσπι ΝΗΧΣ (αἱ 63ρ οκ νευδι 3τ) 1. 98. 118. 191. 151. 2951. «ορ ΒΥΤΑΤ 
ΑΥπΙ αθἲ] αἲχ Ογταοίσι. ΟΕ ΕΡρίρΙ 66,55 (µανιχαιοι, ρ.550) εἶτα πάλιν 
ἐλθων εἰσ τὰ µέρη τῶν γεργεσηνόν, ὡὧσ ὁ μάρκοσ λέγειν, ἤ ἐν τοῖσ 
ὁρίοισ τῶν γεργεσηνῶν, ὡσ ὁ λουκασ φησί», η γαδαρηνῶ», ὡσ ὁ ματ- 

-. δαῖοσ, ἢ γεργεσαίων, ὡσ ἀντίγραφά τινα ἔχει. τῶν γὰρ τριῶν κλή- 
ρω» ὁ τόποσ ἀναμέσον ἡν (ἴπ ᾳαἶδιαςδ ᾳααογίίας ατα Πά9 βἵωσα]α πο- 

πηῖπα, οοηβετναία, βἱηί: αἲ νὶκ τεσίε αἲ Μί γεργεσηνων Τπσβε Ἱπρτ]- 

πηῖς 1π ἁαρίαπα νοσανΊπας, εοάεπι οηΊπῃ 6ετίε Ίπτο αποᾷ ἆε Ματεο 

ἀἰείαπι ϱβί ἵη γερασηνω» εοττῖβΙ Ῥοΐθρί. Οείεταπι 1π Μο αᾱ ΤΑ εἰς 

ἱθβίες ΙεείΙοπ]5 γεργεσηνων αἀάᾳ νο, Όπο νοχο 4ε 1Ρ1β Ίοσο γεΘγΕε- 

σήνων ταβπιεπά μπα 9886 οιηπίπο νἱάείαν, αποά αριᾶ απει ενρ]δία- 

ταπα Οτίρ ἵπ εἆ εαῖς Ἱπνοποτίε ποπ Παπαί. ΟΕ αἆ 1. ϱρ. αἀποίαία 

εν ΟΡ’ Τι ΤΙ γερασηνων οππη Ἡ (οὔν]ᾶ οκ ν. ὃτ) υ 1ε νρ (εί. ὃ εἰ 190 
18: οθίθτιπη εοᾶθπη πποᾶο Ἱμαῖτί αρ Μί Μο Το Ίος ποππεν αχκμῖρε{) 

(δαηΥΙά οκ ν. ὃτ) ΥΙΡΊΙΕ... ς γαδαρήηνων (ΚΔ αἱ -θινων) οἴΙπῃ ΑΕΓΔΛΙΠ 
πἨΠς9 ϱ2ΥΡΘΥ 4] ΡΙεχ ρο Αγτέὰ οἱ 56 ϱ{ Ρ ἰχί | εστιν: Ὁ ήν | αντιπερα 
(60΄) ειπη ΝΑΒΡΕΓΡΘΗΚΕΌΥΣΧΓΑΛΖΠ αἱ Ρ]ὰ. ... ς αντιπεραν ουπι 1, αἱ 

ππασ]άς Ἱίειη ΜΕ 8] Ρ]Ηβ/0 περαν (:: εξ Π. ϱρ.) | τησ: δ οἨι 

21. εξελΦοντι δε αυτω (1 αρ Ττερ εξ. τω οὐ ὃε αυτω, ΜΙΠΕ εὀζ]εΣ οἱ ενν 

9 3 

96-- 99 
Μο 6, 1---0 
Μί 8, 58--84 



510 8, 28. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

ς ’ Ἂ. 3 - / / Ν / λ / 

ὑπ] Τσε) ἄγρ τισ ἕκ τησ πὐλέωσ έχω» δαιµόγια, και χρόνῳ 
« - ) . 5» ον « ’ Ν 3 ΑΡ 2 ” ῴ ϱ) 3 

ἱκωνφ οὐκ ἐνεδυσατο ἱμάτιον, και ἓν οικία ουκ έμενε αλλ εν 
ο ; ρα Σο λ κ π 3 ι ευ α 

τοῖσ µνγµασιυ. 3ὸ ιδῶν δὲ τὸν /ησουν, ἀγακράξασ προσ- 
’ 2 ος Ν - /. .) 3 Ν Ν δ. ” «ΧΜ 

έπεσε» αυτῳ και 21] μεγανῃ ἑίπὲ τι εµποι αι σοι, /ήσου Όιξ 

τω καιρω ελθοντι τω τὐ νε] - --ελθοντοστου τὸ): Ὦ και εξηλθον. Ἱια- 
πα δίς: εξ οι ε(γεβδι5 εδδεί Ὁ { 83: οἱ νά 1 ᾳ νε; εἰ επι επἰςδείς 6) 

4γ6880 (ρταεσθάϊέ αε, ἸἨϊπο ε ΟΠΙΙΡΒΙΠΙ) αμίοπι Πίος | υπηντησεν (0 αἱ 

Ραϊς απηντ., Ὁ ΡΙΔΕΠΙ και) 8ἵπο αὐτω ΕΙΠΑ ΝΒΕΣ 1. 95. 101. α)19 Τεγε 

Ρρ-ΑΔίμ 5 ὅτδ,,, ς Ίωι ΤΙ αάά αὐτω (:: εξ Μι εἰ Μς) ο. ΑΡΙΗΧΓΑΛΙ πποἳ 

α] Ῥ]ει | ανηρ τισ: Ἡ τισ ανηρ ... Ὁ ΔΕ α {01 ΟΠΗ τισ | εκτησ(α 
ΟΠ1) πολεωσ εἰ. Ὦ ο 6 { ΒΥΥΣΕΝ αἱ ν εἰ Ἠὲ 60ρ αττη αείµ: α 13.61 31 
νε βγτέα οἵα τ: αἲ Ἠ. Ῥρ. |. εχων επι ΝΕ 151. «ορ (Φμογι διπί) εν. 5 

Ἰω ΤΙ οσ ειχεΥ (:: 4παο Ιασίῖο οπἵη ον πππ{α{ίοης {αχίιδ «ομαστεχε ναίτ 

εκ 4πα εκ χροΟΥ. ικανών και δοτἰρίαπα οδί: Μο οσ ειχεν πεχα ρα]]ο ᾱἷ- 

νεΙΡΟ) οππΠ ΑΡΙΗΧΓΔΑΣΠ ποῦ αἱ [εγο ΟΠ1Π (ΠἱΡΙεῖ νρ «μἱ λαδεζαί, ϱ 

φιζ ᾖαδιέ, είς) Ὦ5-Α 3,51 1]. και χρονω (κανω (1. 191. πολλο) επι 

ἈΡ1Σ 1. 98. 191. 101. «ορ ΑΥΤΡ 1ΏΕ οί ΕΕ ΑΡΠΙ αεί... ς Πω Τί εκ 2ρο- 
ων (κανων και επι ΝΕ Δ(εὓ γαγβ5 αΕ )ΑΗΧΓΔΑΠ απεῦ αἱ ρ]αχ 1 να (α 

επ ἐεπιροτίθ. πιιζέίε εἰ, Ὁ ο οἳ: α ἑσπιροτίθ. πιιής εἰ, { 83. 1 νρ ἶαπι (επι- 

βογίὸ. πιιέῖε εἰ: ο ἐεπιρογίῦ. οοπιμ[ιγζὸ. ρειβοῦς βίαίῖπα αἱ Ὦ φιί οεδέύπο. 

Ίιοιι υεδἐἰδαίι) ρο 5γτσα εἰ 361 αἱ Ρἰχί (οἱ. ΡΑ-Α {13515 εκ χρον. ικανών, 

5ε{ τε]] ποπ αἀάί8) ... Ὦ απο χρογΩΝ ἱκανων οσ | ουκ ενεδυσατο ιµα- 

τιον ουπη κ ΘδίοῦΕΙ,Σ 1. 90. 191. 151. 60ορ ΒΥΥΡ 18 ααἰἩ ρο ... ς ]ι Ἠϊ 

ιματιο» ουκ ενεδιδυσκετο (0 ενεδυδισἠ., Δ εδιδυσκ.) ο ΝΕΒΑΡΗΧΓΔΛΙΗ 

αποῦ 4] Ρεν 1{ νο ΒΥΙΥ ΑΤΙΑ | εν οιχια: Ὦ εν οικω, 19. 69. 946. εισ οι- 

χιαν | εµενεν: ΑΙ. 1. ἐµεινεν | αλλ (4 αλλα): 1, δῦ. αάᾶ ην |. µνηήµα- 

σιν (0 αἱ ραιό µνηµειοισ): κ 64. αἀᾷ και εν τοισ ορεσιν ην κραζων 

και κατακοπτων εαυτον λιθοισ. Ἀπαϊίον Αγνέὰ αάᾶ εἰ οὐ επεῖα- 

πιαξίοιε εποἰαπιαδαί εἰ εαεζεῦαί δέ ἔρεωπι ζαρίαίζις (:: ο Με) 

38. ανακραξασ 8ἶπε και 6. 8ΒΙΙΧΣ (1ἴθπι ϱ) 98. 61. 15τ. 259. 4τον τί γρ 

(Τιαίί ν]ᾶο ρο5ί) «ορ 8ΥγτΕὰ δἱ 56Ἡ οί μὲ αθίς Ὦ αγεκραξεν (οΠ1β8ΙΒ 
προσεπεσεν αυτω και, 5εᾷ 9513 Ροδίφω. µεγ. μετβῖί και ειπεν) Ἰμαῖί 

φἵο: {9 αἱ (51 ἐῑ[ε αιιέεπι οι) οἰαίί Πεδιπι ({ αι επι σἰάϊδδεί Πεδιπι), ΏΓ0- 

οἶαξ απίε (1 αἲ) ἴζιπι εἰ εωοἴαπιαπα 006ε πια/πα ἀἰωί υ ΕΣ μΙ ϱ ]α 

νρς ουπι υἰώίθεεί αμέεπι Πέεηπι, ϱγοδίγα ο δε εἰ εἰ επεαπιαυῖί όοσε πιαμα 

ἀίσεπε ο. σι υἱζἱθδεί αιέεπι Πέδιωπι, οποϊαπιαυί 0οοε πιαφπια εί 2ΥοδίΤά- 

ἐπ εἰ ἀίσεπε ο, υζᾷοπβ αιίέεπι [έδηπι Ῥγοδίγαυίέ 5δε εἰ εποϊαπιαπθ οοσέ 

πια/ια ἀἰπᾶ α...ς Τϊ και ανακραξασ (αἱ κραξασ:: οἱ Μεχαι κραξασ εἰς; 

69. αι ακηρυξασ) 6. ΔΕΓΑΔΔΗ αποῦ α] Ρ]εν ρο ΒΥΣΡ απ | ησου (:: Πθιη 

Μο ραιιοῖ5 οπιΙ {ση θας: ἀθαβί Μί, 5ο Ρίὰ αἀά. Ἠαυ ἑοίαπα μάπα ]ο- 

οπτη Τμ ππαρῖς επι Μο 4 παπα οππι Μί σοπβδομ(1ϐ) εΙπά ΝΑΒΟΙΧΓΔΑΞΗ 

πποῦ 4] ρ]οτ Ρ]ετ νρ (οί. απ {α ΓΟΥ είς) μο ΒΥχ6α οἱ 56]ι οί) οί 8 Αγπι 
αθί] ΟΥΙΠΟΖΣ4{ οπίοχθθ,, ΡΕ 1, 69. γδοῖ 8Ρε α)10 ο (νρζοᾷ {θεία 69) 

σορ οπι, μίπς αὐθ τν πι Μί 



ΚΑΤΑ. ΛΟΥΚΑΝ 8,50. δι 

τοῦ Θεοῦ του ὑψίστου; δέοµαί σου, μή µε βασανίσῃσ. 99 παρήγγελ- 

λεν γὰρ τῷ πνεύµατι τῷ ἀκαθάρτῳ εἐξελθεῖν ἀπὺ τοῦ ἀνθρώπου 

πολλοῖσ γὰρ χρόνοισ συνηρπάκει αὐτόν, καὶ ἐδεσμεύετο ἀλύσεσιν καὶ 
πεδαισ φυλασσόμενοσ, καὶ διαρ/σσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ 
δαιµονίου εἰσ τὰσ ἐρήμουσ. 90 ἐπηρώτησεν δὲ αὐτὸν ὁ ]ησοῦσ λέγων 

τί σοι ὄνομά ἐστιν; ὁ δὲ εἶπεν λεγιών, ὅτι εἰσγλθεν δαιμόνια πολλὰ 

98. του Όεου (ΤεταπανοῦἍ ,, οπίαβ απίσοπη ἀεῖ Πζζιπι Πεδιωι ερίο εοβίαίας 

οβίτ): 95 1. αἱ” ο: 1 (υσεοᾷ {αορίο 9) οπι, Ἠῖπο ἄΡ0 

99. παρηγγελλεν (ακπ" αἱ -γγελεν) ουπι Νλοκεαηκιηβυνχγαπ"οιὸ 1. 88. 

αἱ πια, Ι{οπη Ργαεεζρίεῦαί ΠΡΙεΙ νρ δυτεα οἱ πίχ οΕ μα; Ιΐοπι Ὦ ϱ ελεγεν (:: 

ο Μεο) ...ςθ 60 33 παρήγγειλε εππι ΒΕΜΑΣ 69. αἱ ρ]εν | γαρ: Ε οΠη 

(ξοᾶ Ίρ5ο " εαρρ!) | πνευµατι: Ὦ ο δαιμονιω (ζαεπιοπίο) |. εξελίθειν: 

Ρ ο εξελΦε | απο τ. ανθρωπου: 1, ὃδ. απ αυτου | αυτον: 28. 151. 
αἱ ραιπο αυτω | και εδεσμ. (Ε ο”. 2 νβ): Ὁ Ι6ΡΙΕΥ εδεσµ. γαρ. ΊΤμαίϊ ἷο: 

παπι οἴποείιςδ εαεπῖε -- ομδίοαἰεδαίω Ὦ 3 οἳ- 1 ᾳ (δεᾶ Σ' απίαα πιαζές 

αμέεπι έεπερογ.), αἰζίραδαέιγ επιῦπι (ο εἰεπιύπι) -- ηέ οιφἑοάἰγείηγ α ο ο | εδεσ- 

µευετο 611Π1 ΝΒΙΗΧΣ 9ὺ.... ς Ἱ ΤΙ εδεσμειτο 61ΠΙ ΑΟΡΗΓΔΑΙ αποῦ αἱ 

ρίεν | αρ (11 Υ11) φυλαττομενοσ | και απίο διαρησσων (98): νἲ 

οἱ | διαρησσων ουπι ΑΡ ΟΠΌΔ 1. α19δοχ (α] πιανίά), Ἰἴοπη Ὦ ο ο διε- 

ρήσσε... ς διαρρησσων ΟΠΠ ΝΗΖΙΧΓΑΣΠ απο» αἱ Ρ]ετ | ἠλαυνετο (Α 
ελαυν.): Ὁ ο 6 αἆᾷ γαρ | υπο ΕΠ ΝΑΟΡΙΕΧΓΔΑΠ αποῦ αἱ οπηπν]ά: ΓΣ 

απο | του δαιµονιου επι ΝΡΟ" ΡΕ" ΧΞ, Ἱίοπη ΠίΡ]ετ (ῇ3: οπι) να... ς Τὶ 

του δαιμονοσ οΝπῃ ΑΟΡΕΕΟΤΥΕΘΗΚΙΜΗΒΌΥΓΑΠ αἱ Ρ]εγ α ... Δ αἱ ραιο 

Αγτέος ϱ{Ρ τη των ὁαιμονων | ε.τασ ερηµουσ: Ὁ 49. ο { Η5' πιπῃ βγτοι 

οἱ δέµ εί ἨΣ (Πο Πίειη Ρ) εισ την ερηµιον (ἱ πηπη ἴι ἀεδετίο, ο πι ἴοοο ἄε- 

βεγίο, 5: ὕι ἄεβενίο {οσ0) 

80, επηρωτησεν: Ε επερωτ. | ο 6 (80): Νὖοπι:: πί Με | λεγων ο. ΑΟΡΙ ΕΣ 

ΓΔΑΣΠ ππςῦ α] Ρρ]οτ Ε (61:32:30) νς Βγτέα 6ίΡ αἰἩὲ ϱορ ΤΠ σο.... 1 91 6, 

ΝΕ 1. 66. ὔδ.α ὓ ο 6 35: 1 ᾳ ΘΥΙΣΕΑ ΡΟΥΒΡ (ετ πί Με, ουῖπς γαῖο ᾳαάπῃ 

νατῖςο αἆ Παπο Ίμασαο ]οσπι πηπαπάππα ααΠΙΡ]{α δἳέ, οαἆσπι α οπι]ί- 

{οπά παπα λέγων να]αῖδεα νἱάθίιι) | σοι ονοµ. εστιν οιἳπι ΝΒΡΤΙΣ 1. 98. 

191. 15τ. 909.α Ὁ «ο ΕΗ2' (61 3: νΙᾶ) 1 ᾳ νς (ΟµΠ{4, 666 απὶ Ιπίθγτο- 

ραΐα5: Θιιοᾶ ἐἰδὲ ποπιετι εδὲὸ τοβροπά1ί: «Περίο; πι επιέπι 5ης” Ρο- 

Ετπ5 αἆ Μο τεβρ]οῖθ)... ς Τί σου εστιν ονομα ΟΠΠ ΑΟΡΗΧΓΔΑΠ απςῦ αἱ 

Ρ]6Υ ΒΥΤΡ αγπι (141315)... οἳ αεί η] π]Βὶ ονομα σοι (1: αί Με) | λε- 
γιων (83 -ειων) σπιν" ἨΣ "1, (ΠΠ ἆσπα Ἱπ Μο πας αεεθάπη{ πὶδϊ 6Δ, Ἠΐπο 

ποθαιῖξ αρ Μο λεγιω» εἰ αρ Ἱμο λεγεων α1) επι πί αῬίαπα 16 να, ἴέαπι 

οορ(Φ1 δι 5εμννϱ{ ἆ2) αγτεαθεδεπ ερ Ιχίοίμὸ,,,ς Ίμη ΤΙ λεγεων (ΝΕΡ2 λε- 
γαιων) οπή Νὸ ΑΒΡΟΡΗΧΓΔΛΖΣΠ πιποῦ αἱ οπηησ]ά ΑΥΤΡ ΠΙΡ ΡΥ (Ρο Π. ]. ἄο- 

Εμίος τος ΚΙ ὤγαθσιπα, α)1έεν 1]. ϱΡρ.). Ῥταθίοτοα Ὁ Τ433 ο ΑΥΤΗΥ αθίἩ 

αθά ονομα μον :: πί Μο | οτι εισηλθ. δαι.πο. εισ αυτ. ΕΙΠΙ ΝΕ νς 

(61: 3: πί νά() «ορ (φμΐα {πεγιπέ ἴπ στι πι ἄαεπιοπεβ), Ἱίεπη ς Τὶ 

οτ. δαιμο. πολ). (69. 15Τ. 946. αἱ Ραπο πολλ. δαιµ.) ειση}λθεν (ος αἱ 

α1ἵᾳ -λθον, 1, ν]ῖοξε εισελΘειν) εισ αὖὐτ. ΟΙΠΙ ΑΟΙΕΧΓΑΛΣΠ πηςῦ αἱ 
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» ιν. πο) λ ) ον τς ΄ Αι τὰ ῃ 2 - 
εἰσ αὐτόν. 9] καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς 

. ”, αὖ, π Ν . - 

εἰσ τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν. ὃλδ ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ὑιανῶν 
- Ν ’ Δ 4 3 » 

βοσκοµένων ἐν τῷ ὄρει, καὶ παρεκάλεσα» αὐτὸν ὕα ἐπιτρέψῃ αὖ- 
- -- Δ -- ο] / 

τοῖσ εἰσ ἐκείνουσ εἰσελθεῖν. καὶ ἐπέτρειεν αὐτοῖσ. 98 ἐξελθόντα 
ο] - ’ .] - 3 3 

δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὺ τοῦ ἀνθρώπου εἰσγλβον εἰσ τοὺσ χοίρουσ, και 
΄ . ς Δ ” ” ος ’ Ν .) ’ 

ὤρμησέν ᾗ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰσ τὴν λίμνη καὶ ἀπεπνίγη. 
. »ο/ Δ « / Ν Δ . ΑΛΑ 3 

94 ἠδόντεσ δὲ οἱ βόσκοντεσ τὸ γεγονὸσ ἔφυγον καὶ απιγγειλαν εἰσ 

οπιπΥ]ὰ αγταί οἱ ἨΓ ο... Ὦ 6 πολλα γαρ ήσαν δαιμονια, Ιολ {εν 3’ 
φιέα πιιζὲὲ ἄαεπιοπες εγαπέ, α. φιομίαπι ἄαεπι, πιιία εγαπέ ἴπ εο, Ε φιῖα 

πιηζέα ἄαεπι. εγαπέ ἴπι ἐίο ... ὮὉ Ἰ φιῖα πιιιζέὲ πι (1 ρονρῖί Τεπεγιιέ 

ἄαεπι. πιιζέα εἰ γοφαδαπί ε{ο), Ιΐοπι 5ΥΤΕΣ α4 118 ὑπ εο (ο ἀοβοῖί πβηιιο 

αά 8, 48) :: οἳ Μο 

81. και παρεκαλουν (ϱ Π3' παρ. δε) εππι (αΡ’) ΝΒΟΡΕΙ5 1. 19. 28. 98. 

69. 194. αἱ ρ]ας 15 Τὲ νρ εορεᾶᾶ οί 47 αγπά (5Υτ6ὰ ροδὲ αυτον αάά ία 
ἀαεπιοπία) 5γτν ΟΥΤΕΙΔΡΑΣ54 οἱ ΠΙΕΠΦ95,, ς Τϊ κ. παρεκαλει 6ΠΠΙ ΑΕΠ 
ΚΜΡΕΌΥΣΧΓΑΛΣΠ αἱ Ίοησφο Ρ]α σο εορρείτό | αυτου: ϱοπι | να µη 
επιταξη (ΑΠΓ αἲ τηα -ταξει) εία: βγτέα πε πιπίέεγεί εῑία ἴπ φελεππαπι εἰ 

πε επρε]]εγεί τῖα 

39. ικανων (Χ πολλων :: πί Μί; α ππαφπα τ: απ Μο): Ῥο 49, οι | βοσ- 

κομµενΩΝ ΟΠΠ ΑΟΕΕΘΗΙΜΡΗΒΥΧΓΔΑΣ α] Ίοηρορ]α Ρος (η ρα 

νς 6ο «ορ βγτεπα{Ρ... μη βοσκοµενη (: αἱ Μι οἱ Μο) ουππη ΝΒΡΒΙΚΤτ 
Π 4135 {εγθ α ΑΥΥΣΕΝ ϱ{ ΕΕ ΑΥΠΙ πα οί] | εν τω ορει (ἳ ϱ13. να; βγγοα ροβί 

εκει Ῥοπ):α Ὁ ο 5 1 ᾳ οι; ΑΥτοᾶ τεροί1{ εκει | και παρεκ.: Ὦ πα- 

ϱεκ. δε |. παρεκαλεσαν οΝΙη ΝΕΠΟ 2 1. 95. 194. 245. Ἰέοπι γοραυεγιέ 
αὉ ο Εβ3' 14 (1 ἄπεπιοπία αμίεπι γοφαυεγιπέ τζιπ ές; ΒΙπα]]Πίευ Αγγοα 

οἱ ἴῖα ἀαεπιοπία οίο) ... ς παρεκαλουν ου ΝΤ ΑΟΣΡΕΘΗΚΜΡΕΡΌΥΣΧΓΑΑΠ 
αἱ Ρ]οΥ ϱ]: Σ' να «ορ ΒΥΤΥ (:: ο{ ]. ΡΡ.) | ἵνα (Α αὖά µη) επιτρεψη (4 

αἱ τηα --ψει) αὐτοισ (18Ξ 99. αὐτ. επιτρεψ.) εισ εκει}. εισελθ. (α α)10 

(οτε απελ., ΑΔ” ελθειν): Ὦ ο ΔΥΥΣΕΝ οἱ ἨΣ να εισ τουσ χοιρουσ εισελ- 

θωσιν., βγτοα αἱ ἐπίγαγεηέ ἴπ Φγε(επι Φογοογπι, Ἡ Ἡέ ἴι εἶ ἠπέγαγεπί, Ὦ 

3: 1 α αἱ ἐπ ος (1 ἐΠί9) ἔγεπέ | και (0 ο δε) επετρεψ. αυτοισ: ἈἩ Ε5οΥ 

ΟΠΙ αυτοισ, ο” 15ο αἆά ο τς 

398. ειση}θον (4}Ρ’) ο. ΝΑΒΟΙΡΗΕΣΓΔΑΖΣΠ (Π και εισηλθ.) πης8 αἱ Ίοηρο ρ]α 
ες εισηλθεν εππῃ 5δῦ αἲ πα... Ὦ Φρμησαν | και ὠρμησεν: Ὁ ωὠρμ. 

δε | ή αγελη (69. ο 1 «ορ αἀά των χοιρων): κ 69. βγτθα οἱ 59 οί ην 
πασα η αγελ. (να] πί ΑΥΥΣΝ η αγ. πασα) :: οἳ Μί | Ἐτλ αἱ πι κριµ- 
νου | λιμνην: κ 28. 3955. 4890. α ο θαλασσαν :: πί ΙΙ. ΡΡ. | απε- 

πνιγη: 5 αἲξ απεπνιγησαν, 6 απεπνιγοντο. Ίτεπα Ὦ ο 3’ 1 ᾳ δι//οεαξί 

βτπέ 

834. το γεγονοσ ο. ΝΑΒΟΡΚΙΡΕὉΣΠ 135 {οχο... ς (-- α8 Βᾳ) το γεγενηµε- 
30ΟΥ 0. ΕΘΗΜΒΥΣΓΛΔΑ αἱ Ρ]α | εφυγον ΟΠΠ ΝΑΒΟΙΡΗΣΧΓΑΣΊ ποῦ α] ΟΠΠ 

νά, Τί εφυγαν οππι ΡΑ | απηγγειλαν 8ἶπο απελθοντεσ ΟΠΠ πο 
οπιπῖΏ αἱ 149 [το Ἱ{ νρ Ρο ϱ0Ρ ΒΥΙΥΟΠΙΠ ΤΠ ...ς(Ξ αὐ 87) Ρίααπι 

απελΏοντεσ ο ΠΙΙΠΙΙΣΟ υἷκ πππ]{15 αείἩ:: ο Μί 
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Ἡ , ος ; 6 - δν ος, π 
τὴν πύλιν και εἰσ τοὺσ ἀγρούσ. 99 ἐξγλθον δὲ ιδεῖν τὸ γεγονόσ, καὶ 
τ Π 4 3 - Δ σα / Λ ” 2 . 

ηλθον προσ τὸν {ησουγ, και εὗρον καθήμενον τὸν ἄνθρωπο», ἄφ 
τ Δ / ν ον -- 

οὗ τὰ δαιμόνια ἐξηλθεν, ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα παρὰ τοὺσ 
, ος ” Δ οσν - 

πόδασ του Ἴησου, και ἐφοβηθησαν. 96 αἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖσ 
ς δο / - 3 / ς / 5 / μοι 

οἱ ιδύντεσ πῶσ ἐσώῦη ὁ δαιµογισθείσ. Ὁτ καὶ ἠρώτισαν αὐτὸν 
΄ Π - - - -- 3 - ... 

ἅπαν τὸ πλ]θοσ τησ περιχώρου τῶν ΓΓεργεσηνῶν ἀπελθεῖν ἀπ 

9δ. Τοίτπι ΥθΥΒΙΠΙ Ρ 8ἱο: παραγένοµενων δε εκ τὴσ πολεωσ και Θεωρη- 
σαντων κπαΘηµενον τον δαιμονιζομενον σωφρονουντα και ιµατισµενον 

καθηµενον παρα τουσ ποδ. του τυ εφοβηθησαν | εξηλθ. δε: οἳ 1. 

181. βγτοι οἱ 568 ϱἱ ἨΣ αθί] καν εξηλθ. | δεν: ος αἀᾶ τι εστιν :: ϱ 
Μο | ἠλΦον επι ΝΑΒΖΟΙΡΕΧΓΔΑΖΗ αποἳ 81ΡΙ6Υ (1. 191. 909, ερχονται) 
εκε ΤΙ ηλθαν ουπι ΒΣ | ευρον πἲ ηλθον ... Τί ευραν οι Ἡ" | καθη- 
μενου: Ῥ 1. 124. 1591. 15τ. 2909. ΠΡΙΕΓ (πο Ίέεπι 4) νρ 6ορ Ροβδί αγ- 

Φρωπον Ρον, Ίέθιι ϱΥτέὰ ο{δΕὮ ΑΥΠΙ φαί] απίθ παφα τ. ποὺ. (5γτΠΗ {οἱ 

Ροβέ αφ ου τα δαιµ. εξ.) |. εξηλθεν ουπι Ν Ἡ Γπηπα (Π1 4ο εαίεγιπέ, 

τ6]] εωζεγαπέ), Ίίεπι Νὸ εξηλθον ... ς ἴμη ΤΙ εξεληλυθεν (1: ᾳποᾶ ν. 88 

ἰαπίαπι ποη Βαοίαα{) ΟΝΠ ΑΟΤΡΗΕΧΔΑΣΠ πηο τε]] αἱ {ετο ΟΠΠ (81 ραιο 

εξεληλυθε) Ἱτρ]εῖ νρ | του τὸ: Ἡοπτου ... Ὁ 13. μ1: 3: 1 α (ποη ἴέθιη 
α ο {) νρ (αἱ. 190188) εἴιις 

86. απηγγειλαν δε: 6 5ΥΥ6Ἡ δἱδΕΗ ο{Ώὲ αθί]1 καν απηγγ., Ὁ ο απηγγ. γαρ. 
Ῥναείοτοι κ αἆἀ λέεγοντεσ | αυτοισ: Ε (56ᾷ 1ρβε ” βαρρ!)τ 69. 191. 

αἱ απο οπ (Ίΐέεπι Ὁ απί Ἰαλοί 111 ρτο οζί) | οι ιδοντ. οἶπι ΝΒΟΡΙΗΡΣ 
98. 09. α]δαῦρ ορ] (8εά φιῖα υἰᾷεταπέ ρτο «Ἡί) 1 4 «ορ 5ΥΥ5ΟΝ δε 

ΥΠ αθἲὮ (5γτέα ον νδοντ. οἵπ Ίου Ἰοσο, 5ο ἰγαΠΙέ αἲ ν. δτ: εἰ φι υἱ- 

αεγιιιέ ἐέεγιπι ϱγεσαξὲ Βιπέ εΊίπι. οπιΏῖς ππιζἐήέιάο εἰς) ... ς (5δεᾶ αὐθ) Τί 

Ρταθπι καν (1: ααοὰ πθδοῖο απ αἆ γ. 94. τοδρίο]αί) ΟΠ ΑΡΑΗΚΜΗΡΌΝΙ 

ΔΑΠ αἱ ΡΙει {3 1’ νο 6ο 5ΥΙΡ | ο δαιμονισθεισ (α ἴδ φιί α ἀἄαεπιοιιις 
εγαί υεπαίιδ, Ὦ «φῦῖ α ἀαεπιοπίςδ υεωαδαη": ὮῬ" ο ληγαιων, ἆ {ερίοι 

(281 ο λιων)... {83 οἳ Σ1ᾳ νο 190Ι4ΐ α ζερίοπε ... ΒΥΧΕΣ όπιο πτε 

ο Ῥ]απθ οἱΏ, Πἶπο 4000.. ΕταείεΓεα 884Π αάᾶ και περι των χοιρων 
::6 Μος 5, 16 

3τ. και ηρωτ.: Ὁ Ἡ 581 ἠθωτ. δε, Δ” ηρωτ. | ἠρωτησαν ειπα Ὁ (5εἆ νῖὰς 
Ροβί) ΕΑΗΙΌΥΓΔΑ 1. 16ῇΤ. αἱ ρε Ὦ ο ΓΠ5 1 3 1 4 νΕ Μ2αἩ 6ορ ο 

(ρετρῖί οπιπιεΒ ἔποοίας) 5γχΣέΒα(λπ (οίθα, ργαθτη φιή υζάεγπέ) αεἰἩ Βαδεῖ 

804 (::Ἠαεο ]οςί10 ΠΙΑΧΙΠΙΑΠΙ ϱΟΠΙΠΠΕΠΔ{ΙΟΠΕΙΗ α Ππίεγρτείαπα Ππρτ]πα]Β 

Τ,αἲί ἰο5επηοπίο Ἠαβοεί, Ργορίετοαφιο 1πν 1615 απ] 158115 ο. ἄτΤαθ- 

ος τοπηθιάα. Ο{ αεί. Μο ὃ, τ ἴμο 19, 9 εἰ 95, 1 απβὶ Απ Πέεν ]εσοί]ο 

βιιοίιπαϐ) ... Ὥπ ηρωτησεν’ (Χ επηρ.) οἵιπι ΝΑΒΟΚΜΡΗΡΧΠ α]10 ετε α 

ΒΥΤΡ | αυτον: Ὁ ο τον ιησουν | απαν (Δ παν) το πλ. τησ περιχ. 

(964, 440. βγτζπε{δΕἩ οπι τ. περ.): Ὦ παντεσ και ή χωρα | γεργεση- 
νων εαπι Ἀ εἰεβο"]ρςκ 1. 19. 99. 98. (69. οπι 5ΥΙΙαΡαπ1 γε) αἱ 5 (έαπα 
93 Τ59Πο] οἱ α1561ο]) οορ ΑΥΤΕΣ αγπι αθίῃ (:: νῖὰο αἆ ν. 26) ... ς γαδα- 
ρήνω» ο. ΝΕΔΑΕΔΗΚΜΕΒΘΌΥΓΔΑΠ αἱ Ρ]α ρο βγτεποί αἱ Βασείμ.,, Των Τί 

γεφασηνων επῖη ΒΟ”Ρ 1 νρ (1μαίί Ἱία αὐῖαας, 6ἱ. 19014 εί ὃ) βα]ι 
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. - α “0 / / " θά. 8 ρα τν ον Ἀ 3 ον » 

αὐτῶν, ὅτι φόβῳ µεγάλφ συγείχοντο αὐτὸσ δὲ ἐμβὰσ εἰσ 
ο « 5. ΔΝ 2 ” « » Αλ ο. ος 3 ’ 

πλοῖον ὑπέστρειεν. 95 ἐδέετο δὲ αυτου ὁ ανὴρ αφ οὗ ἐξεληλυθει 
λ / τ 1 να λ 9 [ κ Εμ 

τὰ δαιμόνια, εἶναι σὺν αὐτῷ ἀπέλυσεν δὲ αυτὸν λέγων 99) ὑπό- 
. / «ος - ο , ε ῃ λ 

στρεφε εἰσ τὸν οἶκόν σου, και δη/}οῦ ὅσα σοι ἐποίῃσεν ὁ Φεύσ. και 
- 2 4 Ν { ’ ιο . ’ .] κε 

ἀπήλθεν, καθ ὅλην τὴν πὸλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ο 

/ησοῦσ. 
6ο, 21 λ ” ε ι ” » 

40 353 ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ ὑποστρέφειν τὸν ᾿Ιησουν απεδέξατο 
.) { ” ὁ Ν ’ ” 2 ΄ , . 

αὐτὸν ὁ ὄχλοσ᾽ ᾖσαν γὰρ πάντεσ προσδοκῶντεσ αυτόν. 31 καὶ 

δτ. οτι φοβω: Ὦ ο Ρο φοβω γαρ | αυτοσ δε (Α 195Υ οπι) εµβασ: Ὁ ετ- 

βασ δε | εισ πλοι. επ ΝΒΟΓΠΝΧ α115 ἔοτο... ς Τϊ εισ το πλοι. ἳΠΙ ΑΡ 
ΓΔΑΠ αποῦ αἱ Ίοηρο ρ]α ΒαδείὮ,,, Ὦ 1 Απιριιο]ὔῦδ οπι |. υπεστρεψεν 

(πὸς γτοα ϱ{ΣΕ αάά αὖ Π[ί9) : νν 490. επεστρεψ., Ννᾶ συνεστρ. 

38. εδεετο ο. Ν“δίΕΟ ΕΘΗΚΜΗΡΒΟΥΓΔΛΗΙ αἱ ογο ΟΠΠ Βα5εἴιστο (:: Ῥμυγπῖς] 

ἐδέετο, ἐπλέετο, ωνικὰ ταῦτα" ἡ δὲ ἀττικὴ συνήθεια συναιρεῖ ἐδεῖτο οἵο. 
Πί6ιι ΤΠοΠη.) ... ΝΕΟ Ἐκ 95. Ογτ8εί51 εδειτο... Ἰμη εδεειτο ο. ΑΡ... Ὁ 
πρωτα (ΡεΙΡΕΠΒ ὃε αυτον). Ἰμαίί εἷς: α γοφαδαί απίοπι, Ὦ ερ τα 

νρ εἰ γοφαδαέ, ο 3" παπη εἰ γοφαυ | εξεληλυθεν τα δαιµ. 61ΠΙ ΝΑΒΡΤΡ 

ΓΔΑΠ ἹΠςΝ αἱ Ρ]ου α «ορ »γγζπ ο πίτ (γτΏν ἀαοπιοπίασις) 8ΥΠΙ πεἰἩ Ώαβ 

εἰμ»τὸ Ογταοίδ.,, πχ 1. 19. 69. 194. αἱδ ΙΠΡΙΕΣ νρ ρο βα]ι τα δαιμ. 
εξεληλ. |. ειναι: Ρ ινα η (1ΐοπι { νρ ορ) :: αἱ Μυ |. απελυσεν: Ἱ, ΣΥΥΡ 

πρ (Ογταοί απεστειλεν | λεγων (άΡ”} ειπα ΝΕΡΙ, 1. 191. 151. ὓ ο Ρἳ 1 

βαἩ «ορ ΑΥΥΡΙ ανπι αθίὮ Ογτδεῖ.., ς ΡΥΠ6ΙΗ ο 15, Τωη [ο 5] οπή ΑΟΡΗΧ 

ΤΔΑΠ απο αἱ Ρ]αον α (αὐπιίατέ αιιέεηι ᾖοδιις ζζιπι ἀἱσεπκ) ΕΠ: ρα νρ »γτ 

οα ο, πἲτ ο (:: βΙπηΠέαυ τη] ἵπ Μο πα] ογ1) 

99, υποστρεφε: Ὦ πορευου, Όσες ἆ { ουκ. σου: α ἀοπιὶ αρ {ε; Χ πἀά 

προσ τουσ σουσ(:: ο Με), Πε 5γγζἩ οἱ αἲ ἀοπιιπι Ποπιπτηπι ἔπιοΥ πι | 

και διηγου: Ὦ διηγουµενοσ | σοι (1, σου) Ροβί οσα οππῃ ΝΕΟ ΡΤΡΗΣ 1. 

191. 951. 4556. Ἱίέ νρ Τιιζαί οκ7ο Ψ]οίοβίοχ7ο Οψτβοίδι... ς Τί ρορί 

εποιήσε ΟΙ ΑΟΡΕΚΗΚΜΒΌΥΓΔΑΠ αἱ ῬΡ]εν σο «ορ αγνό γα οἱ ΠΕ αγπῃ 

(Πΐοπι 5α]ι φπαπία εις Γεοί Ελ) Βαςεῦι 515 |. εποιησεν (α ΟγΙΔΕΙ πε- 

ποιηκεν) ο Φεοσ ο ΝΒΗΤΡΧ 1. 151. 951. 495. α ο β” οὐ σ1ανρ Τι 

οί Υιοίσαΐ (αἱ απίθ) Ογτδεί... Ὁ Γο Θεοσ εποιησεν, ο” Ὦ 0 κυριοσ πε- 

ποιηκεν (1: οἳ Με)... ς ΤΙ εποι. σοι ο Όεοσ ο θἱδάθπι 41ποβ Ίάπα 

ποίανΙπἹ5 αἆ σοι Ροβί εποι. (5ΥτΕΣ αθίἩ ἀοπιζπης Ῥτο ει). Ῥταείοτοα 

(νο Μο) οἳ 1.124. αάά και ήλεησεν (1.ελε.σε | απηλθεν κ.ολην τ.πο. 
κηρυσσων: Ὦ απελθων κατα την πολ. εκηρισσεν | ο τξ (εί. Βαβεί): 

1. 118. αἱ ρ11819 ϱ”’ (ον παπι ΟΥΔΕί ϱ Θεοσ 

40. εγενετο δε εν τω ουπι ΝΘΙΕΡΑΟΡΕΚΗΚΜΡΒΌΥΣΧΓΑΛΗΙ αἱ ρ]εν Ιένςο σο 

ΑΥΤΡ (ΑΥΠΙ) (881 εν τω ποιειν τον Ι/ δε υποστρεφεσθαι) ... ΝΔΒ1Η 1. 

96. 118. 191. «ορ »γτζα οίδ6Ἡ Ἀεί] εν δε το | υποστρεφειν ΕΙΠΑ ΔΕΝ 

28. 10Τ. αἰλ δεν, ς Ἰωῃ ΤΙ υποστρεψαι 6ΝΠΙ ΑΟΡΗΡΧΓΔΑΠ απο» αἱ 
Ρ]οΥ | απεδεξατο (κ 6913 120. αἱ ραπο υπεδεξ.) αυτ. ο (0 οἱ) οχλοσ 

41. 118. λαοσ): ϱ αποδεξασθαι αυτ. τον οχλον | παντεσ: ΕΝ1, 1. 93. 
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οι ᾳἆ δν κ ο 2χ/ λ ΣΑ ” - 

ιδοὺ ἠλθεν ἄνηρ ᾧ ούοµα Ιάειροσ, και αυτὺσ αρχων τησ συναγω- 
- ” ὃς Ν Ν : - . Ν 

ῇσ ὑπῆρχεν' καὶ πεσὼν παρὰ τοὺσ πύδασ ᾿Ιησοῦ παρεκάλει αὐτὸν 
.) -- 2 Ν αι 2 ο 13) ο {ς γ τ 

εἰσελθεῖν εἰσ τὸν οἶκον αὐτου, 49 ὅτι θυγάτηρ µονογενὴσ 
. ο ο λα οι / Δ 4 2 / 3 Δ -ε / 

αυτῷ ῶσ ετων δώδεκα και αύτη απεθνησκεν. εν δὲ τῷ υπάγειν 
αλ τς /. 2 / Ν Ν αἱ 1 «/ 

αὐτὸν οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν. 45 καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει 

απαντεσ (5γτοὰ οπα, 56ἆ Ῥτο ο οχλ. Παλβοαί ἔιγδα πιιία) | αυτον (88): 

κἲ τον Φεον 

ΔΙ. του (γτοα οπι) ἠλθεν (Τ1. αἰΞ5ο (οἱ οπι): Ὦ ο ελδων .... ΥΣ ΟΠΗ | 

ιαειροσ: Β ειαειροσ., Ἐξ ταιροσ, Ρ8ῖ οκ οπιομᾷ αἴροσ (ΡΕ13 αἆ Ἰϊπθαπι 
Ξθᾳ αΡΕΙΥΑΠΡ ροβί ανηρ Ρεττεχῖί τησ συ)αγώωγησ πεσων, 5εᾶᾷ τεείο ᾱ, 

ἁίᾳπο 1ρ59 ΡΕΥ" Ροβἱ πεσων αἆ ογάἵπαπι τοβΙΙ{ βετίΏαης Ππθα απιαθ 8ο- 

απ]ίαχ ουτοσ αρχων τησ συναγώγ. πεσων), 58] ιαροσ |. και αυτοσ 

ΟΠΏ ΝΑΟΥΙάΓΡΣΧΓΑΑΠ αἱ Ρ]ετ Ὦ 5’ 1: 5: 1 ᾳ ΒΥΤΡ αἱ (εγαέ ἔρβο αιιέεπι) ΒΗ 

ΑΤΠΙ ... ΠΠ καν ουτοσ οππι ΒΡΕ αἱ α Γοοβ αείῃ ϱο ... ο 8γτὰ (εί) 

ΒΥΥΣΕΏ (5αἩ φηῦ) ποη οχρτῖπι | υπηρχεν (κ αἱ ραιςο υπαρχων, 28. η) 

και: Ὁ 6 ΒΥΥΣΕΕ (5αΠπΙΒΠ{) οπι | παρα: Ὁ υπο (ἆ ει) | τὸ οππα Ν ΒΡ5 
ο)... ς Ίμπ του τη 6ΠΠΠ ΑΟΑΟΡΙΗΕΧΓΑΑΠ τπςῖ αἱ ρ]ον Ώαπι 2554 | εισ- 

ελθειν: ο ν]ᾶ ινα εισε}θη | τον οικου: Ὦ την οικιαν (8οὰ ΙΕίογας ππθ- 
ἀἵαο οικια αΏβδοῖδβας 51Π{) 

49. οτι θυγατ. µονογ. ην (Δ6: κ οπῃ) αυτο: Ὦ ην γαρ (απ οιαπη Αγτει 

δί5ΟΝ σο) ϐυγατ. αυτω µονογ. | ὦὧσ οπΠΙ ΝΑΒΟΕΔΗΜΡΕΡΌΥΓΔΑ αἱ Ρ]εν 

Γαπι”, δέ: κιχπ αἱ {ογε]ῦ ὦσει ... Ὁ 940, 881 πεί] οπι | ὀώδεκα (5 ιβ, 
ν.45 ῥι): 1. 118. 191. 909. δεκαδυο. Ἐατα ν. 5ᾳ | ικα αυτη (1ἱ νρ εί 
Ίαες; Α αὐτὴ, κ αὑτη) απεθνησκεν: Ὦ αποθνησκοισα (ϱ813 οπι σα) | 
ἓν δε τω ΟΠΠ ΝΑΒΟΡΤΗΧΓΔΑΠ πποξ αἱ] [εγο οπιΏ { »γτζαθίδεἈ οί Ρ οί Άν 

Β4Ἡ «ορ αεἰἩ δο Ώαπι 5 δδέ,,. Τη Τϊ και εγενετο εν τω οππι Ο7ΡΡ 9561. 

Πρ]ετ νο (ος. 19014ΐ οἱ ὃ) Ερίρμπιατο 9180331 (αίγοα Ίοςο εγενετο δε 
[557 οπι] εν τω υπαγειν αυτον συνεπνιγον αὐτον οι οχλοι) :: ν]ᾷο αἆ 

πορευεσθαν | υπαγειν ΟΠΤῃ ΝΑΒΟΖΓΗΧΓΑΛΠ αποῦ α] οπηπ ἘρΙΡΗΙΠΔΤΟ 
(τάς οῆαπῃ ρο5) Ώαπι δδἳ... Ἰπ ΤΙ πορευεσθαι ο. 67ΡΡ 1: πορενε- 

σθαι ας Ημαίαπα αἲ 115 ν]ἀαίαν απ βπο ρτῖοτΙθ118 Ἠ]5ίογῖαπα Γεπηῖπας 

εκ βαπρα]πο ]αβογαπ{ῖς 1Π πδατη ]ασί]οπ]5 οοο]αξ]αςί. (αἆ 4παπῃ βρεσίαί 

θ{]αΙῃ /έδΊΠΙ το αυτον) εοπβδ{πεταπί. Αά απαπ πέ ἰταμῖ ἄεζοβραί 

αποά {πχτρας οοπρτΙπιεβαπ{ Ίδειπα, ία ΠΙΠΙΙ 6ογαπι Ῥετίῖποραί αᾳπαο 

αηίεα βετ]ρία διΠί. πορευεσθαν Ἱειίαν (ον πε τι 11) αρᾶαδ απάτη 

υπαγειν (:: αἱ 1π, 14) οναί. Ωποά βὶ τοσίο ἀῑσίππαςδ, οἑίαπι και εγε- 

νετο εν ταρτοβαπάτπα οδί; Ἠῖ5 οηῖπι νετοῖς ]ασῖοπῖς Ἱπῖίαπι αἱση]- 

Ποαπα5 τοάάευαίαν. ΜατοϊοΠί5 (αβί]πιοπίο και εγενετο οοπβτπηατΊ, 

πορευεσθαν νοχο ἀαβενῖ, Παπά περ]ρεπάτππι οςδί. Οσίεταπι ἁπρίαπι 

ηΟΠ οδί απΙΠ πηοᾶΙο απ 8α4θο. Β6οππάο πέτασπο ]εσίῖο οοᾷ]σαθβ οσσι- 
Ρανοτῖ{. Ἐογπι]α εγενετο Ίμιοπα Ριορτία Ραβδϊη δἶπο ἁπρίο 8 

α]ίοπα ππαπα ρτο[εοία οξε, τί τ, 1. τ, 19. | αυτον: Ὦ ο ϱ1" ᾳ «ορ 5γτεῖι 

εἰ 568 εδ ... Ἐρίρῃιηατο 937 (ελεγχ. τὸ”), ροβία παπι Ρἱ5 {πΠαιαΤΗ ἔεχ- 

ἴαππα Ματοϊοπῖς ἀθαΙί εν τ. υπαγ. αυτον, Ἀαθς Ἠαβεί: εν τω υπαγει) 

αυτουσ, και οὐκ ειπεν ε’ τω υπαγειν αυτον, να µη ἕτερωσ αυτον 
΄ 
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”  Ν - δρ ” 3 κα [ᾗ Ν 

αίµατυσ ἀπὺ ἐτῶν δώδεκα, ἧτισ ἰατροῖσ προσαγαλώσασα ὅλον τὸν 
, » ” ο δ] ο ” - 

βίον οὐκ ἴσχυσεν απ οὐδενὸσ Ψεραπευθήηναι, 44 προσελθοῦσα 
/ σ - - - Ν - 

ὐπισῦεν Γψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, καὶ παραχρῆµα 
2 ὃν 2 - ΄ - - λ « ή. ῃ 
ἔστη ἡ ῥύσισ τοῦ αίµατοσ αὐτησ. 340 καὶ εἶπεν ὁ ]ησοῦσ᾽ τίσ ὁ 

« ; [ ” Ν ; π ε υ 
αφάμενόσ µου; ἀργουμένων δὲ πάντων εἶπεν ὁ Πέτροσ καὶ οἱ σὺν 

3 -”. 3 ’ ε” ’ / Α ’ ς 

αὐτῳ' ἐπιστατα, οἱ ὄχλοι συνέχουσί’ σε καὶ ἀποθλίβουσιν. 46 ὁ 

δὲ Ιησοῦσ εἶπεν ἡψατό µου τίσ᾽ ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξελη- 

σχηµατιση παρα την των οδοιπορουντων ακολουθιαν. | συνεπνιγον 

(9 -γαν): οιῦ 19. 28. 935. 69. 157. αἱ ρ)ι8δ10 συνεθλιβον (8εἆ Ὁ -νγον) 

το Μο... 3. 1 εἷσ α ἑηγδίς οοπιρτπιεδαξι πέ ιοεαγεπέ ει. Ἀϊπι- 
Πίου α {πγζα [ρτοιπθῦ]αί εἰ οοπ[ρτῖ]πιε[ Ὀαπιχ] εέα ιέ β]/οσαγεπέ θιηι 

45. δώδεκα: ν]άε πἀ ν. 45 | ητισιατροισ Ἅδᾳ θεραπευθηναι: Ὁ 54 ην 

ουδε εισ (88Ἡ πεπιο) νσχυεν Φεραπευσαι οπι]βεῖς πιθά11β, Ίέοπι Ἡ ΑΙ 

708 ΟΠΙ νατροισ πο. ολ. τ. βιον | νατροισ οΠΠΙ ΔΑΟΕΡΤΗΡΗΧΓΔΑΣΠ ης 

αἱ ρία ... ς (-- αὖ 82) εισ ιατρουσ ΟΠ ΠΙΊΠΙΦδο α]ῖα (πιαςθῖ5 α Μο 

Ῥεηάεί 015, 355 εδαπανησε τα παρ αυτησ παντα εισ τουσ ιατρουσ), 

Ίἴαπι ἔπι πιεζ ίσος να] ὑπ πιεζίοίς ΤΠ νς (πιπη πιεζἰσίς) | βιον «πι ΝΟΑΛΙΡΒ. 

ΓΑΛΖΠ ππςοῦ αἱ ρ]εν αχ]... Ιωῃ πάά αὐτησ ου (μ” εαυτησ) οχ 151. 

8ἱ Ῥαπο 1{ νς ο οοΡρ βγτοι οί πίθ{Ώὸ αγπιἉδό ααίἩ, Ἐκ μῖς αἲ 157. 

Ῥοτριπί και οὐκ ισχ. | απ οιπι ΑΒΕΣ” 904.... ς υπ οΙπι Ν(0 υπο)ΙΡ 
ΧΓΔΑΣΖΠ πο αἱ Ῥ]εγ (69. παρ) Οτὃ 559 (ροδί εισ ιατρ. Ρονρῖί και ουκ 

ισχυσεν υπ ουδ. αυτων Θεραπευθ.) | Φεραπευθηναι: Βγτοὰ α4ἁ εἰ 

σοφία υπ 8ο εἰ αἰωίέ: δὲ ἐεπς ἐεέίφεγο πιοᾷο υεκύπιεπία Ίσδι, δαζυα 9ΥΟ 

::ο{ Μο ὅ, 28 Μι 9, οἱ 

44. προσελθουσα: ο” αἱ Ρ1155 οορᾶ2 αάᾶ δε | οπισθεν: κπ αἱ ραιςο ροβί 

ἠψατ. Ροῦ ... Ὦ 908. ΟΙ | του κρασπεδου (ο ο ξᾳνΕ, Ἱίοπαι οἳ” 3’ 
14): Ὁ α 5 1 οπι | αυτου: ΑΔ” οπι | παραχρηµα: βγτοὰ οπι 

45. και ειπ. ο 151 Ὦ α ο δεῖ γνουσ την εξελθουσαν εξ αυτου δύναμιν 

επηρωτα (α αἰσή) ... ΑΥΤΟΙ οἱ οοπυεγΒΊ8 οδὲ Τέδις εἰ ἀἰωίέ :: οἳ Μο | τισ 

ο αψαμ. µου (φις εδέ (ή πιε {εἰῖφέ Ὦ { 3: οἱ. 3. 1νρ): υ ασ Τετί 
πΠΑΤΟ4)30 πισ µου Ίψατο, φις (Α. «φι) πιο ἐεμίφίέ; Ἱέοπι Ο15 466 (ρτοβαπί 

οπΊπ1 5ᾳᾳ οκ ἹἸμο Ροβία Ἱορί: λεγων" τισ µου ἠψατο; εγω γαρ εγνων 

δυνα Πιν εξελθουσαν απ εµου. Οπ γοτο 3 55 βοἷα Υετβα τισ µου 
ηψατο Ἱεριπίατ) 1: πί Μο | και ον συν αυτο ο. ΔΑΟΡΙΡΕὉΣ αἱ ρ]β2: 
ς (-- ῦῬ) καν οι μετ αυτου οΝΠΙ ΕᾷΗΚΜΒΝΧΓΔΑ αἱ Ίοηρο Ρία ... ΒΠ 

49. 65. το. 920. 958. 800, αἱθδοτί (Α6ᾷ Ρ56Ι οπι οἱ. επιστατα) βα]ι ΑΥΓ 
οπϱ{ ΕΙ ΟΠῃ 1: ΤΠ Μο ορί ελεγον αὐτω οι µαθηται αυτου | αποθλιβου- 

σιν ( αἀᾶ σε) βἶπο αἀάΤίαπι οπι ΝΗΙ, 1.29. 191. 101. δα] «0 ΑὖΠΙ 

ενες (5εᾶ 09) Ίωπ Τί α4ᾶ και λεγεισ τισ (ο” τι) ο αψαµενοσ µου (ϱ 

αἱ α]ῖα µου ηψατο, Ίἴοπι 1Ρ]εΣ νρ πιε Μεἰίρήί, α {είϊρύέ πιε) 6ΝΠῃ ΛΟΡΡΗΧ 

ΓΔΑΖΗΠ πο Το]] 4] Ρ]οχ 16 νς δΥτζα οί πίγ οί Ώ ρο αείἩ :: π{ Μο Ι6είῖοηθ 

Ποπ βποί 

40. 6 ΟΙΙΠΙ ΝΑΒΟΙΠΡΗΧΓΑΑΠ ΙΠςξ αἱ ΟΙΠΠ ἔογο ΠΡ]εΓ νρ βγτοα οα{Ρ οί χ βαἩ 

σοΡ ρο οίς: ΏΣ 906Υ α ΑΥΙΣΕΒ Βαχ οπι, Ἠῖπο αΡ0Ο | ο], εγνω | εξελη- 
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. - ᾿ -4 ε ΔΝ [ 

λυθνῖαν ἀπ ἐμοῦ. 4Ατ ἰδουσα δὲ ἡ γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθεν, τρέ- 
π Ν ο - . µουσα ᾖλθεν καὶ προσπεσοῦσα αὐτῷ δι ἦν αἰτίαν ψατο αὐτοῦ 

2 ’ 3 ’ Δ ” ” Δ { .., -- 

ἀπήγγειλεν ἐνώπιον παντὺσ τοῦ λαοῦ, καὶ ὧσ ἰάδη παραχρῆμα. 
ζ Ν ώς ’ « ο 

458 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῃῇ' Φύγατερ, ᾗ πίστισ σου σέσωκέν σε πορεύου 
» μις / 2 ” ω ”/ ’ Δ ο. 

εἰσ εἰρήνην. 349 Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντοσ ἔρχεταί τισ παρὰ τοῦ 
” ’ ’ σ ’ Ό ΄ ΄ ’ 

ἀρχισυναγώγου λέγων ὅτι τέΘνηκεν ᾗ θυγάτηρ σου, µηκέτι σκύλλε 

λυθυιαν οἵπη ΝΗΙ, 98. Ο15,506 Ογτ]αο ΣΣ, ς Ἰπ εξελθουσαν (:: πέ 
Μο δ, 50 Ἱαοίῖοπα ποη Πποί) πι ΑΟΡΡΕΣΓΔΛΖΠ πο" (ἀθβοῖί οίῖαπι 

α Ρταοίςγ Ε) αἱ Ρίο; 015466 ΟΥγν]ας 336 

4Τ. ιδουσα πδᾳπο ἠλθεν: νἲ οπη, 8ΙΡΡΙ3 | τρέμουσα (δγτζα ρανίᾶα εἰ 

ἐγεπιεηΒ:: Μο φοβηθεισα κ. τρεµ.): Ὦ εντροµοσουσα | τρεµ. ηλθεν 

(έα να; 5οά α Ὦ ο ΕΠΗ 5: ὈΙαπεΙ σἳ’ 1 ᾳ τεπῖί έγεπιεπα [Ὀ ἐπιεπε]): πο ΟΠΠ 

ηλθ. |. αυτω: Ε απίε επ, ἆ αἲ επι... α Ὁ ο 5: ϱἳ 1 ᾳ ν6 απίε ῃεᾷεδ 

δις (ᾳ ναε]ε εὔιθ) | Ν οπ δι ην αιτ. ηψατ. αὐτου, Ιίθπι Α οπι ηψατ. 

αυτ. | απηγγειλεν (ΝΑ διήΥΥ. 4ποσαπῃ «οἩαθγεχο ν]άείασγ αποά οπ]ρίί 
ὃν ήν οίςο; Ῥ -λαν) 8ἶπθ αὐτω ΟΠ ΝΑΒΟΡΙΧΣΠ 11” {οχο 1 Υς «ΟΡ ΑΥΤ 

επ ϱ{5εἩ ϱΕΏΓ αγπ αθίἩ ... ς (5εᾶ 909) αάά αυτω ουπι ο) ΥἱάρΙ5 ΡΕΓΔΑ 

ππο7 α] ΡΙ6Υ β4Ἡ ϱ0 ΑΥΙΡ | καιωσ: Ὦκανοτι, Έ και ευθεωσ, 69. εωσ 

(οπιῖββο και) ... ΔΑ” οπ1 ὧσ. Ῥοδί ιαῦη παραχρηµ. γτζα τεορο(1ΐ οογαπι 

οπιπᾶ Ῥοριῖο ἄεοζαγαυτε 

48, ο δε ειπ. αυτη: ΑΔ οπι | ο δε οΙΠΙ ΝΑΒΡΕΗΚΙΡΌΥΓΣΠ αἱ ρ]α Ιένα 

οίο ... ΟΜΡ (5ἱ0) ΕΧΛ αἱ 15 ἔογο ϱο ΑΥΙΣΟΝ Ρ6ΥΡΡ αάά τς (:: αἰπαλΗίαν 

ἵπ Μί οἱ Μο αἀάἰάστιαπέ; ς Ίμπ αβεπί ἵπ Μί, Τη εἴ. ἵπ Μο) |. αυτη: 

κ {π βαἩ ΟΠ (:: Ῥοΐοεί οκ Μο Ιπ]αίππι 6856: Ροίθβί νοτο οίΐαπι Μί, 

εχ απο Φαρσει α Ρ]ατίπαῖς αβδαπαρίαπη ο8έ, αἆ οπϊΓίοπά απ να]πἱςςθ) | 

Φυγατερ ΟΠΠ ΝΑΟΡΕΗΜΡΗΡΌΥΣΓΑΑΣΠ αἱ οπιηνίᾶ.,. ΤΙ θυγατηρ ουπι 

ΕΚΤ, (:: Ἰέθπη ἵπ Μέ ρατ,, ἵπ Μο ἨὈ, Ίμοησα ΠΙβΙΟΓ6 ααο[οτ]ίαία Το] 

19, 15 πα ίαχ, αλβ τεοερίπιήβ). Ῥγαείογοα βἶπο 6Φαρσει ἀεάίπιας (α΄) 

ΕΠΙ ΔΒΡΙ/Σ 1. 59. 118. 191. 10τ. 2909. 846. Πρ]εῖ νο (αἱ. 1801αΐ εἰ ὃ) 
Β8Ἡ «ορ Αυτα ο{ίΏΕ,., ς ΡΙΔΕΠΙ Θαρσει (:1 πὲ Μί; Ἱπνοδοίαπι α ΠΟΠ- 

πι]]15 ϱ{. ἵπ Μο) οππι ΑΟΕΗΜΡΗΘΌΥΣΓΔΑΛΠ αἱ Ρ]ογ α 6ο ΒΥΥΣΕΠ 6{ Ρ ΑΤΠη 

αείἩ | σεσωμ. σε (Κ οπι σε, ΔΡ Έτος Ῥοπ απίε σεσω.): 3 Ὁ ο Ε1 α (13" 

ϱ1: 9:9) απ [ΟΥ 84Ἠ {οἱ (ποπ 1ΐοπι υρεᾶ οἱ πα55 α)ἴα) ΤογηαχοΆ, 30 {6 βα[- 

φαπι Γεοῖί | εισ ειρηνην (ὖπ ρασεπι ἆ 13’ ϱἳ' 1): ΕΕ εν ιρήνη, Ἰεπι α Ὦ ο 

ϱ Γα ΥΡ 88η οοΡ ἴπ ρασε 

49, ετυ αυτου λαλουντοσ οἵο: ϱ αἄ]πιο ἴοφμεπίε εο υεπῖέ φηιάᾶαπι ΥΤποεΡΣ 

5Ίπαφοφαε ἄΐσεης ἀοπιίπε υεπῖ τέ Πῑία πιεα 8αἴνεδ' Ἰοφιεπίε «ο υεπῖί ρε 

γϊποϊρία ἀἴσεπδ φωμΐα πιογία εδ θείο | ερχεται: ΡΕ" ο ΒΥΤΟΙ ερχονται 

(ο υεπετιπά) :: οἳ Μο | τισ: Ρα ὓςορ1 ]ᾳ απι {ΟΥ β4Π (ΠΟΠ επ ϱ 

43: ϱὲ’ νσεᾶ Ίπ α) 5γνοὰ (ποπ Ἰέοπι θγταίτοξἈτ) οπη | παρα οαπι ΝΒ 
ΟΡΕΣΓΔΑΣΠ πποῖ αἱ Ρρ]6ς ... Ὦπ απο (1: πί Μο) ουτη Α0 1. α15 Ώαπι”, 

δε Τα: α Ὦ 1 ᾳ απι {ου 5841 α (1 αἄ) ργὐποίρε (α -Ῥεπι) 8/παύοθαε (8 

νὶᾶς απο); ο {Η3: ϱ1: 5’ νε (ε{1155 πέ ναἰχ πια) αἆ ῥγύποίρεπι 9//η. | λε- 

γων (Ώ ο ϱστοὰ λεγοντεσ Ι: ϱ Με) 5ἶπο αὐτω οἵιπι ΝΒΙΙΧΑΣ 1. 95. 118. 

49 - 26 
Μο ὅ, 35-43. 
Μί 9, 23-26 
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τὸν διδάσκαλον. Ὀ) ὁ δὲ Ιησοῦσ ἀκούσασ ἀπεκρίθη αὐτῷ' μῆ 

φοβοῦ. µύνον πίστευσον, καὶ σωθήσεται. ΌὉἱ ελθὼν δὲ εἰσ τὴν 

οἰκίαν οὐκ ἀφῆκεν εἰσελῦεἴν τινὰ σὺν αὐτῷ εἰ μὴ ΙΠέτρον καὶ 

Ἰωάννην καὶ Ιάκωβον καὶ τὸν πατέρα τῇσ παιδὺσ καὶ τὴν µη- 

Ἰεαηί ο βα]ι ο0Ρ ΒΥΙΒΕ.,, ς Τμ Ῥϊ α4ᾶᾷ αυτο ΟΠΠ ΑΟΡΡΗΒΕΔΑΠ πποῖ 4] 

Ρίοι Π{ΡΙεΙ νρ Ρο δγτεα αί πόΓ αχγπῃ αοἰἩ Γαπι” δέ (:: οἱ. ἵπ Μο αἆ λε- 

γοντεσ Ὦ εἰο αἲά αυτο) | η Θυγ. σου: Ρᾶῖ σου η Θυγ. ]. µηκετι οπτη 

ΝΗΡ 5δαἩ ΒΥΥΡ (56ἆ ετι ο.")...ς Τϊ µη ΟΠ ΑΟΓΡΗΧΓΔΑΣΠ τιπο” α] ΟΠΗ 

γιά Ἱίοπα (1{ νο ποῖζ) 5ο ϱ0οΡ 57ΥΥ (ακοβρ ϱ.") το]! Ώαπι 5 554 (:: ο, ϐ 

µη σκυλλου. Ματεῖ τι ετι σκυλλεισ οἴο νῖκ Ἰπο να]α]ϐ) | κγΑ αἱ πι 

σκυλε (αἱ οἱ. ἵη Ώαπα ", δὲ οὐ Τπα εδ) | τον διδασκαλον (ία 4 ΠΙΠΙ; Ὦ 

οπι): 1. 191. 1Ρ]0ῦ νο (οχο πηπη) Απηριις 1991 ΑΥΠΙ αυτον, ἃθἲ /ο8ηπι. 

Απιζιισιόυ Ηρ6ἵο ἑαπαπαία ἑαχίππι αΏογί: οεπεγιπέ, Ἱηπᾳ αἷ ές εεγυζ ἀΐσετ- 

ἐε5 ργἰπαιρί: ΔΙοζί υεσαγε ἐἴζιπα, Πεδία ἔπα πιογέια εδἰ. 

50. ακουσασ: Ὁ οἳ ... Ὁ 1 νο (ο αιζίεπς δΕ’ΠΙΟΠΕΛΙ, ο αιιζ(ίο Ίου 8εΙ- 

πιοπε, ἆ αιάἰετπς πεγόηπι, ὮὉ ἓ οἳ. 1 α 5 ΥΙά σ”: νἷᾶ αιάτίο Ίου 9εγύο, 
σπι αι ἰκδεί [ου πεγύτιπι 5ἶνο δεγπιοπεπι] ΑΥΤΕΣ (4ος δίο αἰπεγῖπε) απ. ᾶ 

τον Λογον 1: πί Μο | απεκριθη (89). 16. α Ἐςο (ρ1 1 α (πο 1θπι 
να ποσά 5: ϱ”.) καἩ βγτζα εί δελ αθἰ] ειπεν (ία, αἴθ) | αὐτω: Ἱενε 
ΒΥΥ5ΕἨ αθί] ραέγί ριιεῖῖαε | αυτω πἶπο αἀαῑίαπι η Ἀ(εἰ" οἱ «ΕΙ ΧΑΣ 1. 

98. 269. 999. Ιΐί νο δαἩ βγτοι ο{δΟΝ αθίἩ ... ς αἀά λεγων ΟΙ ΑΟΡΡΗΕΓ 
ΑΠ πποῖ αἱ ρ]οετ «οΡ (Τεββοπάεπθ ἀἰωίί) Ρο 5ΥΣΡ οί Ἀτ αὖπι | πιστευσον 

οτι ΒΤΣ... ς Ἰωπ πιστευε (:: πί Μο Ἰοσίίοπο ποπ Βιςί) ο ΝΑΟΡΗΧΤ 

ΔΑΠ πποῖα] οπιπνΙᾶ { σω9θησεται (11Ρ]6ἳ νρ εαἴναδίζι, εαΐσα ετίέ: ἃ 88] 
βγτοα οἱ ΠΥ φένεῖ) : Υτέα πα ἠῑία ἔια 

51. ελθων (1: πε Μι οἱ Με) οπἵηή ΝΑΒΟΡΕΥΗΚΙΜΗΘΌΧΓΔΑΠ αἰδὺ [οχο Ἱενρ 

ϱο 88Ἡ οορδΕΒΥΡ εἰ σὰᾷ 2 δγτοπἃ.,., ς (-- αὐ Ἀπ) ΤΙ εισελθον επ Ὁν 
αἱ ΠΟΠ 1{α Ίηιι ΟΡ ΥΙ ΑΤΥΠΑ αεί { δε(ο υεπίεπς αμίεπι, ἆ ὑπίταπς απέεπι, 

ο οτπι υεπίθθεί αιέεπι): 1Ρ]ετ νο εἰ οτι (α. οιπι(ιθ) υεπίβδεί (ᾳ ρου νεπέε- 

568)... Δ οι |. ουκ αφηκεν οἱο:  οὔδενα αφημ. συνεισελθειν αυτω | 
τινα (1, ουδενα, 69. Ρροδί αφη..) συν αυτω (0 σ. αὐτ. τω΄α, ΡΙΟΥ γρ 8ε- 

οτι ἠποπιῳ καπ, | 8εο. ἐπέγατ. φεΠι(]., 6 8εο. αἴἴγιοβ) ο. Βο ΡΙις 95. 69. (124. 

946. τινα συνελθ. αυτο) 841 σοΡ αθίή, Ίέθπι ΦΥΥΣΕΝ 6{Ρ οί ἩΣ,.. ς ουδεγα 
ο, ΑΟΡΕΗΚΜΠΗΒΌΥΓΑΑΠ αἱ Ρ]οχ ϱγτοῖ ϱο ἉγΠη (:: Μο ουδενα µετ αυτου) | 

ιώαγνήν (80 -ανην) και τακω. ο. ΒΟΡΕΕΗΚΜΗΌΥΓΔΠ α) 15 [ον ῦ οθσβ]α 

(οἵ Ε.Π {οἱ ΦΥ1Ρ οἱ Ἡτ.,. σ(Ξ-- 0 92) νακω. και τώαγν. (1: αἱ Μο Ιθείῖοηο 

βπίππα ΠοἩ Βποί) οππΙ ΝΑΙΙΘΧΑ 95. αἱ πα νρ (13: ο. 3" τί να(α) δα] 

ορ βγει ϱ{56Ν ϱο Αππῃ αθίµ. ΟΜ οἱ. Πῖπί 1ο: Λιζπι επίπι, Ἱπαπ]ί, 

Λεγπιἰαἰὲ ὑπίνανε θέ Ρείγπι εἰ Παοοῦηπι οἱ ραΐγεπι εί πιαίγεπι ε[ῖας. 

Ωπίρας νογνῖς ο ἄποδ[ῖεογαπι βοπίοπέῖα Ργασπιίδα βαπέ: μα πἶηζΒ 

απίοπη ἱηργοβκς ἀοπιίηις αἆ ΠΙΟΓΙΠΑΙΗ ῥαο]]απα 55οΙανξ θαπη. 
Όπάο 5οηπῖίαχ ἀποβίίσος Ἠτπο 1οςπίη αΏδᾳπο ΤοΠΑΠΠΙ8 πιοπ{ίοπθ 16- 

ρῖνβο: π{ οπΊπα ΠΗΠΙΟΥΗΠΑ απἰπαιιοπαγίαπα, 41ο πππχίπηθ ἀο]δοίαΡαπίτιη, 

οβσσγοπέ, ἵρβαπι ἀοππίππα απἰπ{ο Ίοσο παπιογαχαη{. | τησ παιδοσ: 

του κορασιου 
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η 9 ο” ον) / ο πλ μα ς Ν αφ . 

τέρμα. Ὁ2 ἔκλαιον δὲ πάντεσ καὶ ἐκύπτοντο αυτήν. ὁ δὲ εἶπεν 
ὰ » 2 / 2 π τς ς λ 

μὴ κλαίετε' οὐκ ἀπέθανεν ἀλλὰ καθείδει. 5ὸ καὶ κατεγέλων 
- το / . σ 2 Ν ΔΝ - 

αὐτοῦ, εἰδύτεσ ὅτι απεθαγεν. 54 αυτὺσ δὲ κρατήσασ τῇσ γειρὺσ 
. -” ’ ’ 9) -ᾱς .. ο] / -- ΤΕ) αὐτῆς εφώνῃσεν λέγων ἡ παῖσ, ἐγείρου. Ὁῦ καὶ ἐπέστρεψεν τὺ 

- .» Ν Ξ τν ςν θες - 
πνεύμα αὐτῆσ, καὶ ἀγέστι παραχρηµα, καὶ διέταξεν αὐτῇῃ δυοθη- 

.- Να ς -- τις ος ΑΙ / 

ναι φαγεῖν. Ὁθ καὶ ἐξέστησαν οἱ γονεῖσ αὐτῃσ᾽ ὁ δὲ παρήγγειλεν 
-- λ ο λ / 

αυτοῖσ µιδενί εἰπεῖν τὸ γεγονόσ. 

1Σ. 
’ κ ν ο 2 . ν 

1 Ἠ Ἡ Νυνκαλεσάµενοσ δὲ τοὺσ δώδεκα ἔδωκεν αὐτοῖςσ δύνα- 
. 

69. ο δε: Ἡ 98. 989. αἱ 5] βγτέα ϱ{5ΕΕ (που 1ΐέθιπ Ρ ηες Σ) ααί]ι αάά ες | 
ουκ (: πεΜο πεχα ραπ]]ο ἀῑνειβο) ϱ. ΑΕΗΚΜΗΡΌΥΥΑΠΑΙ]ΡΙα Ρανς (εί. 

απι {α ΓοΥ {ο]) ΘΥΤΡ11Ε Ου 1333 (περι ησ ειπεν ' ουχ απεθανεν αλλα χα- 

Φευδει) Απιζιισ όσα, 6) Τμ ου γαρ (:: πὲ ΜΙ) ο, ΝΒΟΡΕΙΧΑ αἱ δῄετο 
ο 683: 1.5 1 4 επι ΡεΓς δα] 6ορ 8ΥΥ6 οἱ ΣΕΝ (6) βεά γαρ ς.") εἰ μα 

σο ΤΠ ΟΥΥΔΟΙ5Ι | απεθανεν: Ένα 1. 1δ. 29. 9δ. 64. 69. Τθ. 106. 

191. 191. 909. ο 3: ϱ1. 5. νρ (5εἆ ποη απη ΓοΥ 6πη {ο]) δα] «ορ 5γτεα 

6ί) ο.” (αἱ ἵπ 1η: αροῖπι. αριθ]. πο ἵν οπή θας οχεπιρΙ] Παν θιί- 
(1η) ΒΥΤΙΥ αεί Ογταεί ΑπιζΙΙς αάά το χορασιον (.: αἱ Μι). Οείετατη 
αᾱ Μί 9, 94 ρετίπεί αποά Απρέεονς3,65 γαείεΓί: «Θποά απίαεπα ΠΟΠΗ] 

εοᾶῖσεε αροαπί 56ο. Μι; Ἀοπ επῦῶπι πιογίια εδέ πιιζεγ ἑεα ἀοτγηιέ, ΕΠΙ 

εαπι Μο αἱ Ίιο ἀποᾶεσῖπι αηπογαπα ριδ]]απη [π1556 {οβίοιίτ, Πε] ρας 

Ίιεβγαθο 110γ6 ]οσπίππη 685ε Μαίί]αεπτα”' είς, 

59, κατεγελων: ϱ'κκ -γελουν | ειδοτεσ: Χ ιὸοντεσ 

54. αυτοσ δε σῖπε αἀἀἰίαιποπίο (Ρ΄ ρτοῦ Ῥε]μια) οππ πΕυῖς 1. 118. 

191. 2909. ΠΡ] νρ (αἱ. απι {α {ου εἰς) βγτόα αθίµ ... ς αἆά εκβαλων 

εξω (οἳ 581 οἵη: ΑΚΗΡΙΠ αἱ ρ]αβὸ ἔᾳ επι ϱγταίτεἰμῦ σο ροδί πα)τασ 

Ροπ) παντασ και (413 απ 01η και) :: ϱ 11. Ῥρ. | Δχεροσ | Άλεγων: 1. 

118. 191. 209, οι. | εγειρου ουπι ΑΒΕΗΚΝΜΗΒΌΥΓΑΛΠ αἱ ρ]ος (5: 4παε 

{ουπια ΠΠΡ(ΠαΤη ΒΙΠΙΙΠΙ απείογ]ἑαίθ Ῥτας -ρὲ εἰ -ραι αξίας: βο]επί 

[ΟΥΠη86 --ϱε εἵ -ραι ποῦ εοπηπιπίατϊΙ ΟΠΗ εγειρου. Ἐκ δι Ἰωάζαα 

οῖατω εγερθητι τ, 14 ε8ί) ... ΤΠ εγειρε ο. ρουχα 1. 89; 1ῑειη 1, 209. 

ἔγειραι :: εἴ 1]. νρ. Ῥταείετεα Ερ1ρ]ιαΠΕ1Ο6 ῃ παισ αναστηύι. 

50. επεστρεψεν: Ὁ υπεστρ. | και ανεστη (Μ απεστιὈ) παραχρηµα (938): 

αὖ οπι | διέταξε: Ὁ επεταξεν | αυτη ὃδο8. ΟΠΠ ΝΑΒΟΕΕΗΚΙΜΒΟΥΧΓΔΛΗ 
4] Ρ]ει 1ΡΙε γρ βα]ι 60Ρ 6ο... 9Η 1. 98. 69. 106. 194. 191. 909. αἱ 

Ῥατςο α ΒΥΥΤΟΙΠΗ ΑΠ αθίἩ ὁο8. αυτη :: πἲ Με 

56, και εξεστ. (α οὐδίμριεγιπέ αιιέεπι, ο ααπιζαξί διπέ αιιεπι) οι γον. αυ- 

τησ (5Υγτεὰ και οι γου. αὐτ. εξεστ.): Ὁ ο οι δε γονεισ αὐτ. θεωρουν- 

τεσ (ο οπι) εξεστ. | ο ὃε παρηγγειλεν (κἨ --γγελεν, κ” --γγελλεν): Ὦ 
παρηγγ. δε | µηδενι: 9813 ηδε 

1Ν.1. Ῥτίπιαπι νδΥδπα Σ {ου Ἰαροαί. συνκ. (συν. 6, ΝΡΗ, ο{ αἱ α)ὈΙ: ς Τη 

1-6 
Μς ὁ, Ἱ--1δ 
Μι1ο,1.555 
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Ν ο , Ν ’ υπ ς ’ ΔΝ η ; 

µιν καὶ εξουσία» ἐπι παντα τὰ δαιμύγια και }όσουσ Όεραπευει.. 

2 
.] 2 ’ λ Δ ’ Δ ( ’ ” - . 

και ἀπεστειλὲν αυτουσ κηρύσσει» τι βασιλεία» του Όεου και 
» ς λ 3 ὀ λΩΑ Ν ” η Ν ες / 
ἰᾶσδαι, Ὁ ο Ὁ καὶ εἶπεν πρὺσ αὐτούσ᾽ μη/δὲν αἱρετε εἰσ τὴν οδόν, 

Ἂ τες ͵ , αι ας να 'τε ἀνὰ δύ μήτε ῥαάῤδον µήτε π]ρᾶν µητε ἄρτον μητὲ ἀργύριο», μήτε ανὰ δυο 
” ” υ ” π "Ν 5 Ας αν μου ’ . 

χιτω}«άσ εχει. 4 χαι εισ τν αλ οιπια) εισέλθητὲ, ἐχξι μεγὲετὲ και 

2. 

4, 

ΤΙ συγκ. πΕΑΒΟΙΓΔΑΣΠ πηςῦ οί) δε (6Η ΡΙΠΕΞΒΕΠΙΘΙ 1 «γγοὰ οτη δε): οὗ 

ΕΗΡΙΠΙΕ αἱ αῖᾳ (ζεπη ουρ]κίατῖα) ο νβδῖκ βγγοὰ οί 56Ν (6{ τν Ε ἴιωιο ἴῑ[ε 
ἀοπιύπ. Πέδις εοπυοσαυ!) πάάᾷ ος | τουσ δώδεκα (0 τῷ’) ο. ΑΒΡΚΜΕΒΥΓΔΗ 

α 100 [ογαο 5γτοα οἱ 56 ΤΡ{α]335 (αναγι/ὠσκω εκ του ευαγγελιου: συγκα- 

Λεσαμενοσ δε τουσ δώδεκα εὐωκεν αὐτοισ πδᾳπειασθαι)...ς(Ξ αυ 

ὦσ) 1 (οκ 6ΥΥΟΥΘ 46 Β) αάά µαθητασ αυτου «1 αἱ Μ6 ου οὐεεηῦ 

αἲ πια Ὁ α 7 ρλ ]ᾳ... Νο μχλ2ΐεΙ 16. 9δ. 61. 69. 1294. 2604, 2602. 9406. 

20ο Ἱεαπίέας ϱ Ενρ (ρϱ” Υιᾶ) σο «ορ 8ΥΤΡ αἱ Ἠὲ αγπι αθί1ι αἀάᾶ αποστο- 
λουσ | εδωκεν: Ἀ δεδωκεν | αυτοισ δυναµιν: Β 6ΟΡ (πο 1ἴθιῃ 8811) 

ὃνν. αυτ. | εξουσιαν: ο νΙ10βο -σιν | παντα τα ὃδαιµ.: Ὦ πασαν 
(23 παντα, ἆ οπιπε) δαιµονιον ... ΥΥΕ3 ΟΠΩι6Ν ριγέμ8 εἰ ἀαεπιοπία | Ε 

γοσσουσ 

ιασθαι (ΟΕ 926” νασασῦθ.) Βἶπο αἀάῑίαπι οσα Ἡ ογτέα Γ]α] 555 (νιἀο 

απΐε, {οία5 Ἰουιβ συγκαλεσ. δα νασθαι οχξορίας Ἱερίίαν)... αν” 
Ἰ αἀᾶ τουσ ασθενεισ εΙΠΙ ΝΑΡ1Σ αἱδ, Πε ς τουσ ασθεουντασ ο. 

ΟΣΓΑΑΠ αηςἳ α] ρ]ει; 40Τ. 4965. Ρο ΡΤαεΠΙ παρτασ, 208Υ Ἠαρεί τουσ 

γοσουντασ, { οπύιες ὑπ]ῆγπιδαίεα; ΠΡΙ6Υ νε Παθοπί πγπιοϐ, ἃ αεφγοίοΒ, 

πας αλίαχ 58Η 6ορ αγταίγαίΏν οἱς 

την: ΟΧΑ 69. 254. α1”5οῦ οπι :: πί Μο | ραῤδον 6ΝΠΙ ΝΕΟ ΡΕ" ΕΙΝΣ (κ 
ῥαβδιον) 1. 11. 15. 29. 98. 9δ. 69. 106. αἱ59 (οτο 1ὲ νο (οἱ. ὃ) 88] 

οορΥ1ά ΥΥΥΟΠΙΣ ΑΥΤΗ αεί] 811616 (κατα μεν τον µατῦ. χρυσου και 
αργυρου την κτησι/ αυτοισ απηγορευε --- κατα δε τουσ λοιπουσ [1.α. 

Μο οί ΤΕ] και τον αὐτον µατῦ. µη επιτρεπων αὐτοισ µήτε ραῤδον 

µητε πηφαν εἴο) Τεντ άντά (ΟΥ, απίεπι πας νίγραπη ἀῑδοιρι]1β ἵη 

γΊαπη Γεγτο ργαεβογ{ρεῖ(', 8εᾷ ααπενγ]ίατ αίγαπη οὔνφαπι απ ρεγαπι Βογ]- 

ΡΣονῖέ Τοτί: Ῥτο ποαχι θΠΙΠῃ --- 4ᾳ Ίιχχ αρρ ἁἀῑοΙί--- θέεγαπι νιάείι 

Ρταθδίατς) Ογτ1π350 Απρζοηδητας Ἀο]αί 1έαπι αιιαθτῖ 4ποπιοάο ΜΙ αἱ ]ιε 

οοπιπιεπιογαν ογ]η{ ἀἰκί5βο 4οΠΙΙΠΙΤΗ π{ πθς ΥΙΥΡΕΙΗ {εγγθηί, οπ. ἀῑσαί 

Με: - πῑθὶ οἴγθαπι απίωπι είς)... ς (-- αν 5) ραῤδουσ επι ΑΟΡΕ"Ηκ 

ΒΌΥΓΔΑΠ αἱ Ρ]α ρο:: πὲ Μί |. πηραν (Κ αἱ Ραπο πειραγ): ἃ Ὁ ς ο Ηὔ' 

μ]. 1 ᾳ πἀά πεφιθ οαἰσίαπιεπία (Η15' --ἴωππ); πο επι ερ” νρ1τοΜί | 

ανα ΟΠΠ ΑΟΖΡΡΕΗΚΜΡΒΌΥΓΑΛΗΠ αἱ Ῥ]ου ΑΥΥΡ.... ΝΕΟ ΕΙΣ 2904, 496ν οµ, 

πθς οχρτίτη Τέ (οοπίγα ἆ απα μαῦοί) νο (πας ὁ) γτοα 568 ΕΕ βα] «ορ 
ΑΥΤ Ρο | εχει) (ἆ ρο): ΝΑΕΥΙ, 99. 10τ. Τε νο ΒΥΤΟΠΙΠ βα1 (πευε οὐί 8ιι- 

Ζεν 08) «ορ ΤΠ εχετε ... κ ΟΙ, πθς οχργῖπῃ αεί] 

ην: ΜΧΓ 1. α] ραιο ὁαν... 61. 248. 9ὔ9. αἱ ρ]ιβ10 οἱ | οικιαν: Τθ. 
106. 351. αἱ Ῥαιέ ΒΥΙΡ πολιν η οικιαν :: 6 Μί | µενετε: Ν µιωατε :: 

οἱ Μι ] και εκειθεν (Ἠ κάκειθεν): 98. ο νο αἆά µη. ἈΒιπλ {ει { ἨΙΙ 

Β4Χ 60Ρ Ρτο και εχειΘ. εξεωχ. 4οπεο επεαίίδ, αεί] εἰ πε επέαἰδ ὑπαε 119- 

φπεάωπη επίν εγἰ({8 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ οπ. ὅρτ 

ἂ- 9 9 ο "ν . - 

ἐκεῖθεν ἐξέρχεσθε. Ὁ ο καὶ σοι ἂν μὴ δέχωνται ὑμᾶσ, ἑξερ- 
νο / Ν ” - 

χόμενοι ἀπὺ τὴσ πύλεωσ ἐκείνῃσ καὶ τὺν κονιορτὸν ἀπὺ τῶν ποδῶν 
ς ” α / 3 / ορ . / ὁὸ ϱ0,. 8 3 / ὑμῶν ἀποτινάσσετε εἰσ μαρτύριον ἐπ᾽ αὐτούσ. ϐ 'Ἔ ἐξερχόμενοι 

Ν ιά Δ Ν / .. 

δὲ διήρχοντο κατὰ τὰσ κώμασ εὐαγγελιζόμενοι καὶ θεραπεύοντεσ 
πανταχου. 

90.5 νε ς Τ Ἠ'Ἠκουσεν δὲ Ηρώδησ ὁ τετραάρχησ τὰ γινόμενα πάντα, 

ὅ. αν 6ΝΠΙ ΔΑΒΡΚΙΤΌΑΠ αἱ εχω ... ς ΤΙ εαν ο. ΟΕΕΗΜΒΥΧΓΑΣ α]Τὸ {ογε | 

δεχωνται (60’΄) ουπι ΝΑΒΟ"ΚΙΜΌΣΠ α115 {ργο ο... ς δεξωνται οπῦι οἳ 
ΡΕΕΒΥΣΔ αἱ ρ]α (16 νρ γεσερεγίπέ) :: ο 1. Ρρ., ἴἴεπα ΓΑ αἱ 30 {οταο δε- 

ἔονται | υµμασ: 58Ἡ αἀάᾶ πεφμε αιιζ(ωεγύπέ υεδίνα υεγζα :: ο ]]. Ρρ. | 

απο 6ΝΠΙ ΑΒΟΙΧΓΑΛΖΠ πηςδ αἱ Ρίες.... ΝΏ 28. θΡ9 4Τον εκ, Ἱίεπι Ι{ νρ 

ᾱε (: Μι εξω, 5αῦβΗ παπι εκ γε] Ῥ]απο οπιϊββιπι). Ῥτασίεγεα 69. 

124. 940. απο τ]σ ονχιασ ή απο τ. πολ. ε.., ὃδ. απ. τ. πολ. ἡ πωµησ 

εκεινησ:: εἴ Μί 10, 14 οἱ 11 | καν τ. κπογιορτ. Επ ΑΟΞΕΕΘΗΚΜΒΌΥΓΑ 

ΛΙ αἱ 1οπρε Ρ]ον Ὁ ο 3: ϱὲ- ϱ νίά 1 ᾳ νε ρο βγτεπ οί πίγαιν ΑπηζιΙς 
19908, ΝΒΟΤΡΙΙΧΣ 1. 98. 194.  ϱ Εβ8Ἡ «ΟΡ 8Υπι α οί] ΟΠ1 καν, Ἠΐπο Τμ 
[και] 1: αἲ Ἱία οἱ Μί εἰ Μο Ιεείίοηπθ ποπ Βαποί, Οαἴῦαβδ εκ 1]. Ρρ. οπιίδ- 

ΒΗΤΏ 6556 πηπ]{ο ναγ]β]πη]]]ᾳ5 οδίαπαπη οχ 10, 11 Τις Ἱπ]αίαπι. Υἱάε- 

αν οιππίπο 116 πίτοα Ίου --- αἰίεγαπι 8ο]15 Παβοαί --- καν δοχὶραῖβ8ο. | 

απο (1, 88. ΡΙΔΕΙΑ τον): Ρῦ αἱ ρΙαδ1ονρ (ο ἆ νο Λιζυέγεπι ρεάιηι 

ΦεβδίγοΥΊΠΙ) 88 «ορ ΦΥΥΕὰ αγπι οπη :: οἳ αἆ ΜΙ. Τατ τα]ῖααῖ βίο : 

Άαίυεγεπι ἄε γεζίδις υεδίτέ { 83" ϱ1. Απιζιις 1298 γμίυεν. υεδίγιι α Ῥέ- 
αἰὈ, υεδέγὶ ο, Όιζυ. υεδίγἹώπι «ἴε ρεαᾶιδιδ α Ὁ 1; Λιίύεγεπι υεδίγαπι (51πε 

αάάΠίαπι) ᾳ | αποτινασσετε ο. ΝΕ 1. 191. 151. ... ς 1η ΤΙ αποτινα- 
ξατε (:: αἱ Ἡ. ρρ.) οππι ΑΟΤΧΓΑΛΖΠ πηςδ αἱ Ρ]6Υ; Ὦ επτειναξατε. ὮῬο- 

παπί απίο [και] τον κον. 6 Ε:: ο Ἰ]. Ρρ. | επ αυτουσ 6πΠ ΝΕΒΑΒΟΡΙΙΧ 

ΓΑΛΖΠ 11ης χ6]] αἱ Ρ]ετ, 16Ιη ΦΡετ (5Ἴργα) ἐἶζο (εοβ) 1ΡΙΕΙ νρ είς (5γτ 

5οἩ ϱ{ Ἀτ απΠῖθ εισ µαρτ. ΡΟΠ) ... ΝΕΟΣ αἱ 19 επ αυτοισ ... κ’ 28. 69. 
194. α110 {εχο α Εβγτοὰ ΑΙΠΙ αυτοισ (1: αἱ Μο). 1άθετο Ταεγμηατο 4, 51 

μἱαροαί ρα]νοαγεπη εχοπίεχε 4θ ραάῖἴρις Ιπ 6οβ α αιἱραβ οκοαερ{ῖ Πο Γ118- 

5επέ, εί Ἠου ἵπ {αδιΙπιοπίαπη παπί βατ]. 

6. εξερχ. δε: Νγτέᾶ οἱ 56Ἡ (ΏοἨ Πἴεπα ἉΓ οί Ρ) ΡεγδΡ αάάᾷ αροδέοξὲ (Ἀγτζὰ αἆ 

εις) | διηθχοντο: ΑΔ Δἀᾷ απο τησ πολεωσ επεινησ | διηρχ. κατ. τασ 
(40. 90τ. αδο” α1ῦ ΏΌ1αΙ55 οπι) κωµασ (Χ πολεισ, 88Ἡ απ Ρ141539 πο- 

λεισ και πωµασ, Ὦ ο 1 α 8γτεα θ{56ἳ οαεἰεἰῖα οἱ οἴυαίεβ): Ὁ κατα πο- 

λεισ και ηρχοντο (ἆ αἴτοα οαἴυίαίεν ἐγαπθίθαπί), ο Ῥεγ οαδίεῖῖα ρεγίγαιι- 

ατεδαπέ 

Τ. ηκουσεν: Ὦ ακουσασ | ὁ: Δ οι | τετρααρχησ οπα Να” ΟΠ ο τετρ.) 
053 «ορ. Οξαὰ Μι 14, 1, πὈῖ ΝΟΖΔ, 198, 1 οἱ 19... ς Τη Τϊ τετραρχ. 

οππι ΑΒΡΙΧΓΔΑΠ απς 611 αἱ οπηηὖ]ᾶ 58]Ἡ οἰο | τα γινοµενα (Ακ 1. 69. 
946. α115 (θγα τ. γενοµμ., ἴἴεπι Ὁ ᾳ φμαεοµπιᾳ. εγαπέ Γαοία) αΌδαιε υπ 
αυτ. οππῃ ΝΒΟ721,Σ 69. 107. ϐ6Ρ8 α Ὦ ο 2" ] 884Ἡ «ορ ΤΕΝ απ... ς 

(5εᾷ 65000) α4ᾷ υπ αυτου, Ἱωπ [υπ αυὐτ.] οµΠ ΑΟΞΕΘΗΚΜΒΌΥΧΕΔΑΠ αἱ 

Ρριεγο Γρ13. ᾳ νρ ρο βγντα αεί | παντα (Ίὲ να «ορ 5ΥτΕΝ ε{ΣΕἨ αοἲ]ι 

τ-θ 
Μοθ, 14-- 16 
Μι14, 15 



10-11 
Μοδ, 90-44 
Μι 14, 19-51 

55 9. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

ο / ΑΛ Ν ε / ο 3 

καὶ διιπόρει διὰ τὸ λέγεσθαι ὑπό τινων ὅτι Ιωάντισ Ιγέρθη ἐκ 
αν λος ’ τοι ο [ό , ᾿ ’ 3 ολ ο ! ’ 

νέκρω», ὃ υπὺ τῶν δὲ οτι /1λειασ ἐφάνη, ἄλλων δὲ ὅτι προφήτης 
-- ὧ ’ 2 ’ πι π Αν Ες ο .. ’ κο] . 

τισ τῶν αρχαίων ἀγέστη. «) εἶπεν δὲ Πρώδισ' Ιωάννην ἐγὼ ἄπε- 
/ . ’ ν τ Ν στ ο -- Ν -./ 

κἐφάλισα᾿ τίσ δέ ἐστιν οὗτωσ περὶ οὐ ἀκούω τοιαῦτα; καὶ εζῆτει 
ιτ η 
δε} αυτόν. 

ὰ 91. κας ϱ ν / - 10 η Καὶ ὑποστρέψαντεσ οἱ ἀπόστολοι διγήσαντο αὐτῷ 
: ς ὦ , ς Ν - 2 λ « / »ὸ δᾳ 

Γοό1 1 ὅσα ἐποίισαν. Ἱ' Ὁ καὶ παραλαβὼν αὐτοὺσ ὑπεχώρισεν κατ ἰδίαν 

εἰσ πύλιν καλουμένην Γηὑσαϊδά. 11 οἱ δὲ ὄχλοι γνόντεσ ἠκολού- 

απίε τα γωομµ. ΡΟΗ, 01. Ίίθπι δα ΒΥΥΡ απ Ρος 15τ. απαντ.): Ρ1 

955. [5ὰν {οἱ οπα |. και ὀιήπορει: Ὁ ἠπορειτο | Β (πο 1έεπι Ὦ) τωα- 

γησ | Ίγερθη επι ΝΒΟΙΣ α)1ὸ [ετο ...ς Ὦϊ εγηγερται (ΡΗχΡ αἱ α]ία 

ἐγειγερτ.) εππι ΑΧΓΔΔΗΙ ποῦ αἱ ρ]εν τ: αἱ Μο ... Ὦ ανεστη Ροβί νε- 

χρων, εοᾶεπα οτβἶπε ὁ 6 ἆ πιογίιέ5 τέδιωεωί | εκ: Χα]ό εκτων, 19. 

69. 124. 946. αἱ ρ8ῖς απο το» 

δ. υπο τινων: 69. αλλοι | Ίλειασ επ ΔΒΡ (11 ο αἱ. αλἰδί) νε ς Ἰωι Τϊ 
Ίλιασ ΕΙΠΑ ΑΟΙΧΓΔΑΣΠ από τα] αἱ οπιην]ά ῃ αλλων: Τὰ 15Τ. υπο τι- 
γων... Ὦ αλλοι | δε: Ξ οτι | τισ οι (Ῥοεμαι εοπιπεη ναίσ) επι 8Η 

οΧὰΣ 1. 19. 55. Υ56ἳ 114 ο αγπι (Τετ ιαγοῦ, 1 πια αἰφπεπι εα οεἰε- 

γἰθ. Ργορλιεῖς) ... 5 Τι εισ 6ΙΙΠΙ ΑΓΔΑΠ Ποῦ αἱ Ρ]α Ὁ ο {3 ο 1 α 8ὐτ 

οα αεἰἩ (56αἨ «ορ ΒΥΤΡ τί ναίν σετίε) :: ΜΙ 16,14 Με 8, 28 ενα των 

προφ. ποπ Βποί, θε πηββῖ5 εισ Μο 6, 105 Βαεί, ΠΙδὶ απο ὅδ. (εχίαη 

Ίμασαα πα Πε. ο 69. 946. α ϱ ΒΥΙΣΟΝ ο | ανεστη (δγτεὰ αὖᾷ α πιογ- 
ἑς): Ὦ ήνεστη ... Ὁ οδό εστιν 

9. ειπεν δε ουΠι ΝΒΟΡΙΙΣΞ 1. 19. δὺ. 69. 124. 191. 15τΤ. 946. Πέ (ας ϱ 
ἀἰωίὲ αμίέπι, Ὦ { 5. ο 1: 1 α αἰί αιίεπι) Βα]ι 6ορ ... 5 καν ειπ. ΕΝΠΙ ΑΕΔ 

ΔΙ της αἱ Ῥ]ετ νρ (εἰ αὖ) βγτεα εί πἲ ο ααίμ. | Ίρωδησ ΕΙ ΝΑΟΡΕ 

ΕΝΗΚΜΒΌΥΓΑΛΠ αἱ Ίοηβε Ρία... 6 (-- αν 2) ο ηρωὺδ. επι ΒΗΧΣ 1. 

98ὓ. 69. 118. 194.151. αἱ νἰκ ται (:: αἱ Μο Εποπαπίε απάεπι 1εε[Ιοηθ; 
οί εἰ. αἲ Μ{) |. νωαννην (595 -ανην): ΟΡ Ῥταεπη οτι, Ίἴεια 881 «ορ | 

ακουω οππι ΝΒΟ"1Σ αἱδ νο] ο { Η3" 1 Ραµ 6ορ αείἩ ... ςΡΙΒΕΙΗ εγω 

61Π1 ΑΟ ΡΧΓΔΑΠ αποῦ αἱ ρ]ετ Ὁ ϱ]. 4 ν6 ϱο ΒΥΤΡ ατπι; ΠίεΙΙ Ροβί αμ. 

αἆἆ α ο ΑΠῃ {οΥ {οἱ Αγντέαδ{ίΣέΣ | τοιαυτα: ΡΕΝΗΣΣ 69. 964. 399. 48ὲν 

6 ΒΥτ6ὰ ϱ{5ΕΒ κα] ταυτα | νὸ.αυτον: ϱ αἱ γαις Ὁ 1 ᾳ Ρο αυτ. ιὸ. (0 ει.) 

10. αυτω: 19. 69. 194. 946. ΒΥΙΣΕΝ τω τὸ | οσα (250. παντα οσα): 88Η 
«ορ α (:: Με παντα οσα) | εποιησαν (88: νἨ σεν): Α αἲὰ και οσα 

εδιδαξαν :: ο Με | υπεχωφησεν 6. ΝΑΒΟΙΙΧΓΔΛΣΗ απςῦ αἱ ρίθὈ.... Ὦ Υγδ0ἳ 

αἱ Ῥαιας ανεχωρ. | πολιν χαλουμενην Ε. Ν8ΒΙΙΧΣ ὐὅ. βα] 6ορ ασε; δΙι]]- 

{εν Ὁ κωµην καλουµενήν...ς Ἰωπ τοπον εφη ον (Α 19. 091998 46, αδΟΥ 

ο51 205. 209. ερημ.τοπ., 1. 191. 20Ρ.τοπον 5ἵπε ερήμου: ἀΡύτοπ. ερηµ.) 
πολεωσ (ν"ειεὺ 19. 69. 10Τ. 946. οδό Τὲ νρ βγτέαοί δέ οἵα: (0009) κα- 
λουµενησ (Ν” εἰεὺ 19. 69. 101. 946. οδοῦ γνέα εδ οπή, ϱ8Οἳ --νην, Ὁ 
03 ρΙ ΣΙ ᾳ νε φιοᾶ [15- 1.  νρ «ῇ] εδ, εοπίτα α 6 {αφ αμἱ [ο φιοῦ] 

φοζαδαΜ: [ο αγγεϊαίων, { ἀἰοωγ]: 6 9) εαπα ΑΟΓΔΛΗ αμςἳ αἱ ρ]εν 

ΑΥΤΡ ΛΙΠΗ ϱο αεἴ]ς κα εἰκὺ Αα)” γτοπο Σο ]μο πολ, καλ, ΣΙ ενα ο ινε] 



) ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΛΝ Μο, 529 

Όησαν αὐτῷ, καὶ ἀποδεξάμενοσ αὐτοὺσ ἑλάλει αυτοῖσ περὶ τσ 

βασιλείασ τοῦ Φεοῦ, καὶ τοὺσ χρείαν ἔχοντασ θεραπείασ (ἄτο. 

12 Πλ ή δὲ ἡμέρα ἤρξατο κλώειν' προσελθόντεσ δὲ οἱ δώδεκα 

εἶπον αὐτῷ ἀπόλυσον τὸν ὄχλον, ὦνα πορευθέντεσ εἰσ τὰσ κύκλῳ 

χώμασ καὶ ἀγροὺσ καταλύσωσιν καὶ εὔρωσιν ἐπισιτισμόν , ὅτι 

βηθσαιδα (1, αἱ ραπο βιθσ., ΝΕΔΡ οορᾶ” ῥηδσ. [αί. ἆ δεᾷν.], α Ὁ 1 βαἩ 

Φείς., ο 3. 0ε8ς.) -δα οππι ΝΕΔΡΟΡΕΑΚΜΣΣΗΠ αἱ ρ]α 1 νρ 5δ8Ἡ «ορ είς 

(απι -α, νςβ -ἄαε) οοπίχα ΑΕΥΗΙΒΌΥΓΑΑ αἱ ρ]1βῦθ ρο -δαν ... 

κΞοίεΡ 19. 69. 107. 846. Αυτα οπι. ΈΤαποπηις Ιρ]ίΠΓ εισ πολ. καλουµ. 

βη6σ. ο. ΝΕΔΒΙΙΧΣ δὺ. ΒΛ] «ΟΡ (9): ς Τμη ειστοπ. ερηµ. (1. εἴο ερῃηµ. 
οπι, Α είο Ροδί τοπ. ΡΟοΠ) πολεωσ καλουµενησ ῥηθσ. 6ΠΠΙ ΑΟΓΔΛΗ 

πποῦ α] ῬΙ6υ 6ο ΒΥΤΡ αγπι αθίµ; Ἱέ νο ΑΥΙΡΟΗ ἔπ ζοσιπι ἀεθεγέιπι φιιά 

(σιιοᾶ) εδἰ (υοσαδαέμγ να] βΙπηϊ]1{ογ) Βεἰ]ιδαίζα (Φείς., ὄε59., -ᾱα, -ἄαε): 

πΞαἰοῦ αἰ ραιο βγτοα π]] π]βὶ εισ τοπ. (18. αἱ ροβί ερ.) ερηµον (:: πί 

Με): ΑΡὺό τοπ. ερηµ. εἰ ὉὉ πολ. καλουµενησ, αά βαροχβῖὲ ἑαπίαπι εισ 

ῥη8σ. Τμουις Τετπατο 51, ραβοῖί ρορα]απα ἵῃ 5ο] ἑαάἶπα, 4ο ρη5ῆπο 

φσἶ]]οσί ππογθ΄΄ πΟΏ οοπ{]πεί απο Ἰ6οίῖο αοσοπταα5 ἀαβπ]αίτ. 

11. χτ αἱ ππὰ γγωντεσ | αποδεξαµενοσ ΟΠΠ ΝΒΡΙΣΞΣ 1. 11, 19. 24. 95. 

69. ο8οῖ α119... ς δεξαµενοσ ΕΠ ΑΟΡΒΑΗΚΝΜΒΌΥΓΔΑΠ αἱ ρ]εν (:: βεμα 

Ψαποδεξ. Ῥεπο αρ Ἰμο απῖ ππα8δ ος Υ6ΤΡΟ πδιβ οβί: 8, 40. Αεΐ 2, 41. 

15, Δ΄ οἷο, Νας βο]εί δεξασθ. οι αποδεξ. οοπιπηπίατϊ αί Τις ϐ, 51 

1ο]Ἡ 4, 45. Οοπία ραβδί οἱίατη αΏδί αποδεξ. ἀἱβθρ]οπΙ{.) | ελαλευ 

(εί. Τἱ να ο μεναξιη!): Ἀ ελαλησεν | περι: πῦ 19. 98. 69. αἱ” {ετθ τα 

περι | Φεραπειασ: Ὦ α4ᾷ αυτου παντασ | ιατο ΟΠΤΏ ΝΑΒΡΧΓΔΑΠ πηςῦ 
α] Ρ]6Υ 1 νρ οοΡ 8ΥΤΓ ... 612 18. 28. 88. 69. 124. αἱ 15 {εγο Β4Ἡ να- 

σατο 

19. η δε (84Ἡ οπι δε): Ὦ δη (60. ήδη δε αρ ΜΙΙ οἱ {58). Τίαπι {1 ἄῑες 
αιίεπι {απι, ο {απι ιιὈὲ ἄίεβ οοερίέ ἀεοϊύπατε (:: οξ 1]. ΡΡ.)...Χ (καν ημερα) 

«γτοα και | προσελθ.: Ὁ {αἀὰ αἆ ειπε (8εᾶ Ε Ροβί ἀιιοᾶ. ἀῑδο. εἴιβ) | 
οι δώδεκα (ας ο δὲ ἀιοδεσῦπι): Ὁ οσα; ΒΥΥΟ1 6ί 56Ἡ ἀἰκο[ριὲ εις: {3.1 

ᾳ ἄποᾶεο. ἀἰρούρ. εἴμδ, ο ἀῑκοίρ. εἴις ἀμοᾶεο., Ὁ ϱ1 νρ ἀμοα. ἀἰρεύρ. | 

ειπον οΙΠΙ ΝΑΒΡΧΓΑΑΠ πο γα]] (6 184) αἱ οππησίᾶ.,.. ἨΣ ειπαν | τον 

οχλον (αὔθίζϱ): νεα 98, 197. 10Τ. 900. 401. 450. α1”56ἳ τουσ οχλουσ | 
πορευθεντ. ΟΙ ΝΑΒΟΡΙΗΣ α110 {εχα (1{ νρ οωπίε) ...ς (5 68, βεᾶ 

τασρας 0’) απελΘοντεσ οἳπι ΕΑΗΚΜΒΌΥΓΔΛΙΠ αἱ ΡΙεχ | και αγρουσ 
οππη ΝΡΕΣ 1. 19, 69. 191. 946. 490. Ρο... ς ΤΠ Τϊ και τουσ αγρ. οππι 

ΑΟΡΘΗΚΙΜΠΗΒΌΥΓΔΑΛΖΠ αἱ Ρ]εχ 841 «ορ (1: ἵπ Μο αδί τουσ αγρ. κ. κω- 

μασ, 5ο αἴῖαπα 1Ρῖ Ὦ και εισ τασ κωμ. δα ΏΒ1 118) |. καταλυσ. καν: 1" 
οσα, Ἰέοπι ο” ΥΙά π]ςὶ {ογίο αγορασωσι» εαυτοισ βρωματ. (:: ο Με) Ρτο 
καταλ. πδα επισιτισµ. Παραϊε; Αἰποϊ {εν { επιαπέ αἱδὲ εδοαΒ Ρτο καταλ. 
κ. ευρ. επισιτ. | και ευρ. επισιτισµον: Ρο εί επιαπέ θδὲ εδεα», ϱ] αἱ γε- 

(Ποίαπέ εε (9οἆ ὑπυεπίαπέ εξοαΒ Ρτο καταλυσ.), 8ΥτΈὰ υεζ εμέ ὑπυεπίαπί οἰδὲ 

6β6αΒ... Ὁ ΟΠ | οτι ὦδε (881 οορΡεἴὈά οΠ]) εν (Τ 9Π1) ερηµ. τοπω εσ- 
μεν: 8ΥΤΟα ΟΠη, 8εἆ Ῥο8έ ειπον αὐτω Ἀἀᾷ ὧι ζοσο ἀεδετίο ΠΟ5 8ΠΙ8 

ΤΙΒΟΗΕΝΡΟΕΕ, Ν. Τ. Εά. 8. 94 
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ὧδε ἐν ἑρήμῳ τόπῳ ἐσμέν. 19 εἶπεν δὲ πρὺσ αὐτούσ' δότε αὐτοῖσ 

φαγεῖν ὑμεῖσ. οἱ δὲ εἶπαν' οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἢ ἄρτοι πέντε καὶ 
ἰχδύεσ δύο, εἰ µήτι πορευθέντεσ ἡμεῖσ ἀγοράσωμεν εἰσ πάντα τὸν 

λαὺν τοῦτον βρώματα. 14 ἦσαν δὲ ὡσεὶ ἄνδρεσ πεντακισχίλιοι. 

εἶπεν δὲ πρὺσ τοὺσ μαθητὰσ αὐτοῦ κατακλίνατε αὐτοὺσ κλισίασ 
ἀνὰ πεντήκοντα. 10 καὶ ἐποίισαν οὕτωσ καὶ κατέκλιναν ἅπαντασ. 

10 λαβὼν δὲ τοὺσ πέντε ἄρτουσ καὶ τοὺσ δύο ἰχθύασ, ἀναβλέψασ 
) ἃ .] Δ 2 / .) Ν Ν / ν) πι /. -- 

Σισ τὸν ουρανὸν ευλόγησεν αυτοὺσ και κατέκλασεν, και εδίδου τοῖσ 

19. προσ αυτουσ: ΔΕΣ 124. αυτοισ, 6 (αυτοσἈ) ἴφρεε (οεππι ἔρεε αἲῑ) ... 

ο αάά ο τς, Ιΐετα { 3: βγτοα οί 56 { αυτοισ: Υ αἱ ραπο αυτουσ | υμεισ 

Ῥορδί φαγ. οσα Ἡ 1... 13: 51. (15 οπιπῖπο νά{γ) νρ βγτέα απίε 

ὅοτε, 8 ο ΡΙαΠ6 ΟΠΗ, Τά. 949. Τρθ ροδί δοτε... ς απίο φαγ. (:: αἲ Πα 

εί Μί οἱ Μο, αριᾶ 41ο0β ΠσΠΙΟ ΠΟΒΙΥΙΠΙ ογάΙπετη ναγροταπῃ Ἠαβοί, 

απας Ὁ ὁοτ. υμ. φαγ. αυτ.) ΟΠΠ] ΝΑΟΡΙΗΧΓΔΑΞΙΠ αποῦ αἱ ρ]ον ο Ε]ξα 

β4Ἡ οορ πο αγταϊ αἱ ΑππζῄιΙς 1509 ος 1401 ειπαν ΟΠ ΝΒΟΡΙΙΞ 98. 124. 

ων ς ΣιπΟΥ ΟΙΤΗ ΑΏΧΓΔΑΠ αποῦ αἱ {οχτο οΠἩΠ. Ῥγαθίογος αάά αυτω 58]Ἡ 

αγτέα σο αεί | πλειον: ο 1. 191. πλεον ... κ πλειονεσ (οπιῖβδο η 

απο θεα (αχ), ΕΥΜ α]ῦ πλειουσ | πεντε(ο επτα, 5εὰ πίτα πεντ.) 

Ροδί αρτ. επ ΝΒ... ς Ἰωπ ΤΙ απίο αρτοι (:: εξ Ἡ. ϱΡ)ρ.) οπή ΔΕΑΟΡΙΕ 

ΧΓΔΑΛΣΠ αἱ οπιπΥΊά 16 νρ εἰο | δυο Ρροβίιχθυεσ ( -υασ) «ΙΙ ΝΑΒΟΕΥ 
ΧΓΑΑΠ απο» αἱ Ίοηρο Ρ]α α β4Ἠ οοΡ Ρο αεἰὮ ... ς(Ξ- αυ Βα) απίθ ιχ- 

Θυεσ (τ: αἱ Ἡ. ϱ).) οαπα ΏΙΗΣ αἱ πια ΠΡ]ετ γρ αγτεα οἱ πἱά αγπα | ει (0 

{) µητι: ΔΙ. 191. 263. ει µη | Ίµεισ (1 Σ' ΡΙΑΠΕΝ ᾳ οορᾶᾶ οπ1) ηος 
Ίοεο ο: ϱ 151. 4 Ὁ ο {3.540 α1. Σ" 1 νς ϱο (α]) ΑπηβΙάΟ απία πορευθ. 
Ῥοπ | αγορασωµεν: 1. 11. 93. 151. αἱ ρ]α510 -σοµεν | παντα: να] 
Ραπό απαντα | βρωμµατα: 1. 151. ΒΥΥΟΝ οί 55Ἡ απο εισ Ρο 

14. δε σπα Ν"οἰζθτα ο ϱ1: Σ νρ «ορ {(:: νάναίαν νίαπάμπι δε {οξῖες χο- 
Ροί{ππα, γαρ Υεχο ΡΠΙΒΒΙΠΙΙΠΙ) ν. ς Ώπ ΤΙ γαρ ΕΠΙ ΝΟΒΑΒΟΡΗΧΓΑΑ 

ΣΠ απο το]] αἱ οπιησ]ά Ὦ ο ΕΠ" 1 ᾳ δαἩ (αἱ χοδ(πσοπά πα Β6Ἡγγαν21ο 

ναι) 5γτοα οί πίγ είο | ωσει ρεῖ (0 ωσ): Ὁ 1. 1891. 218. Ιοππί α ο [ροβί 

ανδρ. ΡοἩ ... 4 ΦΥΧΕΗ οτι |] αλισιασ: ΣΠΑ κλισ. κλισ., Σπ] Πίου βγΥζὰ 
(ωὐπιπαφίπία φηὐιφιαφύπία Πιοηωπες ἴπ ἀἰδοιθίίη | ανα επι ΑΡΑΗΚΜΡΗ 

ΥΧΓΔΛΗΙ αἱ ρ]ο ΠΡ]έΙ νρ «ορ βγτοι ϱ{ Π{Ρ αγ ααί ... ΝΗΕΟΡΙΝΣ 98. 

10τ. α (οπιπῖπο να) ο βα1 Ο1δ)9Τ ῴσει ανα, Ἰ]πιο ΤΙΡΥΠΟΡΣ ὧσει ανα. 
Τω [ωσει] ανα 1: αἲ νά ρτορίογ Μαγοϊ κατα εκατο» κ. χατ. πεντη- 

ποντ. ΙΠΝ ΕΟΤ 

15. ουτωσ: ία (πον ουτο) ππο οΠΙΠ αἱ Ῥ]α: ν οπη, 240. 244. οπη . εποι. 

ουτ. | και κατεκλ. απαντασ (ο {νρ εἰ ἀἰδοιπιβογε [ο γεο.] Γεοεγισιέ οηι- 

πέβ)τα Ὁ ο 3: ϱΙ’ 1 α νρεᾶᾶ (αρ Τμ) εἰ ἀἰφοιύιεγιπιί (α τες.) οηπι6ς (4 
οπή), σπα (οί ἵα ἀἰδοιζμεγιωί εἰ Γεοεγιηιέ οπές ΒΙΠΡΙΙ5 Ρογαγρα!1β) 

ϱ3-... ὮΧ ΟΠ | κατεκλιν. ΕΝΤΙ ΝΗ1/Σ 1. 19. δὺ. 69. 124. 191. 946... 
ς Τμ Τϊ ανεκλιναν ΟΠΠ ΑΟΗΓΑΛΙ απο αἱ ρ]οτ | απαντασ 6ΝΠΙ ΑΠΟΓΑ 

ΑΠ πποῦ α] Ρ]εγ ... 8 19. 9δ, αἱ] ρ8µο παντασ, 1. 191. αυτουσ 

16. ουρανον: Ὦ αάά προσηυξατο και | ευλογησεν οΙΙΠΙ ΝΕΟΡΕΧΔΛΣΠ πποῦ 



ΚΑΤΑ ΑΟΥΚΑΝ 9.19. σοι 

- - -ὖο Αλ . 

μαθηπταῖσ παραθεῖναι τῳ ὄχλῳ. 1 {καὶ ἔφαγον καὶ ἐχορτάσθησαν 
’ Ν ” - -” / 

πάντες, και Πρθηῃ τὸ περισσεῦσα» αὐτοῖσ κλασμάτων», κόφινοι 
/ 

δώδεκα. 
ὦ 94. 1 μυ μη 3 ο να αμα / λ 15 Και ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν προσευχόµενον κατὰ 

/ - -- Ν ’ Δ ο 

µόνασ συνησαν αὐτῷ οἱ µαθηταί, καὶ ἐπηρώτησεν αυτοὺσ λέγων 

τία µε οἱ ὄχλοι λέγουσιν εἶναι; 19 οἱ δὲ ἀποκριθέντεσ εἴπαν' 

α] Ρίεν Πρϊιρ]ππατεδΙδ.,, ΑΕΥΤ 98. α110 γα Ερϊρηπηατοδὀτοῖς (οί σχόλ. 
οἱ ἔλεγχ.) /υλογησεν (ΟΥ 5,510 ν]ᾷο απ Μο 6, 41) | αὐτουσ οππῃ ΑΒΟΙ, 
ΕΓΑΛΣΠ πποδα] Ρον ο ο {νο »ΥΙΡ: ρα ϱ Η5 1. 51 ᾳ βντοα Βρ]ῖρ]ι 

πηςΤΟΡ15ϱ/ Ρἱ5 551 επ αὐτουσ ... ΝΡ ΒΥΥΣΕΏ απ αθί οπι (:: αἱ Π. Ρρ. 

Ιοοίϊ]οπα ποη Βιι6{) | και κατεκλασεν: Ὦ οπ1 | τοισµαθηταισ (οί. α Ὁ 

{ 2: ᾳ ϱο 6οΡ αὖΠΙ): 1ΠΣ 13. 98. 69. 194. 946. Ἰεαπίς ο 1 (ο1” 3: υἱᾷ) 
να 54Ἡ Αγνγόα ϱ{ 561 6{Ρ ο." αθί]ι πάά αυτου | παραθειναι (κ αἰδ -θη- 

γαι) 61η ΝΕΟΣ 1. α115 ἔοτε (69. παρατεθηναι) ... ς Τι παρατιθεναι 

Επ ΑΡΙΠΓΑΛΞΠ ο» α] Ίοηρο Ῥ]α | τω οχλω (αί. ο Η΄ 1 54Η αγ 5ο 

πθίμ): ρα Ὁ ο Γα1. 5 γιά ᾳ νρ οορ ΒΥΤ6Ί6ί ΠίΤ τοισ οχλοισ 

1Τ. παντεσ: 19. 69. 194. 949. 946. εδοὶ {ο νἷά νρ Αγτοα ϱ{5ΕἩ ροβί εφα- 
γον Ρον (1: πί Μο εί Μί)...α Ὁ ο 3] 14ο | ηρθη: 8 (οτι εα]ι 

ο0Ρ ΥΤΥ αἱ) ηραν (:: πὲ Ἡ. Ρρ.) |. το περισσευσαν (α] Ρραιςε -σσευον 

1 πί Μ0) αυτοισ (α 918. τω» ΟΠΠΙ6ΡΟ αὖτ., αἱ. ΑΤΠΠ ααί] οπι αὐτ.): Ὦ 

19. 946. το περισσευµα των (Ἰἴεπι 69. δεᾷ αὐτοισ Ῥτο τω), ἆ φιοᾷ 

φφεγαυῖέ /γασἰαπιεπέογιπι, ϱ γεἴϊφιπι Γγαοζιγαγαπι :: οἳ Μί το περισ- 

σευον των 1). | δωδεκα (0 δεκαδυο): Ν 28. 10τ. 999. α119 βεγο βγτςι 

εί πί αγπὶ απίθ κοφιν. (ΜΕ αἱ κωφ.) | Ἀλασματων οοἨΙαΠΧΙΠΙΙ5 ΟΠὰ 

απίεςαεἁα αἱ ΕΜ αἱ; ω Τὰ οµ1η 5ᾳᾳ, πί κ αἰ. Οείεταπῃ 5γτζα α4ᾷ ροδί 

δωδ. κοφ. εκ Μί (εί Με) Ἠαθς: αι Ίσαν οι αγδρεσ οι φαγοντεσ τον 

αρτον ὥσει πεντακισχιλ. χωρισ γυγαικ. και παιδιων 

18. εν τω: Α οπι | αυτου: Ὁ βαμπαϊπί ᾳυτουσ ... Ν8 (56 γαγβας ἀθ]εί κθ) 
αάά εν τοπω, Ιἴθιη Ὦ εχει και | προσευχοµενον: Ὦ α ο 6 (ΠΟΠ 1{επα Ὦ 

ϱΗ3 61 51 ᾳ νθ) βγτέα οπι | συνησαν (13 σ”' ᾳ νς εγαπέ οιίπι {Πίο εί 

ἀἰδοιριδί, ο ἆ σγαπιέ οιπι εο ἀἰδαϊριδί, ο στπι ἐζίο Γεντί ἀἶδο., ἃ αἄεγαπί 

τΠὲ ἀἲκαιρ. εωᾶ, ϱἳ” 1 εταπέ αμέεπι οι ἐῑίο εἰ ἄἰδο., Ὦ εναπὲ αιιέεηι εἰ 611ηι 

ἴῖο ἄῑςο.): 3 (πο Ἱέοπα ΒΞΥάίγαί5) 9465. Γσυνηντησαν (8 ουσιγ}ειέ), 

1τον συνηχόησαν | οι µαθηται: μυ 1. 19. 69. α13 [το α {841 «ΟΡ 

βγτόα οἱ πίΓ αγπη αθίΏ σο αάά αυτου | επηρωτ. (Χ επερ.) αυτους: ΑΧ 
αάά ο 15 | οι οχλ. (541 «ορ ανθρωπ.) λεγουσ. ειναι ο Ν”Ἠ]μηΣ 1. 191. 

Ἰΐοπι 58] σ60Ρ.... ς Ίμπ λεγουσ. ον οχΛ. (Α αἱδ ο 61’ οι ανθρωποι, 1ἴθπι 

ῬίαΙ 535 11 ο . Ρ).) ειναι (:: ο{ 11. ϱΡρ.) επ ΝΕΑΟΡΧΓΔΑΠ αηςἳ αἱ Ρρ]6υ 

α ο (19ΡΙε" νσ ϱο ἀἰσιπί 698ε ἔιγόαε) Ἀγνοι οεαίς.  Τ]α] 839 αἷο: εν τω 

ευαγγ. λεγει ο χΞ᾽ τινα µε λεγ. οι ανθρωπ. τον υιον του α»θρωπου 

Στο Μί 

19. ειπα» ΟΠΠ ΝΒΡ ... ς ειπον ΟΠΠΠ ΑΟΙΓΗΣΓΔΑΣΠ τιποῦ αἱ οπιπν]ά | οι 
δε αποκριθ.. (54Ἡ οπ1) ειπαν: ντε ἀἰπεγιπί εἰ, Ῥγαείετοα ροτραπί 58] 

ου μεν λεγουσι’, ΒΥΤΡ ο.ἳ οἱ µεν, ΒΥΙΡΕΝ θιπέ φιά ἀῑσαπέ ... Ὀἱα1555 λε- 

γουσιγ ον μµαόηταιν 

848 

19-93 
Μι 16, 15 - 25 
Μο 8, 2τ--- 58 
(1ο 6, 68 55) 
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Ὦ [ 3 ο λ ” Ακ 
Ιωάννην τὸν βαπτιστή», ἄλλοι δὲ Ελείαν, ἄλλοι δὲ ὅτι προφήτισ 

- ” , τ ω κ ς . λ τισ των ἀρχαίων ἀνέστη. 320 εἶπεν δὲ αὐτοῖσ᾽ ὑμεῖσ δὲ τία µε 
1 Ν Ν . σ- - -- 

λέγετε εἶναι; ΙΠέτροσ δὲ ἀποκριθεὶσ εἶπεν ' τὺν Χριστὸν τοῦ Θεοῦ. 
ς 95.0 « κο. / η - / ο πς , - 

οἱ ο δὲ ἐπιτιωσασ αυτοῖσ παρήγγειλεν μηδενὶ λεγειν τοῦτο, 
Ὡς υ σ - ”. 32 - λ 
25 ειπὼν ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν του ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν καὶ ἄπυ- 

- -- ΄ Ν . ’ 

δοκιµασθηναι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμµατέων 
Ν - Ν -- [ά - 

και ἀποχτανθηναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρα ἐγερθῆναι. 

19. ΒΡΌ τωανην | Ίηλειαν οππι ΒΡ (νν. 8 οἱ ὀ0 αἱ. ν) :: οἳ Ἱπρτ]παϊς αἆ 4, 

25 Βα ιδ ν. 206 -ει-- ἰποπίαχ ΑΗ ρου (1, 1Τοἰ.τ, Μι 9τ, 41 οἱ. δ) 

εοπίτα --ν-- (5ἱϱ) ΗΡΙΕΧΓΔΑΠ είο ... ς ἴωπ Τϊ ηλιαν ΟΠ ΝΑΟΙΗΣΓΔΛΖΠ 
πης τα]] αἱ οπιησῖά |. ηλειαν (ηλιαν): 1. 19. 69. 118. 194. 151. 951. 
946. ΑΥΤΡ ο.” αάά αλλοι (15. 609. αἱ ετεροι) δε ιερεµιαΡ 11 ο Μί | αλλοι 

δε οτι πδα ανέστη: Ὁ ο ενα των προφητων :: αἱ Μί... ΒΥΥΟὰ ρ]απε οπι 

90. τινα µε λεγ. ειναι: Ὠἱα1δ35 π π]βῖ τινα | πετροσ δε (81 οπη) απο- 
κριθεισ Άπῃ ΝΒΟΙΙΣ 1. 84Ἡ 6ορ ... ς Ιω αποαριθΘ. δε ο (ο οι ΑΡΚΜΗ 
Όχῃ είο: ΕΘΗΒΥΓΔΑ αἰζὸ [ετο οἵαπ, Ἠῖπο 99) πετροσ (:: παί ὴ. ϱρ.) 

Ο1ΠΙ ΑΡΕΧΓΔΑΠ ης» αἱ ρ]οτ α (Ονἷά, νοκ αμίεπι, η]βῖ οβί ΦπΟΠ, ΠΟΠ 

ααἲῖς αρραταέ Β]αποβμίπο) ΑΥΤΡ Ρο ΑΠ αείἩ, Ῥταείετεα {ρ]' ᾳ 76- 

«Ώοπαεπδ αιίεπι πιο Γείγιβ, Ιίοπι ΟΠΠΊ8ΡΟ αμίεπι 1 να, ο Ὠ]αἱ τὸ γε- 

4ΡοπάεΠΒ Ρείγι εἰ αποκριθεισ πετροσ, ο (αὲ 3 νά) Απιζιας 105 γο- 
αροπαί Αήπποπ είν. (ΡογδεἩ5 οἱ αἰωᾶ, 5δεᾶ Απιῦ Ἠπες οΠ1), ΒΥΥ5ΟΝ 

γεβροπιά(έ ΑΙπΠοι (Ρ6ΤΡΟΠΡ εἰ ἀἰωίθ), βγτεὰ Φήποπι «ἱερ]ιας πεκροπά(έ (ρεις 

οἱ ἁἷω. εἰ) | τον (Δ οτι) χ (0 38. ο α4ά υιον, Οτδ, δύ3εοᾷ Όιον ρτο χ) 
του ὤεου: ΕΙ σο εας {πμ 68 ο]ιήίις Πζζμς ἀεί (1 αάά οί). Αγτοα {πι 68 

ο]ηἰδίης, βΙπαϊΠίθγα πα α 1.1 53Υ πῇ] ηβὶ οιγίκήπ, χριστον: ο0Ρ ἔπ (6ορ 

47 αάά εθ) οἰιγὶέιβ ἀσις (5οά δα] ἔ ε8 οη{κίμ σι). ΟΕ Οτο, 59ὔδα και 
γαρ µακαριζεται (αρ ΜΙ) ουκ επι τω ειρηκεναι" συ ειο χ:, μονο», 

αλλα µετα τησ προσύηκησ, τησ ο υιοσ του θεου του ζωντοσ. οι 

γουν αναγραψαντεσ µαρκοσ και λουκασ αποκριΘεντα τον πετρον ει- 
ρηκεναι" συ ει ο 5, και µη προσθεντεσ το παρα τω µατύθαιω κειµε- 

ον (1. ο. 0 υν. του Όεου τ. ζωντοσ, πί ἵπ ρτοπιρία οβί), ουκ αγεγραψαν 

τον επι τω ειρηµενῶ µαχκαρισµον χαι την µετα τον µακαρισμον ευλθ- 

γιαν, λεγουδαν το" συ ει πετροσ κτλ. Πίοπι Ογτ]αο” 5 λεγων΄ τον χΥ του 
Φεου' οὐ γαρ τοι φησιν απλωσ χ/ αυτον ειναι, του Όεου τον χ/ δε 

μαλλον" είο 

91. παρηγγειλεν: ΜΣ -γγελεν ... κα 28. 909. ρδοΏῖ αἰδ ΑΥτΤΡ ο.” ααἰ]ι αάἁ 
αυτοισ | Λεγειν οπΤῃ ΝΑΒΟΡΚΗΜΣΠ αἱ ρ]αβδ0 Οδ ύλνωως (Ξ 69) Τϊ ει- 

πειν οΙΤῃ ΕΧΓΔΑ πποῖ αἱ ῬΡ]α (:: Μο λεγωσιν, Μί ειπωσιν) 

99, ειπων: ΕΡΙΡΗΠΙΑἳΟ515 ϱἱ 55τ λεγων (οπιίβςο οτι 864: 4ππο ῥργποςθάιηέ 

ποῦ αβοτί) | οτι εἰο (6): νἜ οτιτ. υι. του ανθρ. δει | απο: Ὁ 1. υπο 
ττ ο Μο [τ. πρεσβυτ. κ. αρχιερεων: 69. 1924. 946. 81 Ρας ϱ]" ᾳ Άτπα 

ΟΥ5)336 (οργέο νά!χ Ἠπιο βρθείατ) τ. αρχ. κ. (69. αάά των) πρεσῇ. | κ. 

γθαμμ.: 5γιζα Τοετίρατό 4 31 απίο γ. αρχιεῦ. Ρο ... 1. 191. 209. 
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ς 9” ο) Δ / 5 ”/ /. ” ῦ ρα. 

20 Ἔλεγεν δὲ πρὺσ πάντασ ᾿ εἴ τισ θέλει ὀπίσω µου ἔρχε- κος ὃ. ο 
2 ο αν ς Ν ΙΙ, Δ λ . - Ω» Μςο8, 94--θ, 1 

σθαι, ἀρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αυτοῦ καθ 
[ιά , ἂν 5) / Δ 3λ Δ Ν 2 

ἡμέραν, καὶ ἀκολουθείτω µοι. 24 ὃσ γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν φυχὴν αὐ- 
- - ο ᾶ Ἀ , -” 

τοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αυτήν ὃσ δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχἠν αὐτοῦ 

Οµ3, 496 οπι | τη τριτ. ημερα ((ογίία ας { 1: ἳ' νρ βαἩ «ορ βγτοι οἱ πἰ 

ϱο ΑΤΥΠΗ αοίµ, ΟΥ34396: ρα Ρςο ΠΣ 1 α Ὀ1α]55ῖ ἨριρΗπιατο 515 οἱ 551, 
Τον στο 1, 3 μεθ (Ἠρ]ρΗΙΔΤό μετα) Ίµερασ τρεισ (Ἠρίρ]ηατο τρ. 

ημερ.) (13: 1 α Ροδέ ἔγες ἄἴεδ, Ὦ Φοδέ ἄῑες ἔγπε; ο ο Ροδέ ἐγίάμωπι, αν Τογί 

Όο8έ εν ζππι ἄίεπι) 1: αἱ Μο [ εγερθηναν (1: Ἱία οἱ. Μ{) ουπη ΝΕΕΕΥΖᾳ 

ΗΓΜΗΡΒΌΥΧΓΑΑΣ αἱ Ίοηρο Ῥία Πρίρ]Ιπαχο Ρἱ5 (Ποπ ἵη ελεγχ. ως τί δὲ 

τὸ ἐγερθὲν ἀλλὰ αὐτὸ τὸ πεπονθὸσ είο) ... αΡ΄ Ίωῃ Τϊ αναστηναι (:: 
ία οἱ. Μο) ο. ΑΟΡΕΥ κπ 1, 693118. 191. 157. αἱ20 (ογο Ο12) 456 Γ1α]1 551, 

ΟΙ πας οἱ. Τα5{ἱΤ51 αυτοσ λεγων οτι ἐεγγυσ εστιν η βασ. των ουρ. και 

οτι δει αυτον πολλα παθ. απο τ. γραμμ. κ. φαρι. κ. σταυρωθηναι 
(σταυρ. οί. Ὀἱα] 55) κ. τη τθι. ηµερ. αναστη»αν οἱο. Ῥταοίοχεα ἰΤ6 

οἱ 1090 ν]ᾷο αἆ Μο 8, 91. ΊΤπμαιπι ” Λλεγοντοσ᾽ δει τον υν. του ανθρ. 
πολλ. παῦ. κ. αποκτανῦ. και τη τρι. ηµ. αναστην. εκ νεκρ. Οἱ εἰ. - 
Τιο 24. Τ οἱ 46 

25. προσ παντασ: ΒΥΥΕΙ οτι | ερχεσθαι οπι ΑΤΑΒΟΤΡΚΙΣΠ αἱ [ογο”5 
Ον 1381, ς (5 αθ) ελθειν (:: ο Μ{) οππ ΜΔΟΡΕΧΓΔΑ τιοῖ (Μ απίθ 

οπισο) αἱ Ρία | αργήσασθω οππῃ ΝΑΣ (οἱ 11139) ΚΙ ΣΠ α] 19 {ογο ΟΥ], 
3δΗνες (-- ἄΡ, δε ναγα5 γ΄) απαρνησασδθω (:: αἱ Ἡ. ϱρ.) οππι Ἠ” 

ΟΕΧΓΔΑ πποῖ αἱ Ρ]εΓ | και αρατ. τον σταυρ. αυτου (ευ. ΟΥ 331): 0 α 
1 οπι, ΙΙπο Ρό, θελα ,Παῦ. Μί οί Μο) | καθ ηµεραν ουπι κ’ εἰοῦ νοι 

ΕΔΑΒΚΙΜΕΖΣΠ 1. 19. 98. 69. Τ9. 194. 191. αἱ ἓ ϱ1: 5" νΡ (ο. 8ΠΏ 6Πι 
{ον [α αἲ; {ο] Ροβέ ακολου. µου ΡΟ) 5αἩ 60οΡ ΥΕ ΘΙδΟΝοίΡ ϱ." πο 

ΥΠ (πθίἩ απίο ακολουθ. µον ΡΟΠ) οἀἁγεί αρ Ἠῖον (ορ αἆ ῬτίποΙρΙαΠΙ 

1, 949: , ἀοπιίπιδ Ππχία απῖαπα οχεπιρ]ατία!!) αἱ Ἠ]ει 7,66 (απ Μί 10, 
Ό8δα η α]ῖο ενρ]ίο βοτϊρ]έαν: Θιἱ ποπ ασοῖρτί ογιίσεπι δµαπι φιούζα(ε’ ); 

ν]ᾶςα Ροβί εἰ. ΟµΥ7109.., αΡθὺ Απ Τμ οπι ΟΙ 68 γα]α οΡΡβεΝαΠβΌνς 

ΓΑΛ 1130 [εγο (Τ92118 εν αλλω το καθ ηµερ. ουκ) α Όσο 31 α (νε 
σοᾷ αρ (9) βαςκ ΒΥΤΡ ΠΒ (0 ποῦ ἵπ οπιπΙῬΙς οκκ Ιπνομ]πιν ) Οἱ 1551 

(ακουε γαρ λουκα Λεγοντοσ) (Οµν Τ,τοῦ ργαεσεᾶεπί άρα Πΐ8: ακολου- 

Θειν τω χω, τουτεστιν παντα τα παρ αυτου κελευοµενα ποιειν, προσ 
σφαγασ ειναι ετοιµον και Θανατον παθηµερινο», ππᾷο οοπε]αά{ ρο8- 

Β1ΐ{ α ΟἨΤΥΒ Ιαοίαπι 6956 καθ ήµεραν. Αί πθο πάς Ί]α νετρα ει τισ 

ὤελει εἴο βιπιρδετ]{ ρογβρίοπαπῃ 6β{.) :: τηπ]{ο π]Ιπας ος 1 Οο 15, 21 

Ἱπνοσίαπι 41 Απ αἆ πποάσπη 11. ΡΡρ. οπηίββαπι ναίν | ΕΚΙΗΓ αἱ πΙὰ ακο- 

λουθητω 

94. εαν ο. ΝΟΗΕΡΌΥΣΓΔΑΑΣ αἱ Ρρία (16 οπΊπι βο]β Φοτί. ἹπάΙσαν1ϐ) ... 

ς Τμ ἄν ομπι ΑΒΡΕΚΙΜΠ α) πια αν | θελη: ΗΓΑ αἱ πια Φελεν | τ. 
ψυχ. αυτ. ρε: ΟΥ 351 την εαυτου (οπηῖθβο ἵπ σοᾷ, ψυχ. πί ἰοδίαπίιιν 

οἀἱ{ογςβ) | απολεσει: Χ 1. α1δ5ει λεση | απολεση: ΧΑ αἲ τηὰ -λεσεν | 
την Ψυχ. αυτου (κ εαυτ.) 8εο: ΕΥ τ. αυτ. ψυχ. 
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” . - τ ’  Φ , Δ .] -ὀ ., 

ένεκεν ἐμου, οὗτος σώσει αὐτὴν. 20 τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος 
’ Δ / μά ιά Ν Ν .) ’ .) .. ’ 

κερδησασ τὸν κόσμον 0λον, ἑαυτὸν δὲ ἀπολέσασ ἡ ζημιωθείσ; 
» ϱηἨ. 0 ἃ ὼἊ 5 -- Ν -” 

20 ὃσ γὰρ ἂν ἐπαισχυνθ] µε καὶ τοὺσ ἐμοὺσ λόγουσ, τοῦτον 
« εν - ὸ / 5 , σ 3 η -- ’ 2 
ο υἱοσ του ανδρώπου ἐπαισχυνγθήσεται, ὅταν ἔλθη ἐν τῇ δύξῃ αὖὐ- 

» Ν ” λ ” « . , Ὃ 
του καὶ του πατρὺσ καὶ τῶν ἁγίων ἀγγέλων. 21 ἵπὸ λέγω δὲ 
κο 3 - .” - ϱ - « / “ ο 

υμῦ ἄληθωσ, εισύν τινεσ τῶν αυτου ἑστικότων οἳ οὐ μὴ γεύσωνται 
ῃ ΄ Ἀο ο 3 η » - 

Ψαναάτου ἕωσ ἄν τδωσιν τι’ ῥασιλείαν του Όεου. 

94. ουτοσ (ει. Ὁ ο ϱ]1” ᾳ εορ βγταῦ 013353): κπ ο. 116. 9608. αυτοσ 

(Θεμα να Το πδα ποη αθηιη)... θα ο {Π3: ρϱ3. υἱᾶ / νρ ρο ρα! 
αντε αγπὶ ααέῃ Ῥογπατο Ἡ, 31 οπι 

20. γαρ: Χοπι ] ωφελειται (ΓΑ αἱ οφελ.) ανθρωποσ: ΝΟΡ ὠφελει αν- 

ὤρωποσ (93 -ποσ, 5δεᾷ ϱ" -πον). Ἱμαπϊ: φιζᾷ ργοᾶε εδ (ο { ργοᾶεθὲ) 

λοπιπί ια Ὁςσάαο Γ1; φιίά γγο[ο Λοπιο 3: ϱἳ να | κερδησασ οἱ 

απολεσασ η ἕημιωθεισ: Ὦ κερδησαι (93 εαν κερδηση) εἰ απολεσαι η 

ζημιωθηναι (3 απολεση η ζημιωθη). Τα Ηπὶ: κἳ ζιογοίιγ -Ῥεγάαί εἰ 

(αμέ 5.) ἀεἰγίπι, /αοίαί Ὁ ἐξ: ρα να; εἰ ἴπογαπι εοεγή -- μεγᾶαί αιέ 

ἄαπιπιπι Γαοίαί ο: ζμογαγὲ (ο ἴπογιπι Γαεεγε) -- Ῥεγᾶενε αμ ἰαοίιαπι 

(άαπιπιπι ϱ) /αοεγε α ο ζμογαγὶ-- Ρεγάεγε εἰ ἑαοίμπι ραξὲ ᾱ, ζιονί /αοεγέ -- 

Ῥετάετε (οπη]βεῖς ται1) ΟΥρ955.... θγτέα αεί] οπι (αἱ ΟΥΡ) η ζημιωδ. 

26. αν ΕΙΠΑ ΝΑΒΡΕΧΓΔΛΣΠ πηςῖ αἱ ρα... ΟΝΝ α] πια εαν | µε (εί, ΟΥ1 
36): ο 01) 9 εμε..  Ῥναοίοτεα βγτέὰ αά οογαπι Ποπιπίδι | και: 5ο 
ἡ | τουσ εµουσ λογουσ (:: πὲ Μο) «ΙΠΙ ΝΑΒΟΙΗΧΓΔΑΣΠ αἱ] οπημΥ{ᾶ ΠΡΙ 

νρ 5α] «ορ δυτΏ!ῦ αγπῃ αθί ϱο ΟΥ1 36... ΤΙ τουσ εµουσ (8ΐπο λογ.) 

οσα ο ν5γτοα ΟΥ) 9 λ(8οἆ ρταεσεα1ί ουτε επαιοχυντεον αυτον ή τουσ 
λογουσ αυτου. Ῥαπ]]ο Ροδί νετο και ο 15 δε ποτε υπεμεινε σταυρον 

-καν οι µιμήταν ὃε αυτου αισχυνήσ χαταφοονουντεσ αἴο) | αυτου 
και ἸεαπίἩ γτεν οἱ 568 οσα, ει Εδ1ΙΟΙΤΖ (οτι επαισχυνΘησεται τον 

επαισχυνθεντα αυτον, οταν ελθη εν τη δοξη του πατροσ, εξησ επι- 

συναπτει φασκωγ' εισι τινεσ των ωδε εστωτων) | τ. πατροσ (εί. ΟΥ) 
396 οἱ 355 ΟνΙί 4, δὗτ μ5 Ἐς]αο 113): ϱ 60. 19503 βα]ι 6ορ ΒΥΤέὰ οί δΕΣ αθί]ι 
βάά αυτου | αγγελων: Βα]ι «ορ 3ΥΤΕΠ ο{δέΧ αθἰ] αἀᾶ αυτου 

21. αληθωσ: ΚΜΕΠ αἱ Ρρ]α5 10 αάά οτι, Ιἴοπι Εα οίο ροδί αληθ. ΙπίοχρΡ, 

εοάεπηφπθ πιοάο εοπ]ιπραπία Ὁ ο (15 οἱ νρ ἀἶσο αμίεπι υοδίς υέγε:) ο 

(ωεγτίαίεπι αµίεπι ἀἶσο υοὐίθ) 5ο 54] «ορ δγτέαοί αΐξ,., Ὁ οτι αληθωσ, 

Ἱέαπι αληθ. εαπι εισιν οοη]ραπί ΑΡΗΙΠΦΌΔΛ αἱ Ε(άΐσο αιίεπι υοδέρ- Όέγε) 

Ἁπα Ίεπι 013566 (του δε λουκα" αληθωσ εισι τινεσ των ὧδε εστωτων 

εἴς) | αυτου (49/) εππι ΚΒΣ 1. Ογνοαί οχττ (λεγω δε υμιν, φησιν, εισι 
τιγεσ των αυτου εστηκ. Ἐαπάσπι Ογτῖαο 35τ ποᾷ ὧδε ρτο αυτου) ...ς 
Ίπ ὧδε (:τ παπί Μί εἰ Μο) οπΠῃ ΑΟΡΡΗΕΧΓΔΑΠ πΠς6» α] Ρίο; Ον 3, 566 Έβ 

11ο 113 0469 195 ῃ εστηκοτων «ΠΠΙ ΝΒΙΕΌΣΓΞ ΑΓ πια Ογτεκίοαχ.,,, αρ β7 
Ίωπ ΤΙ εστωτων ΟΙΙΠΙ ΑΟΡΕΕΚΗΚΜΡΒΥΔΛΠ αἱ ρ]ς 100 ΟΥ3 506 Επ 110 1τ. 

0ᾳε5195 (.« Ἆος Μί, Π]]πά Μο) | ου: ΑΚΠ α])1ὸ [εχο ΟΥ 6868 οιτιγεσ:: 

ο 1. Ρρ. | γευσωνται ΟΙΠΙ ΝΑΒΟΡΕΕΚΙΜΡΡΠΥΧΔΖΠ αἱ 100 {ογο Ογτζαί 

οχ.,,, ς(Ξ αὖ 51) γευσονται εαπι ἄΗΗΓΑ αἱ πα ΟΥ1 906 (οµπ1βδο µη. 
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25 Ιγένετο δὲ μετὰ τοὺσ λόγουσ τούτουσ, ὡσεὶ ἡμέραι ὀκτώ, 

καὶ παραλαβων Πέτρον καὶ Ιωάννην καὶ ]άκωβον ἀνέβῃ εἰσ τὺ 
ὄροσ προσεύξασθαι. 29) καὶ ἐγένετο ἐν τῷ προσεύχεσθαι αὐτὸν τὸ 

εἶδοσ του προσώπου αὐτου ἕτερον καὶ ὁ ἱματισμὸσ αὐτοῦ λευκὸσ 

εξαστράπτων. 90 καὶ ἰδοὺ ἄνδρεσ δύο συνελάλουν αὐτῷ, οίτινεσ 

Οἱ εἰ.5, 505) 0ᾳαεβ. ἈΒϊπηΠίεν Πποί 1. Ρρ. (ἱ νρ αρῖααε οιδίαδι!) | 

την ῥασ. του Θεου (αἱ5 αἀᾶᾷ εληλυόυιαν εν δυναμει :: ο Με): δγτοι 
γεθπιήπι ἄεῖ υεπίεχς ἴπι φἰογία ... Ὁ 013396 (ρναεσθαᾶΙί του ὃε λουκα) 

τον υιον του ανθρωπου ερχοµενον εν τη δοξη αυτου (:: εί Με) 

268. εγενετο: Ῥ -νοντο | ωσει: ΗΤΜΤ αἱ Ρ]αβ”0 ὧσ | και παραλαβ. ο. ἈξΑΟ 
ΡΕΕΑΚΤΙΙΜΡΕΒΕΌΥΧΓΔΑΣΠ αἱ ΟΠΙΠ ἴεγος ο ΕΗ3: ρα νο (αί. πι πι {0]) 

βντόα ... ΝΤΒΗ 28. α ὓ οἳ 1 {οΥ ϱο 84Ἠ οοΡ 5ΥταῦΣ ΑΤΥΠΗ αθί] ΟΠ1 καν, 

Ἠϊπς Ίωπ [και] (:: πίπτασιε οοηβίΓιςίΙο ΓΓΘΠΊΘΗΡ, πδιίτα Βποίπατο βο]αί. 

ΤαπΊΘη Ρ858ΊΠΙ καν  ΠΟΠΠΙΙΠ15 αρ]εοίαπη, αἱ ὅ, 19) 1. πετρον οππι απο 

οπ1Π αἱ] ρία ... ς (5 αυ Βζ) τον πετρ. εππα (18 ἐ60145) ΠΠΙΠΙΙΡΟ ΠΟΠ 

ία πα :: 6 1]. Ρρ. | τωανν. (89 -ανην) η. ιακω. ΟΠΠ ΝΑΒΟ ΕΘΗΚΡΕΡὺΙ 

ΥΓΑΑΠ 4] Ίοηρο ρία α Ὁ 9ο Εἔσ- 1 α {α {οὐ {ο] 84 5ΥΤΡ.... ΟΡΡΗΜΧΞ 

98. 151. αἱ Ρρ]ας15 2: ρ1' νο (αἱ. απ 6πι) «ορ ΒΥΤΟὰ 6{ί 5Η ρο αἲπι 

αείἩ νακω. α. ιωαν». (:: αἲ Π. ϱ).) | ανεβη: α αἱ (ιπρτϊπαϊ5 ενρ]βίατῖα) 

ΡΤΕΠΙ και. α9β εξέ]ὲ5 βἷο: τω καιρω παραλαμβανει ο τξ τον πετρ. 

καν ιακ. και νωα. και ανεβη | προσευξασθαι:  προσευχεσθαι ... 

Ἡ, ΟΤΙ 

99. εγενετο: Ἀἲ οπι Ἠος Ίοσςο 5δεᾷ Ἠαδαί απία ετερο», Ἀξ βαΡΡΙ Ἰ. 1. 5εἀ 

ΠΟΏ ἀθ]εί αΠίε ετερον. Ἐοάᾶθπι πιοάο α: Γέ Γαοΐίπι εδί - εἰι/αοία εδἰ 

εᾖφίες οἰε | προσευχεσθαι (1, 95. Ροδί αυτον Ροπ): 1. προσευξασθ. | 
το ειδοσ: Ὁ Ον 1 /1δεα. ἸΤμαπϊ Βἷο: εᾖσίεν α, Πιφμγα 6, δΏεοῖεδ Ὦ ο 

4 {83:61:31 νΕ6, αδρεοίµς Αγ (5εα πέν οιζέμδ ελιδπ εδ εΓρ1 51 

νο Αγπ; αδρεσίιε εἶιδ Ὦ 3) | ετερον (Ο5 ετερα) και (3Υ1Ρ ο." Άντα Οτ 

α.ά ηλλοιωθη): Ὁ ΒαἩ «ορ ἠλλοιωθη και. Ἰμαλπϊ, Ροβίᾳπατη ΡΥ86- 
οθββῖέ: εί |Γαοΐπι εδέ ἄιπι ογαί (οιίπι ογαγεί ἆ, ἆωπι ογαγεί Ε πηπη) ει ἆ 

πηπι, εί ἄωπι ογαί ὮὉ 3: οἳ 1 ᾳ Αιπ, εἰ η ογαπᾶο ο 6, δίς Ῥευρυηί: 

ασεία εδί -- αἴίετα 5: ϱΊ' α παπι, 6ί (ο οπι) Γαεία εδί -- αἰία α ο, Όῖδα εδί -- 
αἴέετα {, ιαοΐα εδέ -- οοπυπιαία αἴία 6, ]αοΐις εδὲ αδρεοίιδ υιζίμς εἴιι 

ὑποπιιίαίιδ Αγ, Γαοΐα οδί --υεῖηέ 9ο 1 (ἵπ Ὦ οχοῖᾶαἰί ποππ]Β1]): νρ εἰ /αοία 

εδὲ ἄωπι ογαγεί δρεοίεδ υη]έμδ εἴμς αἴετα | ο ιµατ. αυτου: 1, Οπ1 αυτου | 

εξαστραπτων: 5γτέὰ αά ιό πία, ο μέ πίω Ρτο εξαστρ. 

80. συνελαλουν (Ἠ" συλλαλουν, 5οηρέιτας εταξ συλλαλουντεσ») εἰ. 
ΕρίρμΙπατο 915 ϱ{ 05 (πίχοαια Ίοεο: και τδου δυο ανδρεσ συγελαλουν 
αυτω, Ίηλιασ και µωυσησ εν δοξη), αἲ Τενί πηατο {3 (Άπεπῃ νοτββ): 
”ΏΒΠΩ δἱ 5 ΜατοΙοη πο]α]έ δη (1. α. Μογβεπ) «ο]]οφπαπίεπ ἀοππ]πο 

Ο8{6ΠΡΙΠΙ 56ᾱ βίαπίθπι, ἴ8ππθη θ{ ΒίΑΠΡ 98 αἆ ος δίαραί οἱ {αοῖεπι αἆ 

Εαοΐσπα οπα Ί]]ο, πα] έ, εἴο, πἲ νιἀθαίαχ συνεστησαν να] βἴπιῖ]ο απίά 

Ῥτο συνελαλουν δαρβιίαίατη, Απίθα (Ιπ]ΙΠο σαρ. 23) Παραϊς: ρΠ]- 

Ίαπι πι ἨΜογύς5ο οἱ Ἠσε]ία Ιπ Β6ΟΘΒΡΙ ΙΠΟΠ{ΙΒ οοπδρῖοϊῖ Ραΐθγϊ5, αἩο- 

38-- 36 
Μι1Π, 1-8 
Μο 9,2--8 



5ο 9.51, ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΛΝ 

πα ο ο. ο. ς ε . Ν 
ἠσαν Μωῦσησ και Ηλείασ, ὃὉ] οἳ ὀφθέντεσ εν δόξῃ ἔλεγον τὴν 
” « . » υπ ” - « ως ο αζ: 

ἔξοδον αὐτοῦ, ᾗν ἡμελλεν πληρουν ἐν Ἱερουσαλήμ. 93 ὁ δὲ Πέτρος 
Δ « Δ ] - τ ϱ ο ν / κ] 

και οἱ σὺν αυτῷ ἦσαν βεβαρημένοι ὕπνῳ' διαγριγορήσαντεσ δὲ εἲ- 
ν ) νά ) - Ν Δ ’ / 9 - -- 

δαν τὴ δύξαν αυτου καὶ τοὺσ δύο ἄνδρασ τοὺσ συνεστῶτασ αὐτῷ. 
«λε Δ 9 Ἡ - .. ” 2 - « 

9 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαχωρίεσθαι αὐτουσ ἀπ αὐτοῦ εἶπεν ὁ 
Ιέ΄ Ν Ν .) ο ο ’ η ” ε - σ τ ον 

11 ετροσ πρὸσ τὸν /ησουγ’ ἐπιστάτα, καλόν ἐστιν ἡμασ ὧδε εἶναι, καὶ 

1άπα ἀερίγαςίον αἀἆνοπεταί. Ῥαα]]ο ροδῖ: πιο οἱ 8 ρταθβοη/{]α Ἱ]- 

Ίογαπη Πα ξ ποσσβδαγία, πο αἰίααο Ἰπ σο]]οφα1ο οδίοπἀεγοηίσ, απιοά 

Γαπαϊ Παν ζα 15 ἹπαΙοῖίαπα οδί, πθς 1Π 6ΟΗΒΟΓΠΟ ο]ατ]ία[Ιδί, ἀπἀθ συνελα- 

λουν οἵαπι α Μαχοῖοπο ταεθρίαπη Γπἱςβο ΡργοραΡρί]α Π{. γΥἱάς οἱ. ᾳαοᾶ 

5εα πας: οαπα 115 1οφιί ααἲ εαπι (πδγαπ{ οσα | ουτιν. (ο” οι)ησαν: 

Ρα ΑΥΤΗ ην δε, Ιἴθπι εγαπέ αμίεπι Ὁ ο ο {({οπισίὰ 3: ρ1. 3) 1α4νρ... 

5γτόα οτη, Πέετη (ν]άς απίθ) ΒρίρΙΙηατο Ρἱ5 1 µωυσησ οΝΠΙ ΝΒΟΡΚΙΗΧΔΙΠ 

αὶ Ῥοχηα (νν εἰ ϱρ ν]άο αἲὈῖ; Ον9ὰᾷ πποὰο µωυσησ Ἰποᾶο µωσησ) 

ς µωσησ 6Η ΑΕΔΗΝΜΡΘΌΝΓΑ αἱ ρία | Ίηλειασ οΙΠΙ ΝΒΡ.... ς 1 

Τ1 ηλιασ ΟΠ ΑΟΠΡΗΧΓΔΑΠ πης 61] εἰο. Υἱάς εἰ. αλ Ρ. 

81. ον (Οσ 5, 958 οἱ 1) 11, Ε φις οἱεί θιπέ πι φον. εἰ ἀἰοεδαπιί): Ὁ Π8Ρ]6ἳ νρ ατα 

Απ ΟΥ 1850 6{ ὃ,ὅδδ οσα, 1μαπὶ Ιρῖίαν Ρρ]οπῖα: ἐέγαπέ (α εγαί) αιέεπι 
0/5. εἰ ΠΗεἴία» οἱδί (. αρραγεπίεβ) ὕπι πιαἰεδίαίε (ἴπ οἰαγάαίε ο, πι οἰογία 

4 ϱ) | οφθεντεσ: Οἱ ΝΜ αἱ τη πάά αυτω. Ἑριριαατό (ν]ᾷ6 απ{θ) οι 

οι οφϐ. (πες εοπἰτααἰοῖί Τεν αατο 1, 3) 1. εν (Α αάά τη) δοξη: Τα οἱ. 
Ερ]ρΙΙηΒτο (ν]άε απο); ἵπ ἐλεγχ. εξ »,αμϕοτερουσ ηγαγε με εαντου 

εν τή ιδια αυτου δοξη”' είο: α ο ὖπ φ[ογίαπι (αἲ οἴαδιηοάϊ οχ Πσεηξ]α 

1οᾳπαιιά1 Ἠαιιά ατα, πθο να Ἠπιο αἀλῖυεπάπι ᾳαοά Τουπαχο 4, 33 Βη 

Βοτ1δ]{ ,,οαπα 1]]ο, Ιπααῖ{, που. οχίγα Ἰ]]απας ἵπ ϱ]ογίαπα 1ρβῖάΒ, πθάαπη 

ἵπ οοηβροεσία΄΄ οἱο) | ελεγον ΟΠ ΝΑΗΕΚΗΚΙΗΒΘΌΥΧΓΔΑΠ αἱ Ρἱθ6Υ ἃα Ρο 

«ορ βγτόοα ααἲ ΟΥ 1, 650 ϱ{ ὃν 988 ϱ{ 1,141... Ῥ βαἨ. Ῥχαθτῃ ου, Ἰέ6πι ΟΝΜ 

8115 ν {3:61:31 4 νε απ ΑΤΏ ΡΙΔΕΠΤΗ και... 09 119 ς ο ΒΥΙδΟἨΘ{ Ρ 
ελεγ. δε, Ἠἶπο Τωι ελ. [δε] |. Ίµελλεν οπΠῃ ΝΑΟ... ς Ἰω Τ] εμελλ. ομπι 

ΒΤΡΗΕΣΓΑΛΙΠ απο α] οετίο ρ]6Υ (οί. αρ ΟΥ οεάΙίαπ]) ... Ὦ µελλει τ: 

ημελλ. Ῥταθβίαϊ 4111 εμελλ. εἀετο απάπα Το πῬίαια ρτο (δβίίαπη 

αιιοίογ]ίαία Τα νιάσαίαν βογ]ρείβ5δο, Ἰσεί πάδαπαπα ἀθβίπί αἱ εμελλ. 

Ἠαβοθαηί. ΟΕ, 2. 10, 1. 19, 4. Λο 19, 6. 16, 27. 27, 9ὃ | πληρουν: 
Ἴ36Υ -ροιν | εν (ει. ΟΥπΡΙαἸς): Ὦ εισ (ο οπῃ εν τερ.). Ῥτο την εξοδον 
είς αεί] δἶο:. οἴογίαπι εἴιδ (παπι ορογίεαί Π1ουί πι ΠΗ{εγοδοίγπια εἰ πζέτι 

εἴιδ 4 ποφιά 

92, διαγφηΥ. δε (εί. α ο ε ΕΡο 60 ΔΥΥΡ ααἲ]ι, Ιίοπι Β4ἨΣΙᾶ 964 ο ουν Ρο 

δε): 1. 191. 209. Ὁ 3 1 ᾳ νε ΒΥτΟὰ ϱ{59Ά και διαγρηγ. | ειδαν (Ἡπ 
τὸ. αἱ εἀ1άΙ 1859) οππῃ ΝΕ... ς Τη ειδον πΠΙ ΕΕΕΘΗΜΡΘΌΓΔΑ αἱ ρ]α, 
τετ ΑΟΡΕΥΧΠ αἱ πια τδον | τουσ (28. αάᾶ συλλαλουντασ και) συνε- 
στωτασ: 1. οπι τουσ 

95. διαχωριζεσδαι: Ὦ -ρισθηναι | απ: Δλυπ | ειπεν: Ἡ ελεγεν αἱ 
νὰ | ο πετρ. ΟΝΠῃ ΝΒΟΡΚΙΜΗΧΑΣΠ αἱ ροπα ... Ν΄ Τί πετρ. 81Πθ 
ο 61Π1 ΑΕΘΗΡΒΟΥΓΑ α] Τὸ ἔεχο | προσ (Σ οπι) τον: Ὁ τω ... 3 Ὦ 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 9, 96. σῬμ 

/ Ν - , ΔΝ Ν , ; .. ρα] ΔΝ , « η 

ποι/σωμµεν σκηνὰσ τρεῖσ, μίαν σοι καὶ µίαν Μωύσεῖ καὶ µίαν Ηλεία, 
Δ σος λ [ο] / 9) ” Ν 2 ῳ. {) ο /’ Ν 

μὴ εἰδὼσ ὃ λέγει. 94 ταῦτα δὲ αὐτοῦ λέγοντοσ ἐγένετο νεφέλη; καὶ 
ο 2: ϕα 3 δν / λ 3 α 3 .. 2 Δ 3 Δ 

ἐπεσκίαζεν αυτοὺσ᾽ ἑφοβήθησαν δε εν τῷ εισελῦεἴν αυτουσ εἰσ την 
/ Ὀ] ΔΝ Ἡ σε ε ᾳ / ’ . πι 5 

νεφέλην. 99 καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τσ νἐφέλησ λέγουσα ᾽ οὑτόσ ἐστιν 
« ε/ ο ο / » ”. 5 / σν 5 - , 
ὁ υἱόσ µου ὁ ἐκλελεγμένοσ, αὐτοῦ ἀκούετε. 0 καὶ ἐν τῷ γενέσθαι 

Ν Ν « / 2 ο { Ν . Ν 2 Ν »ς Δ 

τὴν φωνἠν ευρἐθη Πήσουσ µόνοσ. καὶ αυτοι εσίγησαν και ουδὲνι 
ώ - πώ σ ς 
ἀπήγγειλαν ἓν ἐκείναισ ταῖσ ἡμέραισ οὐδὲν ὧν ἑώρακαν. 

3: οτη | επιστατα: κ 157. διδασκαλε | ωδε: οὗ α119 Ῥταεπι παντοτε 
(: οἳ 1 Τ685 4, 11) | και(ςκ κα, μυ α150 {ιο 1 δα οπι; ΕΠ’ οἳ υἳς, 

οοΡ οἱ οἱ υἱφ) ποιησωµεν εἰ. Τοναπατό νι Να] Ῥαπς και πονησοµεν ... 
Ὦ ὤελεισ ποιησω (4 οἱ Γαοίο) :: ΙπιΠίεν Μί | σκη. τρεισ 6ΠΠῃ ΝΑΒΟΕᾷ 

ἨΗΜΡΗΡΏΌΥΧΓΔΑΠ αἱ Ρρ]α α Ὁ ᾳ 6ο ΒΥΙΡ...ΡΕΝΚΙΣ ΑΙ πΠαιςα{ΓΠ21νΡ 

βγτόα οἱ 568 βα]Ἡ 60Ρ ΣΠΑ αείὮ ΤοχΗπαχὸ τρεισ σκη. (:: οἱ 1]. ϱ).) | 

µιαν σοι: κ 1. 191. αἱ Ρραιο ΑΥΟὰ δ{5όἩ σου μιαν :: ο{ 1. ΡΡ. |. µωυ- 

ΟΙΙΩ ΝΒΡΚΤΙΗΧ οἷο ... ς µω- ΟΠ ΑΟΕΕΝΦΗΜΡΒΌΥΓΔΑΠ οἱο, Ὑἱϊάε εἰ. 

αλ ΡΙ. Ταπι -σει 6ΠΙ ΝΑΒΟΡΕΑΙΜΥΠ αἱ Ῥρία ... ΕΝΗΚΡΗΕΡΘΌΧΓΑΛ αἱ 

Ῥετπιι -ση | µιαν 5ες απίθ µω. ΟΠ πο ΟΠΙΠ (εχο ) αἱ ρ]ά 1{ νρ 5α) 
ϱ0οΡ ΦΥΙΡ ϱο α1ΠΙ αεί... ςσ(-- αυ 82) Ρροδίµω. (1 αἲ . ΡΡ.) οἳπη 

αἱ τη βγτοα ο{δέ Τεγμπατό { µιαν οτί απίε ηλεια: 1. 191. αἱ Ραιο 

βγτοα ϱ{ 56 Τον μπάσο ροςί ήλ. Ρον (:: αἲ 1. ϱρ.) | Ίλεια «ππη ΑΒΡ... 
ς Τη Τί ηλια «ΠΠ ΔΟΙΡΕ της τα] αἱ οΠΙΠ | ο λεγει (εἰ. Ο15»560 οἱ ὔό”δᾳα 
Τογμηατό): Ὁ α λεγ., αἱ ρ8ιο τι λεγ. 

84. λεγοντοσ: Κ 8ἱ Ραπς λαλουντοσ | επεσκιαζεν οππι ΝΗ1, 4Τεν κδο αἱ 
Ραιο ας... ς Τη επεσκιασεν ΟΝΠΙ ΑΟΡΡΗΧΓΔΛΙ πηποῦ αἱ Ρ]εν ΠΡΙ6Υ νρ 

Β8Ἡ «ορ ΒΥΤΟΤΙΣ (:; αἱ Μ{) | εισελθ. αυτουσ (ο 151. 455. αυτ.εισελό.) 

οµπι ΝΒΟΙ, αἱ Ραϊιο 6ορ αὖπι; 35’ 61: νρ ὑπίγαπίίδις ἐῑίίδ: Ὦ {1 α εἰ {π- 
ἐγαπέίδιις ἐζὲς (ἱοἱ πέν. αιέεπι ἐίίς) ... ς Ἰμι εκεινουσ εισελίθειν (5 ελό., 

αἱ πι εισελθ. εκει.) ΕΙ ΑΡΡΕΧΓΔΑΠ αποῦ αἱ Ρρ]ετ 5αἳ ρο; Ἰἴθπι ἃ 

μπι Πέ ὑπέγαγειέ, ο 6 οτι ἐζέἑ ὑπέγοῦγεπέ (5γτα εἰ ουπι υἱῶἱδδεπέ «98 τί 

ἐπέγανεπιέ ὕπ πετ ἐὐπιιεγιιέ ΒΥΥΣΕ οἱ ἐὔπιιεγωπέ επι υἰάεγεπέ Ἠοδειι εί 

Ηεζίαπι ἰπιίγαπιέε ἔτι ππιδει 

36. εγενετο (1. α119 {ετεο απίθ φω.): Ὁ ηλθεν (:: πέ Μο), 8ΥγτέΣ αιαάτία εδί 

εκ χς ΟΠ1 | λεγουσα: 11. αἱ ραις Ὦ ο 1 οἱ | ο υιμου (ει. ΟΥ 959): Ρ 
μου ο υν. | ο εκλελεγµ. (Ν΄, Βεμα: ,/Ποῦ ΑΠΘΠΙΤΩ αν Το νά, οί 2, 
15. οἵ. 8, 94 βᾳᾳ. 93, 994). επι ΝΒΙΣ 2Τ41Π8 (1. ο εκλεκτοσ) 881 6οΡ 

αοἰ]λοοά α. Ἱέεπ (εζεσίιβ) ε. 3: 1 ραί ΒΥΤΡ ΤΠ ΑΥΙ (ΛθίΗΤΟ ϱ αγαπητοσ 

ο εκλελεγμ.) ... 5 Ἱμπ 9 αγαπητοσ (:: αἱ 1. ϱρ.) οππη ΑΟΡΡΕΣΧΓΑΛΗ 

απο α] Ῥ]εν Ὦ ο (άἰζεοίϊδεύπιι) ο Εἔα νο 5ο ΑΥτέὰ (ο υι. µου και ο 

αγαπ. µου) ΑΥΙΣΕΣ εί Ρ ἴσί Ερϊρηππατοδ15 οἱ 535 Τογπατο 33, Ῥταοίετοας 
ΟὔΡΝ α]2θα4ἆ εν ω ευδοκησα (0 ηυὸ.) :: εκ Μί; εξ οἱ. ὃ,92 ουπι 1. ΡΡ.| 
αυτου ακουετε: ϱ ο 6 αμ. αὐτ. (:: οἳ 11. ϱΡ.) 

9θ. φωνην: Ὁ νεφελην .... Χ αάά ταυτην | τ (α)’) ουπι ΝΑΒΟ"ΡΕάΠΗΡΟΥ 
ΨΑΓΛΠ αἰ 0 ίοτο ... ς ο 15 6ΠΙ ΟΚΙΜΣΔ αἱ ρ]α | καν αυτοι (ει. 055, 
λε Ὁ ο 84Ἠ αυτ. δε | ουδεν: Ὁ 4Τ. 909. 214. 498. οπι | εωρακαη: 

ὀῬο1, 17 
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558 9. 57. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

ΩΩ” 90.09 2 / ς - -- ς ” 
Ὁτ Ὁ " ᾿Εγένετο δὲ τῇ έξησ ἡμέρᾳ κατελθόντων αὐτῶν ἀπὸ 

3 ’ » ” / « Αα ο ὅτι αι 
του ὄρουσ συνγτησεν αὐτῷ ὀχλοσ πολύσ. Ὁδ καὶ ἰδου ἀνὴρ ἀπὸ 

”. ; Β / - 
τοῦ ὄχλου εἐβόησεν λέγων ᾿ διδάσκαλε, δέοµαί σου, ἐπίῤλεψαι 
ΑΝ Δ ε/ ο ’ 3 ’ . ον] Δ α 

ἐπὶ τὺν υἱόν µου, ὅτι µονογενήσ µοι εστίν, 959 καὶ ἰδοὺ πνευμα 
Ν ’ ΑΝ Ν 

λαμβάνει αὐτὸν καὶ ἐξαίφνησ αράζει καὶ σπαράσσει αὐτὸ» μετὰ 
᾽ ” Λ , Ε ο δα” ” νά Ν 

ἀφροῦ, καὶ µόγισ ἀποχωρεῖ ἀπ αὐτου συντρῖβρον αὐτόν. 40 καὶ 

εωρ- ΕΠΙ ΝΑΗΚΙ/ ΜΕΒΌΓΔΑΠ αἲ Ρία ... ΤΙ εορ- οπή ο(16ι”) ἙαΠι να 

χ 989. αἱ πα. Τοπ -ρακαν οΙΠΙ ΠΟ Ἡκ 4τον 006ν χδοῖ ρραίἩ 1ρεἩ.., 
ς Τωπ -ρακασιν ΟΠΠ ΝΑΟΕΗΚΜΗΘΌΥΝΝΑΓΔΑ αἱ ρ]α Ον δλδ. α 45ΟΥ αἱ 
Ραπς -ραχεισαν ... Ὦ εΦεασαντο ( εθεασαν). Οείεναπι ΠΡΙΟΣ νρ οἵ- 
ἄεταπέ, ἆ ο υἰάεγιπιέ; αθἰ] αἀά εἰ φμος αιανεγαπι 

9τ. τη εξησ (4 Πἴα, 581 εοεπι αἷε, 8ΥνΈἩ εῑ]α αῑε έεγιι) Ἠμιερ. ουπά ΒΒΤΒ 

1. 69. 1οαηί (α]νίά) α.... ς Ίωπ ΤΙ εν τ. εξ. ηµ. εππι ΑΟΕΟΗΚΜΑΌΥΝΑΧΓ 

ΔΛΠ 41 ΡΙεΓΟΓΝΡ...Ρα8 969 β 1 δια τησ ηµερασ, εν ἄῑεπι (οοἹ- 

νεπίαπέ { δα. »υτέα ϱ) |. κατελθοντων (69, καταβαινο)τ.) αυτων: Ὦ 
κατελθοντα αυτον (ἆ ἀεβοεπάεπίε εο) | απο: Ὁ εκ | συνήντησεν (Ε 

-τησαν) αυτω (α νρ ΒΥΤΗΝ ἠ[ί, 5οά ΠΟΠ απ. πηί) οχλ. πολυσ (1, πολ- 

λυσ): Ὁ συνελῶει) αυτω οχλον πολυν 

98. εδου (5γτροαί ): Αγνσα οἱ 5 ονη | εβοησ. ο. ΝΒΟΡΙ, αδ (εμα ,Ῥοπο, 
ἀναβοᾶν ποπ Ἠαῦεί Ίου. Φαϊπαπίεβ Τι βοαν, Αεὶ 20, 24 επιβοαν. 

Μι 27, 46 αναβοαν.) ... ς Τϊ ανεβοησ. οππι ΑΗΕΥΑΧΓΔΑΠ τιποῦ αἱ ΡΙ6γ. 

Τι πῖ (αἱ. 4) επεἰαπιαυᾶ) |. επιβλεψαι (ο -ψε) εππι ΑΒΟΔΗΚΗΜΕΡΟΝΥΓ 
ΑΠ αἱ Ρρ]α (5εά αἨκῃ αἱ τη -ῥλέψαι, απιοπηπάπποᾶ η ϱο γεδρίσέτε) ... 

ς Ίωῃ επιβλεψον 6 ΒΡΈΥΑΣΑ αἱ ρεγπηα, ἸΠμαϊπΙ: γεδρίσε, αβρίσε, Τε- 

ορίοίαα (3), αἀέεπᾶε (6): 8ΥτΟΝ εἰ Ἀ0 πιίκεγεγε | µοι εστιν (60”) οππη κ 

ΑΒΟΡΙΗΧ 1. 28. 98. α]”0 ἔοτο α 6 6ο 881 60οΡ ...ς ΤΙ εστ. µου οι ΕΝ 

ΤΑΑΠ απο α] Ίοηραρία ο {3 σἳ Ἱᾳ νΕ αὖπι 

89. ιδου: κ ξα βΥτσα αἱ 358 οπι (Πζοπα Ὦ, νἷᾷςθ Ρο) | και τδου πν. λαμβ. 
(π -βαννι) αυτ. Σα. εξαιφν. (ΑΚκΙΠΝΗ αἱ εξεφν.) κραζει: Ὦ ο λαμβανευ 

γαρ αυτον εξαιφν. πΊευµα (ε αγγτρίς επιύπι ἐἴζιπι ερἰγ{έις ὑπιπιππιάιις διι- 

28ο), Ἰ εἰ εοοε δρῖν. αἀργαε]επάεί ἐἴζηπι αιὐίίο | αραζει: θγτα αεί] 

Ργοὐἑουξ ει (απο υπ Ὦ ἔθτθ ἑοπγεπ]{ εἰ, π]δί ᾳποά κραζει τοπουί, 

οππα κ δίς) | και σπαφασσει (1. -ττει): Χ και ϱησσει ... 89 1. 118. 
191. 166. Ιεβηί 19 νρ «0οΡ ΑΥΠΙ ΒΥΥΙΙΟΥ Ῥγαοπι (:: ο6 Μ6) χαι ϱήσσεν (8 
ρασσει). Ἱμαηϊ ἵο: εί εἴέαίέ (ο σοϊζίζ(η) εἰ ἀῑπεραί ειίπι οµπι δρηπια (13 
ειπα βριπιαί, 15 οι αριηπαϊ) ο ΓΗ ϱἳ 14 νΕ, εἰ εοπεἰά({ εἰ ἀἰθοαγριέ 

Πζηπι οἵπι βρηπια αν εί οοἰίά(έ εἰ ἀἰκύραί εἰ εριπιαί 6. Τ8Ιῃ ΒΥ ΡΟ οὐ 

θγίάεί ἀεπέίδιια Αίᾳ οἱ Ἰαοεγαί Ρο χαι σπαο. αυτ. µετα αφρ. | αυτον 

βοο: Ὦ ο (ν]άε παπί) οπι | µογισ (1, µογγεισ) οπή ΝΑΟΡ(Π)ΥΑΧΓΔΑΛΗ 
α] Ρίεν .... ΒΚ αἰ” µολισ (Βο]α ,,τοςῖε αρ Τμο, ἵπωπιο ἵπ Ν. Τ.) | συν- 
τριβον (Α” --βουν, Ἡ αἱ π]α ων): Ὦ και συντριβει. ΄ Ἠθιη ϱ εἰ οοη//Ρύπ- 

οὐξ ἴζωπι οπιβ8ῖΒ και µογ. αποχ. απ αυτου, έεια ΒΥΥ3Ι οἱ ογιάεἰίίεγ οΆ- 

Λτέπιϊέ τ[υπι Ῥτο Και µογισ 18 συντρ. αυτ. 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 9 48. 5ο 

- Ξ -- σ΄ ’ ’ Δ ” 

ἐδε(θ ήν τῶν µαῦθητῶν σου να ἐκβάλωσιν αυτό, καὶ οὐκ ἡἠδυνήδη- 
5 Ν ο τεῖς ο π ο Υ κ Δ 

σαν. 41 ἀποχριθεισ δὲ ὁ [ησοῦσ εἶπεν ὦ γενεὰ ἄπιστοσ καὶ διε- 
; ”/ π ε - π ε -- 

στραμμένη, ἕωσ πότε ἔσομαι πρὺσ ὑμασ καὶ ἀγέξομαι ὑμῶν; προσ- 
/ τε ΔΝ ς/ 4) ο Δ / 2 ον 

άγαγε ὧδε τὸν υἱόν σου. 43 ἔτι δὲ προσερχοµέγου αὐτοῦ ἔρρηξεν 
/ Δ [ ς : , κά) » »- 

αὐτὸν τὸ δαιμόνιον καὶ συγεσπάραξεν ' ἐπετίμῃσεν δὲ ὁ /ησουσ τῷ 
»”. ὁὸ / αν ὃς Ν΄ 3 

πνεύματι τῷ ακαθάρτῳ, καὶ (άσατο τὺν παϊδα καὶ απέδωκεν αὖ- 
ος λ . - ς Ῥ / λ / Δ -- 

τὸν τῷ πατρὶ αὐτου. 495 "' Ἡ ἐξεπλήσσοντο δὲ πάντεσ ἐπὶ τῇ 

µεγαλειότητι τοῦ Φεου. 
9 , Ν ω/ δν ν τ , σ 

Πλ) Πάντων δὲ Δαυμαζόντων ἔπι πασιν οἷσ ἐποίει, εἶπεν 

40. µαδθήτων: Αἲ οἱ | εκβαλωσι ΙΙΙ ΝΑΒΟΙΗΙΥΑΧΓΔΑΠ αποῦ αἱ 1οηβθ 

ρία... ς (5 αὖ Βσ) εκβαλλωσιν «ΠΙ ΙΗΙΠΙΡΟ γἷκ Π]ὰ ... Ὁ απαλλαξω- 

σιν. 1μθετο 5Υτέὰ εἰ ποπ Ῥοίεγαπέ 6απαγε επι εἰ εἴίοεγε Ἰῑζιά ρτο ινα 

πδα Απ | αυτο: Ὦ 19 αἱ ἔετο αυτον (1 νρ ἴζι ΡΙΒΕΡΥΕΒΒΟ δριε.) ] 

ἠδυνηθησαν: κα αἱ εδυγηΘθησαν, οὗ ισχυσαν (1: εἳ Μα). ΟΕ πο 

Ερίρμπιατο»15 ϱ/ 535 εδεηΦην των µαθ. σου. ειχε δε παρα το” ουκ ηδυ- 

νηθησαν εκβαλει) αυτο, και προσ αυτουσ' ὦ γεν. απιστ. εωσ ποτε 

ανεξοµαι υμων ; 

41, αποκριθεισ δε: Ἠαεο οἳ οτη (5αρΡΙ3): ο απι” οΊη δε | απιστοσ: Ὁ 

-στε | και διεστραµµενη: Ερὶρητιατο 515 ϱ{ 535 Τον μπανο {35 ον | Ἐς 
28. 69. 946. αἱ Ραιςο εσωµαι εἰ αγεξωµαι | εσομ. πρ. υµασ: 18Ρ]εί νρ 

Τογ/πηαχσ 1, 55 ϱγο αριᾷ (ἆ αἄ) υΌο5, ο αριᾶᾷ Ό05 εΤο...Ν με υμων εσομ., 

Ῥ ραί 54Ἠ «ορ το νοδίδοιπι {:: Μο πο. υμ. εσομ., Μί μεθ υμ. εσομ.) | 

και (8Πέθ ανεξοµ.): ΚΧΠ α155 {ετο ϱ {οἱ δα] ΦΥΤΡ 18 αγπιεᾶά εωσ (ο 8α]ι 

και εωσ) ποτε ({οἱ φπαπιάζω εἰ) :: οἱ Μο. ΤετμηανοἩ, 35 (ποιιδφμε ετο 

αγιιᾷ 905 ΟΠΙΙ58Ι5 κ. ανεξ. υμ., ΠΕρίρ]ι πας 519 οἱ 535 εωσ ποτε ανεξ. 

υμων ΟΠΙΙ58Ι8 εωσ πο. εσοµ. πρ. υμ. |. πφοσαγαγε (0 προσενεγκε): 

πο]ηγᾶαχξ 98. αἱ ραπο ΑΥτεα εί Ρ 9." αεί] αά μοι: εκ Μί | ωδε (α ο 13 

ος) Ίος Ίοςο 61 ΝΗΤΙΣΞ 1. αἲ πια 1 Υνρ ΑΥΙΣΕΝ εἰ ΒΙ απ αεί... 0 

Ὢ7 ρο5δί τον υι. σου ΟΝΠΙ ΑΟΒΕΨΔΓΔΑΠ τιποῦ αἱ Ίοηρε Ρ]α Ρο «ορ βυτέὰ 
οἱ Ρ (ς: οί Μ{) ... Ὦ απι Ρ6γἩΒ οπη (:: αἱ Μο) 

43. ετι δε: 5. 61.5. 1 νρ ΑΥιΣΕΗ εἰ (ο οι αεσεᾶεγεί απίεπι ΟΠΙΙ85Ο ετι) | 
πρυσερχοµενου (98): νΆ προσευχ. | συνεσπαραξεν: ϱ 330. 900. ποτ 

8Ρ9 συνεταραξεν ... ΚΠ αἱ Ρ]5 10 ο Εσορ θγτόα οἱ 568 οἱ Νὲ αθἰ) αάά 

αυτον | τω πνευµ. τω ακαθαρτω (ο οπη τω ακαθ.): Ὁ ο τω ακαθ. 
πνευµμ. | ιασατο 1δᾷ απεδω. αυτο» (ΑΔ οπι αυτ.): Ὁ 6 αφηκεν αυτον 

και απεδωκεν τον παιδα (ο ἐἴζιπι) 

45. εξεπλ. δε παντεσ: Ὦ ὁ 6 παντ. δε εξεπλ. (Άγτοα εἰ οπιπες είιρεύαπί, 

ΒΥΙΣΕΙ οἱ ΜΕ ε{ θίπρ. ΟΠΊΠΕΘ) |. ΝΟΡΜΥΓΑΧΔΑΛΣ αἱο µεγαλιοτητι, ΠΟΠ 18θιη 

ΑΒΤΓΠ Πο τα]] είο | παντων δε (θΡθ και εθαυµμαζον επι είο): 5 ο 

πα. ουν, 13" ᾳ νο οπιπ{δφε, 61" αἱ πού. οπιπέθιι: 1 εἰ πι πιαδιζδις 

Ύμαε ]αοϊεῦαί Ρτο πα. δε Θαυ. 1δᾷ εποι.; Ὦ οπι δε | επι πασιν: Ὁ οπη | 
εποινει 6ΗΠ1 ΝΑΒΟΡΙΩΥΗΣ 1. αἱ ρΙα819 1έ νς «ορ Αυτα είπα... ς (5 ἄθ) 

ἔποιησεν επι ΕΘΗΚΜΡΒΟΥΧΓΔΑΠ αἱ ρ]εΥ. επι αΏδαιθ ο εξ ΓΙ ΝΒΡΙΙΣ 

49-- 45 
Μς 9, 80 -- 35 
ΜΙί1Π, 235 
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Μο Ὁ, 98 -- οἵ 
Μι 19, 1--15 

540) 9, 44. ΚΑΤΑ ΛΟΥΝΑΝ 

λ λ 5 π ᾽ ως 4 ο « αν ὦ ος « - 
πρὸσ τουσ μαῦιτὰσ αυτου 44 Φεέσθε ὑμεῖσ εἰστὰ ὠτα ὑμων 

Ν ’ ’ . Ἡ Ν [α) ” . ΄ / ο 

τοὺσ λογουσ τουτουσ᾽ ο γάρ υἱὸσ του ἀγδρώπου μέλλει παραδίδο- 
. - } 6 / ο οι ὁ ’ Ν ε ῳ Ν 

σῦαι εἰσ χεῖρασ ἀνθρώπων. 40 οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα τοῦτο, καὶ 
3) 2 .] ” τά / 3 Ν 

ᾖν παρακεκαλυμµένον αἀπ᾿ αὐτῶν να μὴ αἰσθωνται αὐτό, καὶ ἔφο- 
- - πλ Ν - ε) 

βοῦχτο ερωτησαι αὐτὸν περι τοῦ ῥήματοσ τούτου. 
3 109.9 Ίαὸ” ν - 3 40 "93. Πήσηλθεν δὲ διαλογισμὸσ ἐν αὐτοῖσ, τὸ τίσ ἂν εἴῃ 

.. ». ” Ὁ ολ. - ας, 3 . -- ς 
μείζων αὐτῶν. 1 ὁ δὲ Ιησοῦσ εἰδὼσ τὸν διαλογισμὸν τησ καρδίασ 

2 - : 3 } ο " δί ” 9 ς » 3 . α ως 45 Ν 

αυτων, ἔπιμαρυμέγοσ παιοιου εστ]σὲε) αυτο παρ ἑαυτῷ., παι 

1. 191. 10τ. 909. πιδεα Ὁ ς ο Η5' σἳ’ σ3' νἱᾶ 1 (5οά Ρονρῖ{ εέ αἰᾳῖῖ Ι6- 
18) ΝΡ 6οΡρ δΥτέϊ ΑΠ... ς(αΡ9) Τῃ (οχ α.γοχθ) αάά ος ουπι ΑονἩ 

ΧΓΔΛΙ πποῦ 1 ρ]οχ {αᾳ ρο ΦΥΥΣΟΝ ο{Ρ ααίἩ, Ῥνταοίογοα ρο5δί εποιει [ο 

το] ο { Π3. (αί. εουτασίον. ΙΡ]. {βίο ὙΝΙ5ί) 5ο αάά ἀἰωίέ εἶ (ο Ερο 

οπη) εί: Ιδοπιύπε (πατγο (ο Ληορίετ «ιζ) 108 ποπ φομύηιιις εἴσεγεα ἐ]ζια 

(ο 3" δια, Ε ει). Θµδς ({ 1 Με, πο 4ἱ Πεσιθ) αἰωίέ φιοπίαπι ᾖηι- 

ζαβπιοοἑ (13: εἴπφπιι) οναἑἰοπέφιι (13: -οπε) αἱ ει] εἰοίείι (ο --οἴζω", 

3: εἰοίέηγ εἰ ἱειπῖο) (1 πο αἷαᾶ: 11οο (ΕΠΙ ποπ οωζεί [σο επ] δὲ ἴπι 

είς) τ: οΓ 11. Ῥρ. |. ειπεν: Ἡ αάά δε, Ἰίοπι (οπηῖϐ8ο δε ροδί παντ.) Ὁ. 

Ἱέοια (ν]άο απίε) ο ο ΓΗ” σο, εἴῖαπι οορᾶ7 | αυτου: ὪΥἃ ο ΟΙ 

44. εισταώτα,α ρσοΓβ 1 α ι αιγέζηε: νς (σπα ϱ1: 5: 9) ααίἩ ἴπ ογ- 
ἀἴνιδ | παραδιδοσθαι: 69.-διδεσθαι | ανθρωπων {τθ. 106. 351. ΒΥΤΡ 

πάά αμαρτολωγ): ν αµαρτωλων 

40. παρακεκαλυμμενοΥ: Χ παρακεκρυμμµ., Ὁ κεκαλυμµ. | απ: ν 191. 

υπ, 101. επ, 6119 69, 946. παρ | ΤΗΣ” αἱ α]]α αισθονται | ερωτησαι 

6Τῃ ΝΑΒΕΕΟΗΤ ΒΟΥΝΑ ΧΓΔΑΣ αἱ Ρ]ος ... ΤΠ επερωτησαι (:: ο Με) οπῃ 

ΟΡΚΜΠ αἱ 13 {οτο | αυτον: 69. 194. 4] ραιο 3. νροᾶ οἱ Ἠ155 αἲῑα (5οᾷ 
ΠΟΠ ΑΠΙ ΓΟΣ {91 Ῥογι) απίο ερωτ. Ρο... 6] 4 οπι | του ρηµατοσ: 

Ἐ ΟΠΙ 

46. εισηλ 6. δε (Ε οΙ1) ὅναλ. εν (Η αἱ ραιο οπ1) αυτοισ (8 αἱ ραπό εαυ- 
τοισ): Ὦ ΟΠ (οκο]ά1ί στίχοσ) | το: 1. 28. 191. 954. ἀδοὶ οπι. ΟΕ Ἠπο 
Ον 5596 χατα µεντοι τον λουκαν διαλογισµμου εισ τουσ μαῦθ. ουκ αγα- 

βεβηκεν αλλ εισηλίθε περι του" τισ αυτων ειή µειζων. 

4Τ. ειδωσ ΕΠΙ ΝΒΕΚΛΠ αἱ ρ]α520 γτόα εἱ πί ΥΠΑ αθ{Ἡ εν. 1. 191. γγουσ 

ων ς Ἱωῃ ΤΙ τδων ο ΛΟΡΕΑΗΙΜΒΏΌΥΝΥΑΧΓΑΞΣ αἱ Ῥ]α 1{ νρ ρο «ορ ΟΥ5 

δή (ατε εχων οφΦαλµουσ ὀιαλογισμουσ καρδιων ῥλεποντασ) 1: ε{ὅ, 

939 οἱ 6, 8 ᾳΠογΗπ1 1ο6οχΗΠῃ Υ{1οπΠο6 ος Ίμισπο Ίοσο ειδωσ Ροβ5 ο0Ι- 

Ηγπηκίατ 4παπη βαβροσίατη το ίαν,  Ἠατη 11, 17 ϱΥανθΒ {6βίοβ Ῥχο 

ειδωσ βαυβ(πεταπ{ νδων. Τάοια ἵπ Μί 19, 20 να]οί. ΛΙΗΡΙ νεγο αί]αΠι 

ειδωσ ρτο νδων δα μβΗαίαπα αὲ Μί 9, 4. Μο 19, 15 οἱ 28. | τησ καθ- 
διασ: Ὦ 546. Ροδέ αυτων Ροπ.... Ὦ 298. 9550. οδόν 1 ΑΥΤΟΣ οπη | παιδιου 

ο, ΝΑΕΕΘΗΕΙΜΒΌΥΣΓΑΔΖΠ αἱ] Ρ]οχγ .... Β0Ρ 28. 650 2Ρ9 αξ Ογτοαί οκ 
παιδιον | αὐτο: Δ 262. αυτο»... Ὀ α Ὁ ο 7 ᾳ οι | παρ εαυτω (οί. 
Ο19, 501): ϱ παρ εαυτον ... 3θί]1 από ε0δ 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 9, ϱ0. 541 

στ 2 τω ος ί ... δ 5 -- Δ , 3 ὃν - 2 ’ ΄ 

εἶπεν αυτοῖσ ' ὃσ ἐὰν δέξηται τουτο τὸ παιδίον ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, 
4 ΄ . ο ει ΔΝ ο Δι ς 0 Δ 2 /, / . 

ἐμὲ δέχεται" και ὁσ ἄν ἐμε δέξηται, δέχεται τὸν ἀποστείλαντά µε 
« Ν ’ 3 .» ς κ. ς ’ εί 

ϱ γὰρ μικρύτεροσ ἐν πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων, οὑὐτόσ ἐστιν µέγασ. 
ω 105. 8 2 ο ην νοκ 2 ς ἀ . 49 “ποκριθεὶσ δὲ ὁ Ιωάννης εἶπεν' ἐπιστάτα, εἰδομέν τινα 

ολ) -”. )ὁ ’ , Ε) ’ ν ’ Ανν ζᾳ .) ’ 

ἐπι τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα δαιµόχια, καὶ ἐκωλύσαμεν αὐτόν, 
σφ » » - ο ο, τε π 2 -” 
ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ μεῦ ἡμῶν. Ὁ0 εἶπεν δὲ πρὺσ αὐτὸν [ησοῦσ᾽ 

Δ / 5, Δ 3 ει ον Εξ -- [ὸ Ν ς - Ε] , 

μμ. χωλυετε οσ 7αο ουν εστιν καῦ υμωγ, υπερ Όμων στι». 

48. αυτοισ ({ ϱ! ὸὸνρ βγταί οί): Ὁ 107. 4 Ρο ο Η2' 1 ᾳ 5γτοῖ οπι | 
οσ εαν ΟΠΠ ΔΑΒΟΣΓΔΑΠ τιποῦ αἱ ρ]εν Ονδδοτίον.,, ΤΠ οσ αν 912 99. 

69. αἱ ραιςο Ογτεβίοκτο | Φεξηται: Χ -ξεται (αἱ. Ἱέα οἁἹέαπι Ογτ]ιεδ15, 
ΠΟΠ Ίέετη επί) |. τουτ. το (Ν οπι) παιὸδ. (οί. 09): Ὦ 1. 209. αἱ ραιο Τε 

(5εά α ΟΠ οσ εαν δεξηται 11δᾳ εµε ὀεχεται" και) νο βγτοα οί Ογιςαί 
ΟΣΤ9 (βρά]ιο 515 βοπιοΙ το παι. τουτ. 5εΠΙεΙ τουτ. τ. παι.) τ. παιδ. 

τουτ. | ο6 εαν εµε 18 δεχεται: Ὦ ΤΙ. οσα (γα ἵποεπέ Ἱρ]ίαχ (απίαπη και 

τον αποστ. µε) | αν εσπι ΕΚΙΌΣ 98. 609. αἲ.... ς Ίμῃ ΤΙ εαν ΟΙ ΑΟΕΕ 

ἄΗΜΒΥΣΓΔΑΑΠ αἱ Ρία ... Ἀοπι | δεξηταυ (4 απΠίθ εµε): πχ 69. (8οἆ 
69. ροτρῖἰ δεξηται τον απ. µε) δέχεται | πασιν (ευ. Ον5, 55τ οί 609 ΟΥΡ 

35593505): Ἡ γτέα ΟΥΡ] οπ | υπαρχων (εί. Ον ΟΥρ'55 εἰδ05): ρµτ (ἆ 
ιά αιίεπι -- εδ) Ὁ ΟΥΡ 1” οἵα: βγτοα αάά οἶσιέ Πίο ρε | εστιν (αΝ’) 
ΕΠΙ ΝΒΟΙΣΣ 1. 98. α) 1 [ετοα Ὦ ο ΓΗ5:1 ϱ1 5 γιά νο (5εἆ Ὁ Ε 1 πιαίοι 

εδ) 5ο (1) «ορ (Αγτέα εστιν πον ακρτῖπι) Οἱ 5,55 (α4 ἆ ανεγνωµεν δε 

και εν αλλοισ" και εσται µεγασ) εἰδόδΡΙ5.,., ς εσται (Ἡ Ροβί µεγ. ΡΟ) 

οππ ΑΡΓΔΑΑΠ ποῦ αἱ ρα ο α (πιαίον ετ) βγταῖῖ αγπι οἀἁ αρ Οτ5 55Ἱ 
ΟΥτέαί οχδ0 Οοσρ””” 208. 806... ϱΕΜο 

49. αποαριθ. δε (Βγτέα εἰ 56Ἡ εἰ γεβγοπᾶ.): οἳ οπι δενιά | ο τωανν. (ΒΡ 
-ανησ) 6ΙΙΗ ΔΑΟΕΕΟΩΗΚΙΜΒΌΥΧΓΑΛΣΠ αἱ Ρίεν.... μη Τί οπη ὁ ο. Π(ο”0)Ρ 

28. 69. 546. αἱ” {ετο | επιστατα (αἱ. ϱ)): 61,5 αἱ ραϊιιο ΘΥ1Ρ 1ΠΕ («ορ 9) 

διδασκαλε:: ο Μο | ειδομεν ο. ΝΒΟΡΕΕΘΗΜΡΌΟΓ αἱ Ρρ]α ... Α(οἳκυς 

ΔΑΠ αἱ τὅομεν (Α νδω.)... 1 1δαμεν, Ξ ειδαµεν | επι τω ο. ΔΟΡΓΛΙΠ αποῦ 
3] ΡΙ6γ .... ΝΒΙΗΧΔΣ 1. 95. 611918 69. 191. 946. αἱδ οοΡρ (Ίίεπα πι ποπιύπιε 

1ὲ νβ) εν τω :: αἲ 1 Μο Ιεοίῖοπα οθτία | εκβαλλοντα: ΥΔ αἱ -αλοντα 

(5εὰ Υ αἱ ἄλοντα) | δαιµονια (Α)΄΄ Απ) ουπι ΝΑΒΟΡΙΙΧΓΔΑΣΠ πης ὃ αἱ 
Ρίὰ.... στα δαιμ. εαπι Ἡ αἱ πιισ]ά ῃ εκωλυσαμεν «πΠΙ ΑΟΡΧΓΔΑΠ αποῦ 
αἱ οπιμυίά ο { ϱἳ νά ᾳ νο... ΒΗΗΣ 4 Ὦ 6 1] εκωλυοµεν τ: Ργαοδίαί 
εκωλυσαμ. 4πμπι Ματοιπα εκωλυοµεν 5οἱρβί58ο ({δβίῖππι ααο[οτί{αβ 

βικάθα. Αἲ απππα ΒΙπΙΙ] αιοἰοτ]ίαία εκωλυοµ. αἴϊαπα 1Π Το αἰαίατ, 

γὶκ εατίο ἀαβπ]γί ῬοΐεΒδί α{γΙΤΏ 1ρ89 δογ]ρβοσΙ{. Ἀοπ περΙρεηάαπῃ οβί 

αιιοά Ίου 1ρ5ο Υεχβα Πάσθπι Γετο [οβίοῦ εν οχ Μο Ῥτο επι αἀβαπιρβῖρβα 

νιἀεπίαν. | μεθ ημων (1: νἷᾶο ῬΗτγη Ερίίοπη. ρ. 968): ε 28. 69. αἲ" 

ημιν (:: αά Μο); Αγτέὰ οί 3ΕἨ πιοδίβοιήπι ροδί {6. Οοπίαδο Δ οἱ ὃ ακολ. µ. 

ημ. εστιν (δει ποθίθοιπι εδ) 

60. ειπ. δε οτι ΔΒΟΡΙΙΧΣ 1. 98. 124. 151. 9406. α ο 6 ΒΥΙΡ ΠΙΡ (ορ {Πέδι5 

φεγο ἄίατέ 1: απ Μο)... ς Τϊ και ειπ. ΕΠΙ ΑΓΔΑΛΙ πηςῦ αἱ ρ]ετ ϱ (ρ 1. 3 

νά ]ᾳ να ρο ΑΥΤΡ ἰχί αγ αθἰ (γνόα οἱ 308 θἶπο οορα]α) | πφοσ αυ- 

40-50 

Μς9, 58-40 



545 9 δι ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

ο 

1. 11.1 ᾿Ἰγένετο δὲ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὰσ ἡμερασ τησ 
’ -- νν ώ - ιά ” 

αλήμψεωσ αὐτοῦ, καὶ αὐτὸσ τὸ πρόσωπο) αὐτοῦ ἐστήρισεν τοῦ 
σε ’ ο] 

πορεύεσθαι εἰσ Ἱερουσαλήμ, Ὁ3 καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλουσ πρὸ προσ- 
/ 3 ε. Ν Ω. » υ ; ν -- 

ώπου αὐτου. καὶ πορευθέντεσ εισηλθον εἰσ πολυ Σαμαριτω», 
σα ς / 3 πι Ές Ν 2 3 9 ρ ᾳ λ / 

ὠωστὲ ἑτοιμασαι αυτῷ ο και ους εδέξαντο αυτο), Οτι το προσωτ 

51 

του: 19. 61ης 69. 906. 29604. αἱ ποτϊ Ὦ ο ϱο ΥΙΣΕΝ οἱ Ρ ΤΡ αοἰ]ι πρ. αυ- 
τουσ... Ὁ 6 {οἱ εορΡεῖτ4 ο! | τς βαἶπθ ὁ ο ΝἩ ... ς η Ἠ ο 

ΟΠΠ ΝΕΑΟΡΤΙΧΓΔΑΠ τις το]] αἱ οοτίο ρ]ον |. µη κωλ. έππ1 ΝΑΠΕΑΗΚΡΌΟΝΥ 

ΓΑΑΞΠα]ρ]αρ σα] 1 υἷᾶ νο (αί. απι {α {οΥ {ης Ῥοχι ε{ϱ) οορᾶἆ 
δγτεα οἱ πίσ ρο .... ΟΡΕΙΜΝ α] α)ῖα ετη {οἱ (α Γραῖ αὐπίέε έπη [ἐζωπι] εἰ 

ποζέε ϱγο]ιίδεγε) οορεΔᾶ αχπι αἀά αυτον (κ αυτουσ) 1: ο Με | οσ γαρ: 

5 98. 119 «ορ 8ΥΥΡ 6," (86 ΤΕ ΠΟΠ ἵπ οΠΙΠΙΡ5 οχκ, οδί) Ργαοπι ου 

γαρ εστιν καθ υμων | ουκ: Χ ΟΠΠ | καθ υμ. υπερ υμ. οππι ΝΟΡΗΟΡΙΚ 

ΙΜΞΠ αἱ ρ]ας32 ΤΕ νο ϱο 6ορ ΑΥΤΟΙ οἱ ΠίΣ Αγ αθίμ ... ΝΤΑΧΑ αἱ κα. 

ὕπων υπ. ημων, αἱ Ρας κα. ημ. υπ. υμων ... ς(ς- αΡ Β2) κα. ημων 
υπ. ημων (:: αί ἵπ Μο τεσορίπιας) οιΠη ΝΕΔΕΕΘΗΒΌΥΓΑ αἱ Ῥειππα | 

εστι: α Όσο 1 (ποἩ Ἰά6πι {ρ]. ϱ" ν]ά ᾳ νϱ) 56ο αά (:« Ἠθοαχαο εκ Με) 
πέππο εδἰ επύπι «γι ποπ αοΐαί οἴγέμίεπι ὑπ πιοππύιο Ίπεο (. Ὦ πἀά 1πβαραΥ 

εἰ Ῥοίεγαέ πια[ε ζοηῦ 4ε πιε) 

«συμπληρ. ΔΑΒΟΙΧΓΑΣΙ αποῦ οἱο: ΚΑ α] ραις συνπλ. ... Ὦ πλήρου- 
σθαι | τησ: Δοπ | αναλημψεωσ 6ΠΠΙ ΝΑΒΟΡΙΧΣ (αἱ. εορ Βἰπι {ο 

αναλυµψισ) ... ς αναλήηψεωσ 6ππῃ ΕΕΘΗΚΜΒΌΥΓΔΛΗ αἱ οπηπσΙά [ αυ- 
του ρτῖ (86): κ” οπι | αυτου 8ες ΟΗΠΙ ΝΑΟΡΧΓΔΑΠ απςῦ 4] [ογο ΟΠΙΠ 1έ 

(οχο ϱ) νρ «ορ βγτοα οἱ Π{ αγπι αεί ρο... ΒΗΣ 1. 299. ο 011, Ἠ]ηο Τη 

[αυτ.] | εστηρισεν επι ΗΟΙΥΧΣ 98, αἱ Ῥαιο (: επ επι {ΟΥΙΛΔ Πιάϊο 

19, 6. Τοτοπῃ ο, 12. Ῥτον 16, 9ὔ αρ)... ς Τη εστηριξε ΕΝΠΙ ΝΑΡΓΑ 

ΔΠ απεδα] Ρίον. Ῥτασίογοα 1ΧΣ 58. α] Ραϊιο α 60ΟΡ Ἀπία το προσω.Ροπ | 

εισ: Α οἱ εν 

69. αυτου οΝΠΙ ΔΒΟΡΕΗΚΙΜΌΣΧΓΑΣΠ αἱ Ρ]ι Ῥαβδειτᾶ,,, Τί εαυτου επ 

ΑΕΑΒΥΑ αἱδὸ [εγο | πολιν ο Τη Ἁ”ΡΓΑ 28. 69. 194. 269, αἱ Ρ]530 1 (εχο 

ϱ) νο Τοτίραίὔ (ποῦ. ΠΗ δα] ἶνη αὐυτέαδὶ ᾳπαο ουπι ταςῖρογο πο]εγαί 

Ἱγαίαδ οδε, οτιπι οῖαπα ἀἰδοῖρι] ἔππαπ σοπ{ΙπΙθ]Ίο5ο οργίᾶο οπε]εβίεβΒ 

ἴσπος τοργασδεηίατί γο]αϊςθοπί”) Ορ 505 (Ίποπη, 53. αἀῑσεπβις αΡρ βι- 

Ρον Ἱπ]απαπ{αίειη οἰν]έα ας αἰοπτας ) ων ς ων Τί κωμην (π την 

κὠμ.) ΟΠΠ ΝΟΑΒΟΡΕΧΑΣΠ πο τα]] αἲ Ρ]α ο 60Ρ ΒΥΥΥ Ρο χ6ἰ1 ΒαβεΗιθΤ] 

ΟΥ τ 11ή ῬῬογπανς 1, 38 (ἠπογοραπ {15 απ οτη απ]ππα ἀναγβίοπεΙη ἀεβί]- 

παπίος ἀἱδοαιρι]ος βαρον Ἰ]]ιπι νοπ]απη αππατίαταπι/) τετ εισ ετεραν 

χωμην αποᾶ ν. 66 βοφέαχ Βαρίίητο ν]άεραίαχ κομήν Ῥτο πολιν, πο- 

2ιν νοτο ππᾶο ααῖς Ἱπνοχεγ]ί Ῥτο κώμη υὶκ ἀῑκοτΙδ; πες επῖπι Μί 

10, ὅ Ἠπο να]ετε ροίοταί | σαµαριτων (Π -ορι-) ΕΠΠΙ ΝΑΟΗΧΓΑ2 αι. 

οἳ οί αλβ)... ς Ίων Τἱ σαµαθειτων (Ἡ -ρη- δαρχαδοτῖρίο ε) εππι ΏΡΙΠ 
πποῦ αἲ Ρίο; | ὥστε Οπή ΑΟΡΙΗΙΧΓΔΑΣΙΠ ππΠοῦ αἱ οππησίᾶ «ΓΕ ϱΙ Ὁ υά νρ 
σορ ΑΥΙΣ το]! Βαφείι Ογτίο8.,. ΔΡ νο ἱ α (13 φιαθί) α (ἰαπφιαπι) ὧσ 
(Τ15ΥπΠοΡ5) :: αί ὦσ π]παϊς οπιοῃ 4 α{1οποπα τοῖς βΙπη {εν ὦστε Ἰη εισ 

το πππίαταπ{ 4, 29 | αὐτω: Ὁ εαυτω 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 9. 66. 545 

2 - π / ος ον « 
πον αὐτοῦ Γν πορευόὀµενον εισ Περουσαλήμ. Ὁ3 ιδόντεσ δὲ οἱ µα- 
9. 2η { ας ’ αχ ο / /’ 2 ν Φηται Ιάκωβοσ και Ιωάννησ εἶπαν κύριε, Όέλεισ εἴπωμεν πῦρ 

ζω 2 ΔΝ -” 3 - Ν - 

καταβηναι ἀπὸ του οὐρανοῦ καὶ ἀναλῶσαι αὐτούσ; Όῦ στρα- 
λ λῤ) ο αμ 2 - λά5 / 3 ο. ’ 

φεῖσ δὲ ἐεπἐτίμησεν αυτοῖσ. Ὁ0 καὶ ἐπορεύθησαν εἰσ ἑτέραν κώμη. 

595, πορευοµενον (α {επάσπε, ο Ῥεγφεπς, ἆ ἴεπς, Ἠ]εν υαζιθ: Ὁ ἔ]1ᾳ4νε 

Απιριις 141τ οηηέζς, ϱ ειέῖθιις 

54, τ ΙΕΗΐ (οί α1) ειδοντεσ | οιµαθητ. 8ΊΠε αυτου οΙΠΙ ΝΕ 1. 118. 191. 

15Τ. ο αὖπι ΑΠΙΙΟΟἨΠΟΙΗ1ΙΟ (ΟγτΙΟΝ1ΟΙΊ και δη προσ τουτο δηχύθεντεσ οι 
µαύθηται προσηεσαν τε κ. εφάσκον) ... ς μα Τί αἆᾶ αυτου οΗΠῃ ΑΟΡΙ, 

ΧΓΔΛΖΠ πηςῦ αἱ ρ]ον 1{Ρ]6Υ νρ ΑΥΥΥ 5ορ 6ο αθίι Βαβοείμ5τἳ ! ἩΡ ιωα- 

νησ | ειπαν ΟΙΙΠΏ ΝΒΟΣΣ ... ς Ἰμῃ ειποΝ 6ΠΠΙ ΑΡΧΓΔΑΠ πποῦ α] οπηισ1ᾶ, 
Ῥγαείογαα 5ΥΥΕ1 ϱ{δΕΔ αἆἆ αὐτω | ειπωµεν: κὉτ αἱ πια -πομεν (ία αξ. 
οδἹππα ΟΥΥ1Ο9Β), 1{ (αξ. 4) νο ἀἰσύπις) | αποτου ο. ΝΑΛΗΧΓΑΛΠ αποδ(ἀθβο 

Ε) αἱ ρίεν ... ἩΣ αἱ ραπο ΑπΙΙΟΣΗ απ (ΟΥτΤΙΟἨΏ απο) ... μη εκ του ο. 

οὗ 1. 118. 181. σο (1ἱ νο ἄε οαεῖο) Βαβεία Ον”, 659 οί 591 (:: Ιίθπι τιχκ 

μασ. ὁ' 1, 18 εἰ 12). Ῥταείετεα α Ὁ ο 1 ᾳ αά 5ηΡε) 1ος, ο αἄ εῑῖος | 

1. αναλωσαι αυτουσ (Ίαες Ίρδα οἵη 1) 5ἶπο αἀ[ίατη οτι πΗ1ΙΣ τι. 

15π. ο] ρ1 5 ν]ά νρ (εξ. απι {α {ου οπι πρ σαΐ ΠΠ 101, Ἡθο αρποβοῖέ 

Η[οαγα]εας ϐ) Ρας βγτόα «ορμή αγπΠι Ρος” ΟΥΤΙΟΙ1ΟΙΤ {κ. αναλωσαι αυ- 
τουσ; προσ αυτουσ δε παλιν ο σωτηφ' αφετε αυτουσ' { ουκ οιδατε 
οτι δυναµαι παρακαλεσαι τ. πατ. µου Σ. παραστήησει µοι εἰς)...ς 

(8εά 4590) Ίωη αάᾶ ωσ και (256ἳ ο ᾳ 6αιιᾶ Ωπαοδί οπη) γλιασ εποιησεν 

[εί 2 Ἐερςρ. 1, 10. 19] οεαπη ΑΟΡΧΓΔΑΠ πποῦ αἱ ρ]ετ α Ὁ ο {ᾳ οορδόανν 

οἱ 1 ΥΥ56Η 6έΡ ρο αεί] Βαβείλι”τΙ (Υ 7,658 (οτε γουν ειπον᾿ ειπωµεν 

πυρ - και ἐμγήηµογευσαν του Ίλια εἰς) αἱ 19350 (αξιουντων κατενεχθη- 
γαι πυρ ωσ επι ήλιου) ΑπΙΟΕΝ Ας (ασποβοῖί 4ο Β6τπι. ἀοπΙΙΠ. 1,64. ρ. 

1599) 6αιᾶ Ωπαςβίέ 105 (οοπίγ. Νοναί.). Αί Παπά (πίαπι αἀμίροτα Τοτί 

ππανο ἡ,δ  Ὀί οπῖπη ,, ΟἨτ]ρίαπι ἀϊ]Ισαπίθπι ραννα]οβ” οοπιροπῖέ οπα 

» ογθαίογα΄΄ απ ,,Ἠ1βο5 ραετῖς Ἱηπιϊδίέ, τπ]οῖβοεης ἩἨσθ]Ιβαεαπῃ Ρτο- 

Ῥ]είαπν”', Πα ραπ]]ο ροβί 5οτΙΡ]ί: ,,ταρτασδεπίαί ογααίοι Ἱσηίαπη Ρ]α- 

ραπ Ἠθ]ῖα ροβίπ]απίο 1η 11ο Ρ5ειἀορτορΒοία. ΑΡΠΟΣΟΟ Ιπά16ἶβ 56- 

νογ]αίθτη: ο σοπίγατΊο ΟΗγΙ5ΗΙ ]απ]αίοπη Ἱπογεραπ{ῖ5δ εαπάσπα αΠΙπι- 

αἀνοαιβίοπσπι ἀαβίπαπίθβ ἀΙδοίρα]ος 5αροαυ 1] Πάπα ν]σα]άπῃ ΡαππαγΙατπη. 

Ασποβσαί αἱ ἨὨαεγεί]οι5 αΏ θοἆθπι 5ον6τΙΒΒΙΠΙΟ Ἰπάϊσο Ῥτοπαϊτα απο 

Οτ]δα Ἰεπ]αίεπα: Ἀοπ οοπίαπάεί, Ἰπαιπέ, πες νοκ αἵιπδ ἵπ Ῥ]αΐεα 

αιιάϊοίαχ"' οἱο. ΜΙΙ 31584 Ἰη Ἡ. Ἱ. να Τοτί Ἰοεία {π1ἱββο Ίπθς Ποη Πα 
Μαπϊάππα. Ἠ]αά πιαρῖς νεγ]βῖπηῖ]ο αβί, οαχεπΙρ]πῃ Ε]Ιας αἲ 1ρ5ο αῑῖ5- 

416 ποἰαίαπα αἲ Ἡ. 1. ο6ςαδίοποπι ἀθάϊ5ρδο ο Ἰπέοτρο]αξ]οη].. Υἱάς 

αἆ ν. 54 4ο Ο]επι αρ Μασαχτ. ΟΠτγβοσοερῃ. 

6ῦ. στραφ. δε (ία ἆ ο, ὁ οοπΌεδαΒ {ίαφπε, ΠΡ19Υ νς εἰ οοποεγβις): κα 150 

Εᾳ (ροβὲ αυτοισ) ΑπΙοοΙΠΟΠΙ110 αᾷ ο τ8 | επετ. αυτοισ αΏδα αἁ ἁλίατα 

(αμ’’) οπΊη ΝΑΒΟΕΑΗΙΒΘΥΧΔΣ δελ" 28. 95. τ1. 101. αἱ6θ {οχο ϱ1: 1 {ια 
ραΐὲ (οήαπα ο ἀγεί αρ Βίαρα]6Πβ) βαχ «ΟΡΞΕΝΥΨ αχ 47 ααἰ]ιθᾶ οἱ 60415 Ῥα8 
ϐἵμ»τ (Ογτίομ1ο1Τ γ]άᾳ απίε) Η1εγα]ξα»» (4ῑοΙί οηίπα: ,Ἰποτεραί 605 αποά 
ΤΟΠ πησπη]παγ]πί ἀοσί]ηπας βμαθ εί Ροπ]ία{15 οενατιρε]ῖσοπε Ιπ απα ἀῑχα- 
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5τ-- 60 
Μι8, 190- 20 

106. 6 ἆὶ ͵ ΣΑ νο” ρτ ὃ Ναὶ πορευοµένῶν αὐτων εν τι ὁδῷ εἰπέν τισ πρὸς 

γαἰς, αἀθετίρεπς Μί 5, 90 οἱ Τιο 6, 90) οπ{οχοπ (ν]ᾷς ρο5/)... ς αάά 
χαι ειπεν ̓  οὐκ οιδατε οιου (0 αἱ ρ]α510. Ον 1, 1ο 055 ΑπΙοςΙΤ1 οἱ 110 

ποιου) πνευµατοσ εστε υμεισ (ΡΕΝΌΓΑ α) πια οσο δα” σίἁᾳνρ 

σο ΟΗτΤ0ἱ5 Αποσμυϊῖς οτι υμ.) οιπι ΡΕΝΚΜΌΓΛΠ αἱ Ῥογπηι Πρ]α να 
οορδ{ οἑ Ροίτά βγτόα ϱ{ Π{Γ ΑΥΠΙ αθί]ᾶ ο 1137 (νά (κ Ίππο χοβρίσσγθ: 
οὐ οιδατε οιου πγευµατοσ εστι’ ο υιοστου ανθρωπ.) Πριριιαης 56 

(ρ. 51). Οµς τ, 5518 Θ05 οἱ αῦ ΑποςΙ11οί 110 Ῥς- Γ{οπαῦ αρ Γμάονδίια 
(ερρ. 1. 9. 155 ΤΠοεορ]μΙ]ο χαθα φησιν διονυσιοσ πρ. τινα δημοφιλον 

ουκ αποδεξοµεῦδα σου τασ αζηλωτασ ορµασ, καν ει µυριακισ επανα- 

λαῤοισ τον φιγεεσ και τον ηλια». ταυτα γαρ ακουοντα τον / ουκ 

ἠρεσκον οι του πραεοσ τουτου και αγαθου πγευµατοσ αμετοχοι µα- 
Φηται) Απιυιιςιιὖ ΟΡ 005 (ποπη. 52, -πίς ἄε οαείοῦ Ἠοαβροπα1ς 

Ίεβα5: ΑΛ εβδοςς οἵο. Οπιῖδβα Ἱρ]ίαν δαπί νογβα ὧσ και ηλ. εποι) ϐε- 
{αγαπη 66, Ό]επι ἱορίο Μασατ. Ομχγδοςερ] αΡποβσστο ν]άείαν. Οἱ 

Ο]επι ΓΓαρπηθηί αρ Μαο 0Ἠήγδος οΥ. 8 ἵπ Μί οαρ 8 είο (ο. Μίρη. 2, 

Τ05.) ΑΙ παϊμῖ ἀαρίατα να, οχίγοτηα οἵπβ 1ου νετρα ΒΙπίπο οἱ Ίρβα οκ 

Οµεπα. εχερτρία: ταυτα τοι και 0 χυριοσ πρ. τουσ αππ. ειποντασ εν 
πυρι κολασαι τουσ µη ῥεξαμενουσ αὐτουσ κατα τον ηλιαν' ουκ οι- 

δατε, φησι, ποιου πγευµατοσ εστε. 

06. και επορευθ. εἰ ΠΟΠ ΡΥαΕΠΙΙΡΔΙ5 ο γαρ εἴο 6πΠΙ ΝΑΒΟΡΕΑΜΙΒΥΣΑΞ 
Πδομ” 928. 98. 59. τι. 101. αἱδ0 {οτο ϱ1' ϱ”’ 1 ᾗι ραί (οὐ. οἀ ἀνοῖ αρ Βία- 

ρι]) «ορδεΏ εχ 47 ααί]οᾶ οἱ 15 Ῥαφείλῦτὰ... ς (-- αὐ 82) αἀὰ ο γαρ (ᾳ 
ΓΑ 1. 11. 19. 992. 69. 48εμ” αἰΞὸ {ογο α 6 νρ ΦΥΤΡ Απίίοςμ 119 οπις Ὁ 
«ία) υιοσ του ανθρωπου ουκ ηλθε ψυχασ (Ἠ -χην) ανθρωπων (ο 

νρ ρο βγιζαρίΣ5Ἀ ΟΠ1) απολεσαι (0 αἱ 19 αποκτειναι) αλλα σωσαι (1: 

οΕ ΑΙπη]ία 19, 10 Μί 18, 11) ατα ΕΝΚΜΌΓΑΠ αἱ ρευπηι α Ὁ 96 Γα 6οΡ 

Ὑ]ρίΡείγ4 αγτόι ο{ Π{Γ αγπΠΙ πο αθἰμᾶ ΟΥρΕΡ δή (Μρα]ί. οἱ Βα]ιπ. 59. Εα- 

8. 68. Ἐπᾶσπι ορ αἲ οοπο. Οτι. ὃ. αππῖ 965 το[ογίαγ) Απιζῄιυ ιο 

Ωπαθςί (αἱ απ{ίθ) 1: νοτΏα ὧσ κ.ἠλει. επον. ος απὶ5 ἀε]ονοτῖΐ, αἆ οχοιι- 

5αηΠ405 αΡΡ. ἱάοποα, Παιιά ἀῑκονίπας επ στα ο ααἲς αἀάϊάατ]ί ρ]αππ. 

οἶάρπι νοτο Ἱηξετρο]α{οτϊ ἀεβροπίαν απἶπα νετρα στρ. δε εέπετι. αυτοισ 

οχο]ρίαπέ, απ1θα8 επιτιµαν Ἱ]]πὰ πο ποτῖας το ἁ ίαν βεὰ Ἰοηϊίατ. Τα- 

π]οπο σγαγἰβδίππιπη οδί αποά {εγήατα αά ἁΠΑΠΙΕΠίΠΠΑ ο γαρ νιοσ θε 3Ώ 

οπἆ σπα ΤπΛΗὰ ἀθγῖν απάτη ο8ὲ ηθς Ροχ 89 βο]απῃ ῥρτο βριτῖο Ἠαῦ αγ] ρο- 

ἰαβί; οο]μαθγοί οπΊπι ΟΠΠ αΣΡΙΠΙΕΗ{Ο ΠΙΑ αποογ]α{ο αγ ΓἱββΊπης 61ΠΙ 

Ρτ]οτῖρας ἆσς απίθαςδ απαοβίίο ο8ί. Ἀοσιπάο ναχο Ιαπι βαθοΝ]ο απἴη 

Ίπ σοἆᾱ. οτηπῖς Ἠπος Ἰπογρο]α {1ο οἰγοιπη [ουχί οοηβιονον]{, Ῥγο Γ6βΙΗΠΙ 

αποἰογϊ(αίο, Τ,α{Ιποτιπα ππαχίπης οἱ Ἀγτίασογαπα, ἀαυ1ατί πδφα1{. { και 

επορευθησαν (Τ1. αἱ Ραιο ο -Ψη) εισ ετερ. κωµην (Α3 Ὦ πολιν, ΔΝ το- 

Ροβυῖ{ κωμε.): ΑΔ” ο οορρθίτά οπι 

ϱΤ. και (40) επι ΝΒΟΙΙΧΣ 38. 69. 191. 194. «ορ ΒΥΙΕΙ θ{δΕΙ αχπη αθίἩ, 
Ἱέρτη Ὦ 946. αο ο ΒΥΤΗΙ και εγενετο ... 6 1ωῃ εγενετο δε ΕΠΙ ΑΡΓΑΛΠ 
πποῦ αἱ Ρίοτ Ὁ Ερ1. Σά 1 ᾳ νΕ ρο 5ΥΙΡ ΑΙ 5 19ό (αρ ἄα]]). οὗ Ιεςίίο- 
ης ἹπΙξίατη βίο ἀπί: τω χαιρω επινω εγενετω πορευοµενου του 0, Πποτη 

ΜιηΡοοσ]ο (:: ο αἲ 8, 49) |. πορευοµενων (Ἡ -νου βεχναίο αυτων) αυ- 
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αυτόν ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἂν ἀπέρχῃ. Όδ καὶ εὔτεν αὐτῷ 

ὁ Ιησουσ' αἱ ἁλώπεκεσ φωλεοὺσ ἔχουσιν καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐ- 

ϱανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ υὼσ τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν 

κἐφαλὴν κλύώῃ. Ὁ9 εἶπεν δὲ πρὸσ ἕτερον' ἀκολούθει µοι. ὁ δὲ 

εἶπεν ἐπίτρεψόν µοι πρὠτον ἀπελθύντι θάψαι τὸν πατέρα µου. 

των: α (αἱ οὗ) αἱ πορευύοµενου του τὸ (αἱ αυτου) | ειπεν τισ πρ. αυ- 

τον: ΑΥΤΕΣ σεπίετδ ᾖιοπιο φωάαπι αἰωτί ἠἰδὲ | αν οἵη ΝΡΕΘΗΜΥΧΓΔΑ αἱ 

Ῥδνπηα Α ιό, 1902έΠ16]..., Τη ΤΙ εαν οππΙ ΑΒΟΚΙΗΡΌΣΠ αἱ Ῥογπα Α{ῃδ, 
190 Ρἱ5.: αἲ Ἱία Μί Ιεσίϊοηθ ποπ Βποί | απερχη (4Η αἱ -ρχει): υ 15τ. 

υΌπαγεισ (τ νε τετ). Βετ]ρβῖηιΙ5 απερχ. 5ἴΠε κυριε ου ΝΒΡΙΙΣ 1. 

98. 64. 191. 151.49 ο ϱ1 Ἔ υιά 1 νρ 6ορ αγπι (Α:]ιὸ, 199 1π αχρ]]οππάο 

Ρἱ5 Ροπ]έ ακολουΨ. - απερχη 5εὰ πεπίτο Ίοεο κυριε πἀροπῖΐ. Τιερίίαγ 

νοατο Ίπ {εχία [α0 ΑίΠ 2] Ρταθροβ1{ο.) Τεγμπαχσ ή, 35 (οθγίο ποη αἆβογΙρ]ε 

κυριε: απῖα 51ρ6γΏ6 νε] εκ Ιγροοχ]ςὶ ἀῑχεταί: Φέφμαγ έε φιιοζιπηιε 

ζενίξ, 61560 απί 5αρετίαη ααί Ἠγρουγ]δίη ταυιδαΠ ἆαπη ἹπάἹσβπάο 1πά]- 

σσπι σ6ββῖ... ΟΕ εἰ, 95, αΏῖ 4ςᾳ Υαεππίαπίδ: το µεν υλικον -- ΡΘΠΙΙΒ 

Ποπ μΙΙΠῃ οβίεπ{βδο ϱΙΠΠ ἀοσθηί -- ε/ τω ειπειν τω ερωτησαντι" ακο- 

λουθήσω σοι; ουκ έχει ο υι. του ανύρ. που την κεφ. χλιναι (α Το ϱ) 

ες (5εὰ αμθ0) αάά κυριε () 8γτζα αεί] απίε ακολουθησω ρου, 9λεν 

Ροδί σοι) «μπι ΑΟΧΓΔΛΗ απεῦ αἱ Ῥ]εν ()) ἔα ο (8Υγτόα) αγταί ο μη 

(με ) (Αι 5) 190 γ]ᾷο6 απίς) 

58, ο 16: Β ΟΠ ὁ | αλωπεκεσ: Ιίά 119 (ο 1,9) αἆἁ του αγρου | κατα- 

σκηνωσεισ: α ὼ {1 α Απηριας 4 1ό ζώον πιδὲ γεφιζεοαπέ | κλινη: αΜΣΛΞ 

αἱ πλ Άλινει, ΑΔ” ϐ69. 126. 10Τ. αἱ Ραις Ὑα]επίί αρ 103 (ν]ὰς απίς) Γ]ὰ 
119 (ο Τις 9) κλιναι... 1 91 που τ. κε. κλι. 

59. επιτρεψον αὔδαιε κύριε ατα Εν ὅτ. 05055 (ου µιμησαμενοι τον 

ειποντα" αλλα πρωτ. επιτρεψον µοι εισ τ. Οἱ. μου απελθειν κ. απο- 

ταξασθαι τοισ εισ τ. οι. µου ουδε παραπλησιον τε ποιήσαντεσ τω 
λεγοντι' επιτρεψο} µοι πρωτ. απελΏ. και θαψ. τ.πα. µου: εἴῖαπα 

Ροβίετία5 εκ Ίμο Ἠαπδίδ8ε εεηΣεπάα5 εδ απαπῃ Ρχΐ15 ποη Ἱεραίαγ ηἷςί 

αρ 1.) Βαδυαρίόδῖ (τω µεν ειποντι΄ επιτρεψον πδ διαγγελλετ. βα. τ. 

Φεου) Τ1ᾶν 1) 151 (τω ειρηκοτν᾿ επιτρ.µοι απελθειν Θαψαι--ειπεν ο κυ- 

0ιοσ᾽ αφεσ τουσ - εαυτ. νεκρουσ' συ δε ελθων ακολουΐέει µοι: 4παο 

Ίβετο α]]αία διηί οχ Το εί Μί; 564 ἵπ Μί κυριεηον Πας)... ς μη Τί 

κυριε επιτρεψον (1: αἱ Μέ ]εσβοπο πο Βαοϐ) ο, ΝΑΒΡΟΤΙΧΓΔΑΣΠ τιποῖ 

α] ΟΙΠΙΠ Τεγο (5εἆ 6ΟΠΙΑ{ΟΥΘΕΒ ΡαΥΗΙΠΙ αἀἰεπάετιπί; 2 πο ΠΙΑ απ]- 

ἀ4απι ἰθβίοπ 6οπίτα κυρ. αἀδετῖραΙ{) Τέ να ψο «ορ 5γχόοπιι οίς | πρωτ. 

απελθοντι (0 -ντα) «ππι ΝΒΡ «ορ Βγτέα αἱ 368 ϱἱ Ἀγ (οοἆσπι ογάῖπο 1. 

ένο ΟΥ Βαβναρί)... ς Τϊ απελθοντι πρωτ. ο. ΟΒ8ΗΙΜΒΌΥΣΓΔΑΣ αἱ 

Ρ]6χ (α] Ραις πρωτ. Ρροβί θαψ. Ῥοη) ΑΥΤΡ αείμ... 1. 900. 946. γδοΥς ϱ3: 

Ι πρωτ. απελΘειν (ΠΟἩ αἀάῑίο και) 6ἳ αἱ ραπο Τ]μάτί οπιίβδο πρωτ., 

Ἰίοπι ΑΚΠ 4] 5 ἔετε α Ὁ ο {Ρ1 Υά ᾳ νο ΟΥ Βαθῦαρί πρωτ. απελίθειν 

και: Ἠϊηπο Ὦπ πρωτον απελθειν ΠΟΠ αἀαΙίο και (1: Μί πρω. απελθ. 

και Ιασοπθ ποπ Πιο() 

ΤΙΡΟΗΕΝΡΟΚΕΕ, Ν. Τ. θἆ., 8. Ελ 



5460 9, θ0. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

στ Ν ο ό . Δ ’ Ν ωμά 

600. εἶπεν δὲ αὐτῷ ἄφεσ τοὺσ γεκροὺσ θάψαι τοὺσ ἑαυτῶν 
’ ΔΝ 2 φ ’ - - 

νεκρούσ, σὺ δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε τὴν βασιλείαν του Θεοῦ. 
Ν Α Ὁ . ’ . ” Ν 

61. 15 εἶπεν δὲ καὶ ἕτεροσ". ἄκολουθήσω σοι, κύριε" πρῶτον δὲ 
ε ϱ , 2 /-« - » Ν α΄ Ἡ ς ) ἃ επίτρεψόν µοι ἀποτάξασθαι τοῖσ εἰσ τὸν οἶκόν µου. Θ5 εἶπεν δὲ 

Ν » ναρλ { 7 ον κα Σς ε] Δ Δ -- 3 ωά αν 

πρὸσ αὐτὸν ο Ιησουσ᾽ οὐδεισ ἐπιβαλων τὴν χεῖρα αυτου επ 

60. ειπεν δε (0 ο δε ειπεν, ο »γτνῖ αἱ ἀἱωᾶ, 1 ϱῖ- 5 νά νρ ἀἰωίέφμε, ς 
αωζέ εγ(ο, {ο] οορᾶ” ΒΥΙΣΕΝ οπι δε, ἴίοπι βΥτέα εις αι. εἰ) αυτο (απ 
ΟΠ1) 5ἶπο αἀαῑίαπη «ΠΠ ΝΗΡΙ,Σ 985. α 60Ρ...ς αἀά ος, Ίμη [ο 5] οἳΠα 

ΑΟΧΓΔΑΠ ππςεῦ αἱ ἔογο ΟΠΊΠ (4Τ6Υ ο κυριοσ) Πρ] νρ ο ΒΥτΕΙ οί π οἱ 

η (ζοπεύπ. 18.) Άντα αθίι | 69. α ρτῖογα γεκρουσ αἆ ρορίοτῖας ΓγαπΠδῖ- 

ας { απελθων (1 να ναᾶε, φαᾶεπς, Όαᾶε εἱ): Ὁ Ὑπαϊοπίέ αρ Ππδ" πο- 

ρευθεισ (ἆ Ιπῖπί σαᾶε εἰ) | αχτ 69. αἱ πι διαγγελε 

61. κυριε: ΠΘΠΙΟ ΟΙ, ῥχαθίοτ( πα αποά ἀοοςί 155 (εκ Ὑα]οπί{: εν τω ει- 

ϱΊκεναι τω ειποῦντι ̓  ακολουθησω σοι, επιτρε ο} δε μοι πρωτ. αποτα- 

ξασθ. τοισ εν τω οικω µου” οὐδεισ επ αροτρον τ. χειρ. επιβαλ. εἰς) | 
πρωτ. δε (ΟΣὔ, 655 αλλα πρωτ., Ὁ {61 1 α εεά ῥγίπαπι) επιτρεψ. μοι: 

Ῥ «ορ Ὑα]οπίέ αρ Ἰν ΑπίϊοσἩ 1513 (πουῃ 115) επιτρ. δε (οορ Απίϊοσ]ι 
οι) µοι πρωτ. (τί ΑπῑοςΙ οπι πρ.), νρεᾶ (οσα ὁ ο” ϐ) φεᾶ ρε πηέίε 

πε]ιέ γι. | αποταξασθαι: α (613) βγτοποίδοΙ (οί η) Ῥναοπι ὧνε εἰ 

(61: οπι αἱ), Ίέαιι Ον (νἷᾶο αᾱ ν. 59) εισ τον Οικον µου απελθειν 
και, Ἰίεπι Βαβυαρίοστ ΑπίίοςΙ 1313 απελθειν και (ρετριπί συνταξ.) | 

τοισ: ν α]δ επ{οΣδΙ τουσ | ειστον (Ὁ ΟΠΙ) οικον µου: 1. 209. Υαἱεπίί 

αρ Τ.25 οπίοχδΙ ΑπίιοσΙι 1313 εν τω οικω μου. Ῥιαείθετοα ΒΥνΥΕΆϱ{56Ν 
αάά εἰ οεπίαπι 

65. ειπ. δε (ὁ ϱ1 5. ιά 1 πα νρ ΑΥΙΣΕἨ οπι) προσ αυτον (ο εορ 1115) ο τς ο. 
ΝΙΙΧΣ αἱ πππν]ά α Ὁ ο Εβρ] 5" 1 πι νρ «ορ ΒΥΙΣΕΕ ΑΥΤ αεί] ρο, ΙἸίοπι (αἲϊ 
Πέ απίεπι ἀοπιῖπ. 19.) ΒΥΤΗΕ ... Ἰμπ ειπ. δε ο 5 προσ αυτον ΕΙ ΑΟΓ 
ΑΠ πΠΟΣ αἱ Ίοηρθ Ρ]α ᾳ ΑΥΥΡ, ΤΙ ειπ. ὃε ο τς (5ἵπο πο. αυτ.) 6πΠΙ Ἡ, Δ 

ειπ. δε πρ. αυτ. (8ΐπε ο 19)... Ὦ ο ΑπΠΙΙΟΟΙ/313 ο δε τς (ΑπΙΟΟΗ οπι) 
ειπ. αυτω ( ή), 1εβ. αἷα. αἆ επι | ουδεισεπιβαλων οία: Ιπνθιβο 

ογάίπαρα ὓο 6 Ο]οπι ο ΟΥρΣύδ οι δοτ (Η11193) Ῥνοπηϊβς Ζοη ουδεισ 

ειστα οπισω ῥλεπων χαι επιβαλλων την χειρα αυτου επ αροτρο», 66 
ΟνρΣὔθοι 0 Ῥτοπι Ζ6π πέΠιΟ γείγο (Ότοινα πι γείγο) ααίσπάεπβ οί δ8ιρευ- 

Ῥοπεις (Ῥήοπι Ροπεης) πιαπΊήπι δαπι δ11ΡΕΥ αγαίγπι, Ὦ α πιεπιο γεδρίοίεις 
γείγο πι{επδ (Ὁ πια] πε 16) Πιατπίηι πι αγαὔγι, ει ΊιΕΠιΟ 1θίγο γεδρίοίστι8 

εἰ εἰ επιάεχι πια πι ΡΕ αγαίγπι (1 πεπιο γεβρίοίεπΒ πιαπιπι αγαίγο, οκ- 

οἵα τι ποππΙμΙ]). |. επιβαλων οἱΠὶ ΝΒΟΧΡΑΛΖΠ αποῦ αἱ Ρ]εν Υα]επίί αρ 

1955 Ῥαβιποπαδίσθό ϱ{ τερᾳ4τ9 (ῬαβΡαΡρί 051 ϱ{651 9 εισ) Ώαπι Ρα1 545 οἱ 609 

ΑπΙοςὴ 1313: ΟΥ 51886201 ΟΥγγαᾶος» ΟΥ δή βαλων ... Ώωπ επιβαλ- 
λων (5εὰ οδεὈ --ὤν) 6απι ΑΡΙ, οδό Ο]1οπηδ"ῦ {| τ. χειρα αυτου εαπΙ ΝΑΟΡ 

ΕΧΓΔΑΣΠ πποῦ αἱ ρ]εγσα Γρ]. πι να «ΟΡ Ρο ΒΥΤΟΠΙΣ αθί]ι Ο]επα Βαβ 
γασσ418 ϱ{ ΠΙΟΠΑΞΙ566 ϱἨγτ, στά Αηῄοσ 1213 Ἰλαπιυίς ΟνΙπί 2, Τ4. 541. 350 ϱ 

455: οτ1 Ογρυῖ5 Ῥνοπιϊδε Ζοπ ... Ἡ 1. 209. α1δα Ὁ α (1 νῖάςε απἲθ) αὐπι 

γα]οπίί αρ Π55 (νά βαρνα) Ο15, 1596307 Βαβυαρί Ρἱ5 ΟΥτβάοἳ ϱβ{οχδΙ 
Τον 490113 (πεπιο αγαίγο παπι ὑπιμοπεπβ) οπι αυτου 



ΚΑΤΑ ΑΟΥΚΑΝ 10.1. 47 

ο” Ν ’ .) Ἀ 2 ’ ” / 3 ” ’ ωά 

ἄροτρον καὶ βλεπω» εισ τὰ Οπίσω ευθετὀσ ἐστι τῇ βασιλεία του 

Θεου. 

ασ] τον - ο ιζ ε « ; 
1. Μετα δὲ ταύτα ἀνγέδειξεν ὁ πύριοσ καὶ ἑτέρουσ ἐβδο- 

ή Ν - 3” 

μήκοντα, και ἀπέστειλεν αὐτοὺσ ἀνὰ δύο πρὸ προσώπου αυτοῦ εἰσ 

62. βλεπων: 4. Τ. 96. 38. πδοτ 119 Οτὔ, 10568307 (1ίθπα ὁ 1δέ ννα βαλοντεσ 
επ αυτο τασ χειρασ και µη στρεφοµενοι εισ τα οπισω γενώνται τη 
του 8εου βασιλεια ευίετοι) ΟΥτΗΙ 509 (ηπο ορτίε τεβρίοῖθ) Ογιαᾶον 3τ 

ΟΠΥΤ) 54 ΑπΙΙΟΟΠΙ13 Ματοπιοπ (46 Ι6ς. βρῖν. 901) Ὦαπιρα!δήΣ ϱ{ 609 ρα 
ΟΧ51 στραφεισ | τη βασιλεια (ρτοῦ Ῥοε]μια) οἳπη νΝ”Β1,Σ 1. 9δ.α Ὁ ς6 { 

σ1: Ἡ' νά 1 πι νο (Μ1 Τιμαε{ Οτἰπί οίο αρέις εδ γ6ΦΟ) ΑΠ 98 Τ3οπο] Ο0]61α 
559 Ου 5, 168ο/30τ Οτῖπί απἴπαπῖε» ΟγυρΏῖ ΗΠ: αἱπι]ίου κὸ 191. ᾳ οορ 
γα]επίί αρ ἴν Βαςπιοπδόόσοά ατοπιοη (1. 1.) Οἷιν Ὦ δτά εν τη βασιλεια 

(ᾳ Λαδιζίς εξδἰ ὑπ ΥΕ(ΛΟ) ... ς εισ (ΑΔ οι) τη” ῥασιλειαν ΝΤ ΑΟΡΧΓΔΛΠ 

απο» α] ΡΙου (ἆ αρίις εδἰ ὧν γεφπιι) Βαβ19ΕΕ 115 αἱ Ὀαρί Ρἱ5 Ογταᾶου Στ 

(Ονεᾶ βανΏ) ΑπΙΟΟΙΝΙ313 οα{οχδΙ |. του Θεου: Υα]επίί αρ Τ ΜΑγοιπον 
ΟΥΙΔ4οΥ των ουρανων 

Χ. 1. µετα δε (0 οπι) ταυτ. ανεδειᾶ. (εἰ. ΟΥΤΒΙΔΡΗΣ54) ο κυρ. (940. αἱ Ραις 

ΓΑΥΙΣΕΝ ο 16, ΘΥΥΗΥ ἄοπαῖπ. [εδιμς, ΑΥΤΟ οπι) αἱ. Ἐιβιπατίη 596 (οῇ οἱ. Έ 
4επῃ 95 Βακείὴ 391); Ὦ α ο 6 απεδειξεν (α ο εἴερῖ, ο Ῥγοδαυῖ) δε, ἴέοπι Ὦ 

ἀεσείσπανϊέ αμέεπι Πεκις, 1 ἀεείρμπαυίί αιίεπι ἀοπιίπιιδ Ροδίεα | και ετερ. 

ΟΠΠ ΝΑΟΡΣΓΑΛΙ πηςῦ αἱ ἴετο οπηΠ Ιὲ νρ βγτέα εί ροίἉῦ ΑΥΠΙ ϱο Βιι5 

ππαχίη Ἠαβοίμ”θί Τογπατο ,δ4..,, Β1Σ 98. ορ ΒΥΙΣΕΒ ααἲ] (ΟΥγτβΙαΡΗΞ84) 

ΟΠ1 και | εβδομηκοντ. ο. ΔΑΟΙΧΓΔΑΖΠ πποῖ α] ρ]ον Ὁ {ᾳ 5ο σορ ΒΥΙΣΟΝ 
εί) οί Ώἳ ααίἩ Γηπί 6 (.Ρρο8ί οπῖπι ἀποάθοῖπι αβΡ. Τχχ α1ῑοδ ἆοπϊηαβ 

ΠΟΒίΘ6Υ απίο 86 Πηϊδί55ο Ἱπνοπ]ίαν; βορίπασ]ηία απίθπι ηθς οσἴοπατίο 

ἨΠΙΠΘΓΟ ποβἹἹο ἀθπατίο πας (π]ορηατίο {ΥΡΙβ 6056 ροββιπί) εἰ”09 ( πά 

απῖᾶ οπῖπι πη]οθαί ἀοπηῖπας ἀποάθοίτη αβγρ.'. -«4πΠοπιοᾷο α{ΘΙΗ 96- 

Ρίπαρ]πία Ῥγαεάἰσαραπί εἰς) Ταν μπανς {νά ( αΠ]ορ1ίέ εἰ α11ο8 Ίχχ αρρ. 

8προγ ἀποάθοαῖτι. Φιο οπῖπι ΧΙΙ 5εοαπάτπι {ομίάσπι {οπίες ἵῃπ Β]πη, 

βἵ ποπ δὲ ΊιΧα 5οοιπάαπι {ο επι ατραφθία ραΙππαγαπι”) Εδάειηθὸ οἱ 110 

(δωδεκα µεν -- εβδομήηκοντα δε τουσ λοιπουσ, οὐσ και αποστειλαι λε- 

γεται ανα δυο προ ος) α{1παΥ3956 αἱ ἴποορῃ 156 (εβδοµηκ. δε ανεδεικνυ 

µαθητασ, οποσα λεγεται καθ ολησ τησ οικουµ. εθνη τυγχαν. Ἐα- 
518 Π511,15 Φαδδαιον εν αριθµω και αυτον των εβδοµηκοντα του χὺ 
μαθητων αἴς) ΟΥτ]1πο346 (οοπιραταπίας αΡρ 19 οἱ δωδεκ. πηγαι ηλ 

Επι, Ίέετη οι αγαδειχ 6 εντεσ υπο χυ τθ αἱ τ0 στελεχη φοινικων. ί- 

πηῖ]]α ομ{οΣ 55 Τΐτο (ή ραϊέ,  Αἲταγβας ΟΥΤΒΙΑΡΗΖΒ4 σοπβεπ{ῖ{ οππι ΟΥτ 
116) Ῥαφοίμ 551 Απιριαο 1431... ΕΡΜΗ (οκ Ιπάϊσθ οαρί{απ) (1. αρ Ἱταρ ϐ) 
42.4. σα 1 οἳ. - υἱά νρ βγτο αὖπι Ὠ]α1506 (πρωτουσ ανεστειλεν ιβ και 

μετα ταυτα οβ’ ευαγγελισασθαι είς) εἰ Σ(µεμνημαι γαρ οτι εν τω ευ- 

αγγ. τῇ’ εισν και ο’) ΕρΙρΗδύ (απεστειλε δε καν αλλουσ εβδοµ. δυο 

κηρυττειν) Βεσορη]ετη 1, 10 {1π908 6ΥΡΟ Ρρτῖπιο5 α]ορῖί ἀποάθοῖπι ' .- 

μροδίπιοά σπα π1ίοβ Τὸ ῥτοβα{]ββδῖπιοβ 4δοίρΗ]οβ, τί νο] ηος πποᾷο 16- 

ὁμω 



Μι9, ὅτε 

Μι 1ο, 16 

4 88 

9, ἃ--δ 

ᾱ-- 15 

545 10, 9. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

- ’ Ν ’ ς ο 2 , 3 

πᾶσαν πύλιν καὶ τόπον οὗ ἤμελλεν αυτὸσ ἔρχεσθαι. 2" ἔλεγεν 
ο. » ας ὃς ἳ ; ς ο) , . 

δὲ πρὺσ αὐτούσ᾽ ὁ μὲν Βερισμὸσ πολύσ, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι' δεή- 
( Ἂϊ ο- / σι έ - ο 3 / 3 / 3 Ν 

Όητε οὖν του κυρίου του Όερισμου ὅπωσ ἑργάτασ ἐκράλῃ εἰσ τον 
η » - ς 95 « ; ος -Ά τ « -” 2” 

Θερισμὸν αὐτου. ὃ '''"Ὁ ὑπάγετε' ἰδοὺ ἀποστέλλω ὑμᾶσ ὧσ ἄρνασ 
. [ / 110.25. /.- /, ἐν µέσῳ λύκων. 4". μὴ βαστάζετε ῥαλλάντιον, μὴ πήρα», μὴ 
ς 4 ο πώ, ν Ἆ Δ ς σι Γ] ; 115. 5 3 

πιω στ υποδήματα”. µηδένα κατα τὴν δν ασπάσησθε. ο κατ 

εορηῖία Ἱπιαρίηο Μογβί5 ογοἀσεταί τη] Ε1{πάο απῖα Ἠϊο ο8ί 416εΊῃ Ρχ86- 

ἀῑκ]ε Μογςος ναηέΙτΙτη ΡτορΠοίαπη”) ΑαρζοἩΣ 358 1 αυτουσ: Ἡ 01η, 

ίθια ΕδάεπΙΣ (ωσαυτωσ δε και ο σωτηρ ανεδειξεν αυτου µαθητασ 

Τ0 και απεστειλεν ανα δυο προ πρ. αυτου) | ανα δυο 6ΗΠΙ ΝΑΟΡΗΧΓ 

ΔΑΣ πηςῖ αἱ Ίοηρο Ρ]α (ἱ νο ὀίπος) Ἠιβδάθα δ8ϱΕ 110 Ἠαρείμδα,,, ηκΠ 
19. 69. 900. 946. αἱ ρ]ας-ὸ ανα δυο δυο (Ἰίεπι ΒΥΤΡ 5ο αΙίθχιιη ὃυο 6, 

οῦ,), 5γτζα εί 568 αἱ Ὦτ ἆμο ἄπο {| αυτου: Ἡ 1. 209. {5ου 4Τεν ὅ4εν εαυ- 
του | πασ. πολ. και τοπον οἱ. { ϱ1 "' νά νρ ΒΥτΡ εἰλὰ το] Βαβείι”91, 
ρῬαῦςος1α βγτοαθίδε παντα τοπ. και πολιν, ΕιδάεπιΗ0 παντ. τοπ. 
και χωρα» | Ίμελλεν ΕΙΠΙ ΝΑΒΟΕΘΗΜΌΥΣΓΔΑΣ αἱ Ρ]α ... ς εμελλ. ΕΠΑ 

ΏΚκΙΡΠ αἱ ρουπία Ειςά στα Ῥαφείμ { αυτοσ οί. ἔ ϱ1: 35. Υἱᾶ γρ Ρο ΑΥΙΡ «ορ 
οᾷᾷ αγ Εαδάεπι Ῥαρείδ:ρα οσο] α δγτεαδίδοα6{Ἡν οορᾶ” οπη | ερ- 

χεσθαν ε{. ΠΡ]ὲς νρ Αγτοα οἱ πίς χα]! Ἐπδάθτη Ἠαδείμ; Α 1. 118. 151. 
909. α ϱ ΒΥΤΡ 16 ΑΥΤΗΥ εισερχ., 19. 61. 69. Τ1. 946. α]δ διερχ. 

«ελεγχεντ 1. 191. Υχοὰ ϱ{5ΕἩ (ποη Ἰΐεπι Ρ οἱ Ἠ9) αθί] ειπεν | ὃε(αν’) 
οπΠῃ ΝΒΟΡΙΙΣ 1. 19. 98. 69. αἰδ ἔετθ α ὁ 6 4 6ο 6ορδΟΝ οκ 47 ΒΥΥΡ πιβ 

ΑΥΠΙ ...ς ουν ΟΠ ΑΧΓΑΛΙ αποῦ αἱ ρ]εγ ΒΥΥΡΙΧί Ῥαρείμήο,, 01 

ϱ1’ 5: νά νε ΑγτΏΣ εἰ ἀἰσεδαί, ΒΥΣΣΕΣ απο] εἰ ἀἰωίί (Τρ6 και ελ. δε) ... 
βγτει οορΊ οί Ροίτή βῖπο οορα]α | µεν (6ί. Ηογας]οπ151, 3556 Ῥαβοίλ”51): 
Ρα 6 ο Ποτας]ο)ξ οκ ο44ὅ οπι :: Μί 9, ὃτ µεν που Βαεί | ουν: ϱ8ῖ 
οἱ | οπωσ: ΚΜΠ αἱ] πια αάά αν | εργ. εκβ. Ίος οχάἶηπθ ΕΠΙ ἨΡ 6... 

ς Τωη εκβ. ερΥ. (1: αἲ Ἱία Μί Ιοσίῖοπο πο Βιιοί) ΟΠΠ ΝΑΟΙ ΧΓΔΑΣΠ απο 

(ἄεβο οἱ Ἡ οί Ε) αἱ οπηὖΤᾶ 1ΜΡ]εΓ νρ εἰς | εκβαλη ΕΙ ΝΑΒΟΡΙΗΔΛΖΗ 
απο α] Ῥ]α (κ αἱ Ραιο εµβαλη) Βαδείια...ς (-- αὐ μα) Τϊ (εκ ΕΥΤΟΓΕ 

46 Ἠ) εκβαλλη επτα πιΙπαδο τηα, αἱ] Ρας -λλει 

«τδου 8ἵΠθ εγω ΝΑΗ 8τ. 254. ΤΡθ 46] αππ...ς αᾶ εγω (:: αἱ Μι 

Ιεσίῖοπο ΠΟΠ Βαο) 6ΗΠΙ ΟΡΙΧΓΔΑΣΗ απο α) Ρ]εγτὺο[ ρϱ] Ἡ Ἠά ᾳ νε 
ρο 60Ρ ΥΙ5ΕΣ οί Ρ α{α αθί] | αρνασ: ΑΜ α)1ό [εγο προβατα {:: εκ 

Μέ) | εν µεσω (ΑΙΝΣ αἱ Ραπς ἐµµεσω): Ὁ µεσον 

«βασταζετε: Κ -ἔαιτε | ῥβαλλαντ. 6ΠΤῃ ΝΑΒΟΡΕΕΝΑΚΙΗΟΝΥΑΣΗΣ αἱ Ρ]α 
ενως βαλαντ. ΕΠΗ ΜΒΧΓΛΙ” αἱ ροσπα |. µη ες: Μ 69. 299. α] Ρας 

νἓρ]- 5 νὰ 1 ᾳ νο (ποἩ επι α ο ϐ) Απιῤίις 35 οἱ 1436 Αγγου ϱἱ 361 οἱ Ἡ 

(ποῦ Πέεπα ΑΥΥΡ) µητε | µη ἴθτί οπΤΏ ΝΒΡΙΣ 1. αἱ πια ὁ ϱ ΒΥΣΡ αππηέὰ 

εν Ίωι ΤΙ µηδε οππη ΑΟΚΧΓΑΔΙ Ἱηοῦ αἱ ρ]εν Ο]επιἍτό (ρενρίί υπο- 

δηµα); Ν 69. αἱ ραπς µητε, Ἰίεπι πεφμε α Ὁ { μ] Υὰ 1 ᾳ νΕ ΑγΠΙΙΣ 
Άγτοι οἱ 56 οί Ἡσ γα]] Απζιας { µήδενα εαν” Α” 28. 99. (Τε μπας ὃν 
πιεπιύπεπι, Ἱποααίί, ὧι οἱἷα δαζμανεγί. Ῥοΐεταί Ῥιπείετια 1 εἰ; αἱ 

κασρο εἶμδιποςί ο] αβενίς αἱ 10 κε οοδίν ἀσο «μί αιμα: Ἰνιά σπα 
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« ο) ὼν κ κ ” / . 5) » 3) / 
ᾗν ὃ ἂν εἰσέλθητε οικίαν, πρῶτον λέγετε εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ. 

Δ Δ π .) η «λ δη { 

ϐ καὶ ἐὰν ᾖ ἐκεῖ υἱὸσ εἰφήνησ, ἔπαναπαήσεται ἐπ αὐτὸν ᾗ εἰρήνη 
{ ο ο 3 Δ ’ 1 2 ς ο . ’ 119.90 1 η] ἃ 2. 

ὑμων' εἰ δὲ µήγὲ, εφ υμασ ἀνακάμψει. ᾖτ εν αυτῇ δε τῇ 
το / ει λ ’ η 3 9 ον. 3 λ ε 

οικίᾳ µενετε, ἔσφοντεσ και πήνοντεσ τὰ παρ αυτῶν ᾿ ἄξιοσ γὰρ ὁ 
115. 10 . , -- -- 2 -- Ν ’ 3 9 » 

εργατησ του µισῦου αυτου. μὴ µεταβαύετε ἐξ οἰκίασ εἰσ 

εἰ ἰομί υοῦίς Πεν υιζέές: 3, 1 εἰ δὲ γεπεγαυεγές; Ἱρϊάθπι εἰ εντ Πὲ 

ἄεῖ) ... 6 Ίμῃ ΤΙ και µηὸ. οΙΠὰ ΝΕΑΒΟΡΙΧΕΓΑΛ”ΣΠ πο τ6Ι1 Ι{ νρ «ορ βΥτ 

ΟΠΠ το]1 

δ.εισ ην ὃ αν: Ρ" εισ ην αν δε | εισελθητε (40/) οππῃ ΝΒΟΡΕΥΤΙΣΣ 1. 

19. 69. α1ά, Ἰέεπα Τε νρ ἴπίγανεγῖς νε] ἴπίγτοιενιέϊ (Τ{α Τιαίί ε{,. ν. 10, 

βοά οίαπι ν. 8). Ιάαπο ροδί αν ο απίθ οικιαν ΟΠΠ ΝΗΡ ϱ (οοπίτα ἃ 

γόππι ἄοπιμπι ἐπίγαν., Ὦ 1 α ἀἄοπιιπο ϱΥ πμ ὑπίγαυ., ο Ῥγίπιαπι «ἄοππιπι 

ὑπίγαυ., Τοτμπασς 4,4 ἵπ φιαπι ὑπέγοίδθεπέ ἄοπιιπι Ῥασεπι εἰ ἀίσεγε), Τ.τ 

εισελΘ. Ῥοβί οικ. οπΊη ΟΕΥΊΙΧΞ αἱ (5εἆ 69. πολιν εισελΏ. εισ οικιαν), ἔ 

να ΟτΙΠΙ2,665 (οπιιπι ὑπίγαυ. (ὐπέγοίεν. ϐ) ... 6 εισερχησθε (κ 194. αἱ 
ραπο -εσθε) άᾳ1π6ε Ρο8έ οικιαν ΕΠ ΑΕΘΚΜΕΡΌΥΓΕΔΛΠ αἱ Ῥ]εν ντον (ὖπ 

4παπιο. ἄοπιιπι Άγίπιαπι πέγείίε ὧι εαπι) οἱ πῖτ οϐἩτ Ορ Ρο ΑΠ Ἀθίῃ :: 

νὶᾶς νν. 8ᾳᾳ | πφωτον (ν]άο απία; εὐ. ο ῥγύππι ἀἰοίίε): ῬΕτ” απο οι- 

κιαν (ΒΙπαϊ]1ἔου ΠΡΙ, ν]ὰς απίο) ... ο ἆ ΟτΙΠί3,665 οπι, 1ΐέθπη (564 ν]άθ 

απίθ) Τετίπαϊο,  Ο6{ 0οπβ{ 5,143 λεγει δε ο κυριοσ" οταν εισερχησδε 

εισ οικον [τινοσῇ, λεγετε΄ ειθηνή τω οικω τουτω είο | ειρηνη τω: 69. 

1294. α1 9 8Υτόὰ ειρηνη (69. -νην) εν τω 

6. και εαν (Ὁ καν) αὖδα μεν ο. ΔΑΒΟΡΕΕΠΑΚΙΜΕΒΌΥΣΧΓΑΛΣΠ αἱ Ρ]α Τέ νε 

(πι 10, 19 Τμαίί πια εν οκρτῖπη) τα]] ΟΥ 5435 εἰ 1πέ2, 666 (0οης{ ὃν 144 
ἨῬαβρδδ,..ς (Ξ αὖ 52) αάά µεν οιπι ΠΙΙΠΙΒΟ νίχ πια ΟΥ το Μι] 

ἡ (Α 69. γδοτ ει) εκει ε{. ΟΥ 91 οἱ ἴπίἍ, 665. 4, 461 0οηςί Βαε: Β 458. ΠΡΙ 
(ποη «6) νς ΟΥ9436 εκει η | υιοσ{(εί.ς 48 Β2) ουΠΙ ΔΟΑΒΟΡ ἹΠΟΤΕΙ 
οηΏ 41 ρία ΟσΡἱ5 Οοπδί Ῥα5... «9ο Όυιοσ οππι ν αἱ ραιο | ειρη- 

νήσ: Τ οπη | επαναπαησεται επι ΝΕΑ... ς μπ Τί επαναπαυσεται 

εππα ΑΒΖΟΡ πο τθ]] οπιΏ αἱ οπιπσ]ά | επ (455. προσ) αυτον: 69. απίο 
επαναπ., 345. 455. ΟΥ33366{331 ροςί η ειρ. υμων Ρον (Οτ η ειρ. υμ. 
επ αυ. επαναπ.) | εφ (15. 69. 946. προσ :: πὲ Μ) υμασ (51ΡεΥ 0ο 

α Ὁ α, Φηργα Όο8 11; 96 Ενρ σα υ08) ανακαμµψει (αἱ πια επανακ. νο] 

αναστρεψ.) : Ἡ 6ορ ΒΥΙΣΕἨ (5εᾷ πον οᾷ) οί αθίι ΟΥ4, 4366/4431 ο 1η13, 665 

οἱ 9 56 ργα στη (:: παἲ ΜΙ) η ειρήνη υμων (αεί ανακ. η ειρ. υμ. εφ υμ.) 
εως Ὦ εφ υμ. επιστρεψει η ειρήνη υμων 

7. εσθοντεσ οππι ΒΡ ... ς εσθιοντεσ ΟΙΠΙ ΝΑΟΙΕΧΓΔΛΖΠ ππο το]| αἱ ΟΠΊΠ 

νά | τα: ἄδ 69. α1Σ ασ Ρ]ατθβ οπι | αυτων: Ὁ αυτοισ | τ.µισθ. αυ- 

του 5ἶΠθ εστ. ΟΠ ΝΒΡΙΙΧΣ 248. 1506Υ Αγτοι ϱ{5ΟἩ.,,. ς αἀᾷ εστι οπὰ 

ΑΟ (π{ ππρεγ τεςεορπονΙ)ΓΔΑΠ της7 αἱ Ρ]ες ΑΤΠΙ, 1{6πῃ (8εᾷ ἴΤΑΠΒΡΟ- 

παπί, ΠΡ]εῖ νε ἄἱρπις εδ επῦπι) 1: νΕ Ρο ϱΟΡ ΑΥΤΡ ἩΗοπιεῖθπιδ, Τ1 (µη 
λογισαµενοι οτι αξιοσ εστιν ο εργατ. του µισθ. αυτου) | µη: ΕΝ 

µήδε | µεταβαινετε: 1, -βεννεται, π-βενεται | εξ (1{ νο ἄς, οἱ. ἀ): ει 
απο | οικιασ: ΧΛΔ 69. οιχιαν (89) 

1 Τΐπη ὅ, 18 
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φ «ϱ Δ . «! Ἂ ’ μι φ Δ ο « -- 

οικίαν. ὃ καὶ εἰσ ἦν ἂν πύόλιω εἰσέρχησθε καὶ δέχωνται ὑμᾶα, 
. ’ Ν / ε -- λ / Δ » » ο” 

ἐσθίετε τὰ παρατιθέµενα ὑμῖν, ϱ) καὶ θεραπεύετε τοὺσ ἓν αὐτῃ 
] . 4 / .) ο- ο ο 3) οὐ το - ς ’ - 

ασθενεῖσ, καὶ λέγετε αὐτοῖσ' ἤγγικεν εφ ὑμᾶσ η βασιλεία του 
- 9 3 ε υ] ᾽ Δ 

θεου. 10 113 εισ ἦν δ ἂν πόλιν εἰσέλθητε καὶ μὴ δέχωνται 
. - 3 ’ ” Γι ΄ 3 ρύ 3”! . Ν 4 

ὑμᾶσ, ἐξελθόντεσ εἰσ τὰσ πλατείασ αὐτῆς εἰπατε 11 καὶ τὸν κο- 
Ν ς - » ” / έ . 3 Δ / 

γιορτοΥ τον κολληΘεντα ἡμῖν ἐκ τῇσ πόλεωσ ὑμῶν εἰσ τουσ πὐδασ 
2 ΄ { ” ο ” ’ ” ’ 

απομασσόμεθα ὑμῖν πλὴν τοῦτο γινώσκετε ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία 

τοῦ Φεου. 192 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι Σοδύµοισ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἑκεύῃ 
19-15 2 ο. . ” Ἀ ον / ε] ος . 115.5 ) ’ 7 ᾗ 

Μια ο 9 ἀΡεκτότερον ἔσται ἡ τῇ πόλει ἐκείνῃ. 18 Ουαί σοι Χοραζεύν, 

8. και εισ ην (0 οι) αν (0) οπῃ ΝΒΟΡΕΑΜΠΗΡΕ(Τ)ΥΓΔΣ αἱ Τὸ [οτο.... ς 
ΤΙ κ. εισ ην ὃ αν οπΊη ΑΚΙΙΧΑΠ αἱ δαί πια (:: ἵπ Μοδ ὃ) 5οἆ βΐπο και. 

Τίοπι ν. 10) { εισερχησθε: απ αἱδδοτ αἱ ραιπςο -εσθε | δεχωνται (1, 

Ρθετη µη) ο Τη ΝΑΒΟΡΕΣΑΙΖΡΥΔΣΠ αἱ ρα... ΒΚ ΜΕΌΣΓΑ 140 (οτο 
δεχονται 

«τουσ: ΡΕΙ” ουσ (ἆ αἱ μπϐ) | ασθενεισ: Ὦ 259 ασθενουντασ, ο ο φμζ 

ἔπι ία π]γπιαπέμν (5εᾷ ἆ φιηῖ 8ιιπέ πι εα ὑπ]γπι) | Ίγγικεν: 3 -ισεν | 
εφ υµασ: τ {56ῖ ο οπι (Ιζ8Πί ροβί του Θεου Ρο) 

10. εισ (ΜΜ ϱδεῖ και εισ) ην ὃ αν: 1086. 194. 15Τ. 459. αἰδ ϱ1’ απ {πι {0Υ 

Ῥογαβ οπιπι οπι ὁ | εισελθητε(α»”) οεππι ΝΒΟΡΙΙΣ 1. 19. 58. 69. 151. 
151. 946. (1ἱ νρ ν]άε αἆ ν. ὄ)... ς εισερχησθε (1: Ἆος ν. ὃ ποη Βις{) 

ο. ΑΕΣΓΔΑΑΠ ιποῖ αἱ Ρρ]οι ΕαδΙαοΙτά Ῥλβείιδοί |. δεχωνται (1ὲνρ γεσερε- 
γζπέ, 86 Ἰίετη ν. ὃ γεσεβεΥ., διδεερ., αεσερεγ.): ὉπδτνΙᾶλ αἱ59 ἔογο δε- 
χονται ... Ὦ ΒαβοίἩ δεξώνται (5εἁ ἆ αοοἰρίεπί), αἱ ραπο -ἔονται | εξελ- 
Όοντεσ: 8είἩ αἆά ἀεειίίε ρι[υεγεπι ρεᾶιιπι υεδίγογΊήπι (ροβίοα ἀἰσεπίεβ) 

11. ηµιν (88): ΝΡΡΒΙΣΑ α110 {οτο υμιν ... βαΐ ΘΥΤΕΝ ΑΥΤ 01 | εκτ. πολ. 
ὑμων: Βγτεὰ οτη | ειστουσ ποδασ εππῃ ΝΒΡΗ 90. 121. 151. Π8ΡΙΘΥ πηπη 
βαχ Αντόοα; Ἱέθπι (1έα Τ1) ε.τ. πο. ημων ΛλοακΗΜΌΧΖΣΠ αἱ50 {ετο {ο «ορ 
ΑνταίΓο(Ἡς ΑτΠΏ ..«ς ΟΠ 0, ΕΘΥΓΔΑ αἱ Ροτπια νρ πε Ῥαδοίιδοά { υμιν: 

ο ποδίς, ΑΥΤΟΣ οι | γώώσκετε (ῑία νἩ): π” αάά υμεισ | ηγγικ. 5ἵπο α- 

ἁῑίατη οπΠῃ ΝΒΡΙΣ 1. 19. 98. 191. 10Τ. 909. Υ50Γ 1ΡΙοΥ γρ οορπΊθίροίσά 
βγτέν αγπιθά Τογίιατο ἐν 34 { οίἵαπι α.ῑοΙὲ πέ -- ἀϊσετεηί: δοζοέε {απιειι 
αρρτοβίπφμαθδε γε/πτπι ἀεῖ,) ... ς(-- ἄΡ) αἆά εφ υµασ (:: οχ ν. 9) ο. Ας 

ΕΧΓΑΛΠ ποτ α] ρ]ον {1 π1π1 ϱο οοΡδΟΝ οί ἆἆ Αγτα!τ ϱ{Ε αΥΠΙΤΗΣ5 ΒαβοίἩ 

12. δε οπιη ΝΡΜΒΥΞ αἱ Ῥοίπα α ξᾳ 6ορ, Ἰμπ [δε] ... 68 σα Τϊ οπι οµπι 
ΑΒΟΕΟΚΙΕΌΧΓΑΛΠ α]δ0 {οτο Ῥςο ο ἵ νρ ρο ΒΥΥΟΠΙ3 ΑΥΠΙ αθ{Ἡ (5: ΙΊΠΙΙΒ 

αρίαπα ν]ἀεραίαγ: Ἠΐπο οππη 115. Ἱ γαρ Ῥτο δε. Ἰπ Μί δδί αµην 
λεγ. υμ.) | κ αἱ ανεκτωτερο», Ίΐοπι Δ αἱ ν. 14 | εν τη ημ. εκεινη (101. 

1 ραί ϱΥτζἩ πι αἰε ὑμαίο): Α 18. 69. 124. 142. 946. 1 α (ορ ανεκτ. 

εστ. σοὺὸ. εν τ. η. εκ.) βγχόα ϱ{ 5 ΑΓΙ ροβί ανγεχτ. εσται Ροη (αίηιο 

Ἠΐπο 69. 4Ρ εκεινη αἲἲ εκεινη δᾳ ἐταπβ]]αίϐ) ... Ὁ ϱ εν τη βασιλεια του 

ὤΦεου εβα1θ Ρροδί ανεκτ. εστ., ο Ροβί αγεκτ. εστ. σοδοµ., επι α Ὦ ἴπι 

7ΕεΓποΟ 884 Ἀπίθ ανγεµτ. εστ. 

19. χοραζειν (Ένγῃ αἱ τηὰ χωρ.) επι ΝΑΒΟΕΩΚΙΜΡΒΥΝΕΧΓΑΣΠ αἱ Ῥοσπηα 
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οὐαί σοι βηθσαϊδά᾿ ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγενήθησαν αἱ δυ- 

γάµεισ αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ καθηή- 

µενοι µετεγόησαν. 14 πλὴν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀγεκτότερον ἔσται 

ἐν τῇ κρίσει ἢ ὑμῖν. 19 καὶ σὺ Καφαρναούμ, μὴ ἕωσ οὐρανοῦ ὕιμω- 

Βήσῃ; ἕωσ ὧδου καταβιβασθήσῃ. 16 135 1 Ὁ ἀπούων ὑμῶν 

Ρο... ςο 0 Β2 Ιω χοραδιν οσα Ὁλ αἱ ΡΙαΥ14 οορδελ ε{άδ; Ἰΐοπι ς 
Χωραξιν ουπι 191. 10Τ. α] πια οορ]οΓΡείτ4 (ία οἱ. οδ[ίαπι 068.15 
19 ποπ ]οσππ Ιπ Μί αἁΠάραίπιας, βοᾶ πίαπῃ οκ Μί απ Το ρεπάεαί 

ἀἱοἳ πεις) ... Ὦ χοροζαϊν, ϊοπι α Ὦ {νᾳρ οογοραύπ, ἆ εἸογομαίι, τ 1 α 

41η (41 αρ ΤΠ) οογαμαίπ ... 6 ἑαρ]αγπαιίι | βηθσαιδα εἰ. ο ΕΙβΙί4 νε 

«ορ είο: ΑΒ ῥηδσ., Ὁ βεδσ., α ἆ Φεᾷς,, Ὁ ο 1 (19014) δεί. Ἐταείετεα 
-δα ΟΝΤΏ ΑΒΟΡΙΙΗΥΓΑΧΔΑΣΠ ιιπςῦ α] Ρ]εχ ... ΣΕὉΓ 1. 38. 69. τ1. 12Τ. 

946. αἱ πῃα σο -δαν (:: 4 πα ΕοΥπΙαΠΙ ΜαΜ{ηαθο τοββἑαπηις) | εγενη- 

Ψησαν οΝΠΙ ΝΒΡΙ,Σ 18. 9δ. 69. 946,.,. ς εγενοντο «ΠΠ ΑΟΒΥΥΑΧΓΑΛΠ 

απο αἱ ρ]οτ | εν (5 οπι) σακκ. και σποδω (. 1 πι οἴπεγε εί οἰ[ίοῖο): Ἑ 

ΟΠ1 και σποδ. | καθηµενοι ΕΙΤΏ ΝΑΒΟΕΙΕΥΥΑΧΓΞΣ α]10 [οτο ...ς καθη- 

µεναι 6ΝΠΙ ΡΕΘΚΜΒΌΥΔΑΠ αἱ Ίοηρε Ρ]α ... 68. 108. 6 τηπι Αγγ θὰ οί 568 
οσα :: πί Μί 

14. εν τη κρισει (1. ]. ϱ1. γιά Ίνα; 1. 191. α Ὁ ᾳ απίθ ανεκτοτ. Ροη): 
19. 69. 946. ο ἔρο 8γτοα ϱΗ36Ν (564 ποῃ οσο) αΥΠΙΖΟΗ ααί]μ εν ημερα 
κρισεωσ ... Ὦ 5. 255. οδοῖ ϱ1 οπι | ἡ υµιν: ΟΥ Ρτβοεεγπ απ η 
ϱ υ (μαβοί οπῖπι ημιν) 

16. καφαργαουµ ϱΤΏ ΝΒΟΡΗΣ 98. ΗΡΙΕΙ νρ Ρο 60Ρ; 8 καπαρναουμ ... 

ς κάπερναουµ ΟΠΠ ΑΙΧΤΓΔΛΠ πποῖ αἱ (εγτα ΟΠΙΠ 4 (αἱ. 0β6βαν Ὁ). ο 

οἱ. αΠδί | µη (1. ἢ ΡταθβΙθΒΡο ουμ) οἱ υψωθηση επι ΝΒΡΙΞ (1.) α 8 

ο 1 Αυτα «ορ (η εί υψωθηση) αεἰἩ; α ἆ ππιφι (ἆ -ἴά) βφιε αἆ 

σαεἴισπι επαζέαυεγῖδ, Ὦ «ιιῖᾷ τιβφτιε νι σαεζπι επαἰ[ίαδεῖς, 1 1 παπα (1 

φζᾷ) δηιιε πι (1 αἄ) οαεζιπι επαζίαία ε8, ο πεζιώπι Ἱδημε πι σαεζωπι επαζ- 

ἰαία ἐ8 ... 5 Τί η εἰ υψωθεισα 6ππι ΑΟΒΕΥΥΑΧΓΑΑΠ της α] Γεχο ΟΠ1Π 6 

Γρ] ᾳ νΕδ (ες Βῖδο ϱ1' νρ επαίαία, {α φιιαε -- επα[αία εδ) Ρο 5γταα 

41πΙ ΑπΔΑ. Ῥταείετεα Βὸ Ῥτο µη εἰ υψωθηση ππα]εραί η εἰ υψωθηα, 

εοᾷ 1]]α αἳ 1ρ5ο ταδε ἑαία βαΠί. | ουρανου εππῃ ΝΕΟΡ 264. 259. αδος 
εκν ς ῬΥΒΕΠῃ του ΟΠΠΙ ΝΗΖΤΗΥΥΑΧΓΔΛΣΠ αποῖ α] Ρρ]ο; | εωσ(ίοσίρί ] 

ᾳ νβ): ορειΆ 1.4 Ὁ ᾱ ἶ ρταεπῃ ἡ (αιθ) | αδου (18 886ν αδη) 8ἵπο του 

Ο1ΠΙ ΝΑΟΡΗΧΓΔΑΣΠ αποῖ αἱ ρ]εΥ ... ΤΙ ΡίἉεπι του επ ΕΙ 10Τ. 

9θον 986Υ α|356Υ | καταβιβασθηση «ΠΠ ΝΑΟΙΕΥΥΑΣΓΑΑΖΠ αποῖ α] ΟΠΗ 
νΊᾶ 1{ (άεπιεγφεγῖς, ο ἀεργήπατγί) 6ο οοΡ ΒΥτί αἲΠά ... ΒΡ ΒΥΤΕΟΙ αθί]ι 

καταβηση (ἆ ἀεβδοεπζεβ) :: οἱ αἲ Μί, ἵπ απο 1859 ρατῖζεν ας Ἰωπ κατα- 

βηση εἀΙάΙπιπδ. ἩΤ αθί] πίτος Ίουο παταβηση, 5εᾶ ἵπ Μί Ταποσαπι 

οί Τνἱπί αοσα1{ {εςεπιοπῖππα. Βί αἱ{ογπίτο Ίου καταβήση τοοϊρίθι- 

παπι οδί, Ἠθιά ἆπρίο ἵπ Μ{ ο5ί. 

16. αχκουών υμων: ΑΡΟΙΤΚΠ αἱ ραπο ΙΡΙΕΣ (ποπ α ϱ) νρ ΒΥτέα οἱ αἱ Τσπ 

1πέρο] ορμ 5 Τγ]ηί 115 0ος! 2230. 1 Όμων ακουω» (Α3 εµου ακουων 

υμασ) 

Μι 10,40 
1ο 19, 90 
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-- ν« ”- ε »” μιὰ ματς β «λλ ” ὸ 
ἐμοῦ ακούει, καὶ ὁ ἄθετῶν ὑμασ ἐμὲ ἀθετεῖ' ὁ δὲ ἐμὲ αθετων αθε- 

- 3 Ἡ ; 

τεῖ τὸν αποστείλαντά μὲ. 
-- { ο] εε ; ι ” 

ασ 1 "Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδομήκοντα μετὰ χαρᾶσ λέγον- 
9 ο / « ’ οἱ Ε - / 

τεσ" κύριε, καὶ τὰ δαιμόνια ὑπυτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί σου. 
ο / λ » ε ” , 

15 εἶπεν δὲ αὐτοῖσ᾽ ἐθεώρουν τὸν σατανᾶν ὧσ ἀστραπὴν ἐκ του 
5 - ος Χ ελ . - τς 

οὐρανου πεσόντα. 19 ιδοὺ δέδωκα ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν 

16. ακουει: ΟΥΡΊ1 αὖά εἰ επι «εί πε πιϊκέ, νν Γση]ηίροΙ ΟΥΡΙ53 αἀᾷ και 

ο εµου ακουων ακούει (Ίρηπ οὐκ ακοῦει εµου αλλα) του πεµμψαντοσ 

µε (Ίδη αάά πατροσ) | καιο αδετ. υµασ: Τε (οχε α) νς εἰ (Ὁ οπι) φιέ 

06 δρενπίέ ... Ιᾳηϊ]πίροΙ Οοπβί”, 501 Ἐ9εδ ο υµμασ αθετων | εµε(ὰ 
με) αθετει: ἃ Ὦ αάά οἱ επι «η πιο ππϊέ | ο δε (απ 0ος 50) Σ και ο, 
απατά Ἐπδοδ 151 τοισ εαύυτου µαθηταισ ελεγεν' ο υμασ αθετων εµε 

αἴθετει, και ουκ αὐικεισθε υμεισ, και 9 έµε αὔθετων εἰο) εµε αθετων 

(νὰ αθετ. εµε), αθετει τ. αποστειλ. (1ρηΙπίρο] πεμψαντα) µε οἱ. ο Ε 

πι 4 να (Εαδε5) Οππί 1, 035 ΟΥΡ 31: ο Π]ηί 119 ΙΙ π]ςί εἰ ει φαξ πιε πεῖ- 
οὐὲ (ΑΙ 1 έου 1ρτίαγ αίᾳπε α Ὁ, πΙβῖ αποά Πὶ ας αἀ [ία Παθοεπέ... Ὁ 

αὉ 11ο δε ( οπη) εµου ακουων ακουει του αποστειλαντοσ µε... ΕΠΙΕΗ 

19. 194. 946. δγτέα ε{Ρ οί Ώἳ αγΠι πε(Ἡ ΙΠ8ΗΡΟ6Υ αάά και ο ακουων εµου 

(Β εµ. ακου.) ακουει του αποστειλαντοσ µε. ΟΓ οἱ. Ταβί8ΡΟΙ 1,65 ωσ 

και αυτοσ ο κυριοσ ημων ειπεν ̓  0 ἐµμου ακουών αποὺυει του απυστει]. 
µε εἴ8ΡΟΙ1 15 οσ γαρ ακουει μου αι ποιει α λεγω, ακούει του αποστ. 

µε. επι Οοπςί 5 151 (θα ἆει αρ ΗΠρρ 35 αρ ΤΡ) ο υΌμων γαρ, φησι 

ο κυριοσ, ακουών ἐµου ακουει, και 0 ἔµου ακουώ» ακουει του απο- 
στειλ. με᾽ και ο υμασ αὔθετων ἐµε αὔετει, ο ὃε εµε αθετων αθετει 

τον αποστ. µε. 

17. οι εβδομµηκ. ν]άο αἁ 10. 1. Αά 11198 {ε5ίθο8 αεσθά1ί Ἡ. 1. Μννᾶ 1 5γι 

σας,  ΒΡαοορ1 νά] νρ ΦΥΤΡ ΙΕ αγπΠι ῬοΓββ αάά δυο (8 εί ἄιο), 

Πΐπο Ίωμπ [δυο]. Ἐγαείετεν ΑΔ 194. αάά µαθηται, ΔΥΣΗ οἱ 8 11ος πιί- 

δὲ { µετα χαρασ: ΑΚΠ αἱ ραπς απίο οι εβδοµηκ. ΡΟΠ | υποτασσ. ημιν 
(να αἲ πηα υμιγ)ί ΔΙ. 291. αἱ Ῥαιο ο ημιν υποτασσ. (4 επιτασσ.), 

Ἱτεπα Ὁ α αι πιοπιῖπα {πο πιο αιιζζιωιέ 

18. ὧσ αστράπ. εκ τ. ουρ. πεσοντα οἱ. Ο15) 095 οἱ 1 5, 956 40394 1, 685 Ῥαρ ”, 
85 ΑίΗ 1,660 ΑπΟσμΙΟΠΙ 44 (ρ. 1099) οίο: «8ος Οµπ{2, 305 ϱἱ ὃν 861 οἱ 1 541: 

664 0αονῦ, 113 ΑΙ 39 Ἑρίρ] 6δΙ ωσ αστρ.πεσ. εκτ. ουρ.... Β 204. εκ 
τ. οὐρ. ωσ αστραπ. πεσοντα. ΒΙπΗΠΠίεν «ορ Ονίπί 18 πεσοντα (Ον 

σεεἰά{δδε) εκ τ. οὐρ. ωσ αστφ. ΟΕ αἱ. Ηοπιξ]επα1»,3 οτι εωρακεν τον πο- 

Ύηρον ὧσ αστραπ. πεσ. εκ τ. ουρ. εὔδηλωσεν. 

19. δεδωκα 6ΝΠῃ ΝΗΟ κ 1. 8) ραποῦ οί ϱΗ 1] αν ρο(σεορ εί δεδω. οἱ 
διδωμ. εκρτῖπι) ΑΥΧΡ ηΡ ϱ{Ἠς Αγπη ααίἩ ΟΥ1 144 οἱ 2, 615 Τοπ ληί 3, 395: 916: 
441 ϱ{4, 562: 686 (746867: ττ. 86 Ῥπς 1, 131 ϱ{ 0 αγΏ 615 Ογτ]οὔ4Τ οία4ον 1ὔ8ρ/ 

αὖθοι ὅἹ Ἑρ{ρη 5 Τινάτι 145 α] Τ,οἱ (3585 (αρ ἄα116) Η1] 501 α] (ΑπίΙοσΙι 
Ἀοπα 44 εὖωκα) ... 5 Ἰωπ διδωμι ουπα ΑΟΡΡΥΥΑΓΑΔΗ αποῖ αἱ ρ]εν ο (63: 

ἄίσο) ΒΥΤΟΝ εί αἱ Ἐπβρς 8 Ππήπι 52, ΟΡ ος. Ταβ(ίτΤὸ εφη: διδωμι υμιν 

εξουσιαν καταπατειν επανω οφεων κ. σκορπιων και σκολοπενδρων και 

επανω πασησ ὀυύναμεωσ του εχθρου. | του πατειν αἱ. Ον], 114 οἱ 313 
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.] ’ 2 Ν Ν Ν - ἃ ν αν 

επάνω ὄφεων καὶ σχορπίων, καὶ επὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν του ἐχ- 
- Ν 3 Ν « -” 2 . 2 ’ Δ ” ’ Δ ’ 

Όρου, καὶ οὐδὲν ἡμᾶσ οὐ μὴ ἀδικήσει. 20 πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαί- 
Φ Ν / ε... « / νο ’ 

ρετε ὅτι τὰ πνεύματα υμῖν υποτάσσεται, χαίετε δὲ ὅτι τὰ ὀνό- 
{ -” » 2 . 

µατα υμῶν ἐνγέγραπται ἓν τοῖσ οὐρανοῖσ. 
1186. ὅ 5 9, ας μις } / 5 - / - 

οἱ Γν αυτῃ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο ἐν τῳ πνεύµατι τῳ 
[δα Γι ὦ - Π , - 3 - Δ 

αγίῳ και εἶπεν εξομολογουμαί σοι πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανου καὶ 

Ειιβάσπιάστ ας», 52 Ογγ]αοδίτ Τά γε τν 1δς 1. ΟΥ 1, 305439 106ρ {2/61 (Οηομίου 

ἨἘΡρΙρΗ 332 Ογταᾶοτ 158 ϱ{ αὐαοιαδῦτ ΑπΙΟσΗ ο 44 Τμάτί 1511: 184 αἲ οτι 
του | οφεων οἳ. ΟΥΡΙεΓαπια Ἠββί5 0468 {9Υ Ῥαρ”, 53 οί 0 ατβδ15 οίς: Ὁ ΟΥ 
1338 των οφεων | σκορπιων: Ὦ των σκορπ. (ἨρῖρΙΗΣ" πατειν επι οφεισ 

κ. σκοθπιουσ και επι είς) | την δυναµιν: 5 ΟΥ) (πο Ἱέεπα αΏδί απίη- 

ᾳαἱ6β) αἆά την | ου η (αεί. κ ΟΥ1/114): ν”ρ οι (ΟΥ 13 δ ινα µήδεν υμασ 
[ήμασ] αδικηση) | αδικήσει (εῖ, ςθ) ΟπΠΙ ΝΑΡΗΗΙΜΓΑ 1. 19. 98. αἱ πια 

Ον Τάάς,,ς 6)υ ῥᾳ αδικηση οππι ΒΟΕΑΚΒΌΥΥΑΧΑΠ αἱ Ρ]α 

90. εν τουτω: νὰ α155οἵ εν τουτο | τα πνευµατα εἰ. 4ο ρΙ σἱά 1 α (Ώ 
αρίγεέις πιαίφπῖ) νΕ 6ο οοΡρ ΒΥΥΡ οξ ἃε αγπι Οομς!δ 13 (αἱ. Ηἱρρέματῖδπη) 

«κο» 1. 191. 10Τ. 9Ρ9 98 Τ59ΡοΟΙ 6 {8γχου ϱ{ 56 οορά7 ΕΡΡΣ 415 Βαρ», 35 
Ογταᾶον 115 Τά τί 1, 1551. Οτίπί 4, 603 ΑπιῤαΙα τα δαιμονια | υμιν υπο- 
τασσεταν: 1, ΑΥΤΕΣ οί αἲν ϱ{ Ἡ 464 (0 203) ααἰ]ι Ογταάοτ 113 υποτ. υμ. | 
Χαιρετε δε 8ἱΠθ αλλ. ΟΠΠ ΝΑΒΟΡΕΕΝΘΗΚΙΜΒΌΥΥΥΑΓΔΑΠ αἱ ρ]α 1 νε 

6ο «ορ ΑΥΤΟΊ οί πίΓϱΕἨΣ αγπῃ αθιἩ Ἐδρδή1δ Ῥαρ”τ5 Οπή 4 653 ος... 

ς (-- αρ Ντ) αἆά μαλλον επ κ αἱ πια ΟΥΥΑΔΟΣΙ12 6551 | ενγεγραπται 

(ενγ. οὕτω ΝΕ; γε]] εγγ. ΟΕ εί. 20ο ὃ, 2 54) ουπι ΝΒΗΙΧ 1. 98. ΕΙΒΡΣ415 

Βα51,565 Ογγαάοτόδι Τά τον 1531 (161. ενεγραφη, Ο15) 3985 Βαρ” 335 Οοπςί 

813. ΟΥ 84ος 13 γεγραπται, Βα8) «4 γεγραµµενα εστιν) ... 6 Τη 
εγραφη οΙΤη ΑΟΡΕΘΗΚΜΡΒΤΌΥΥΥΑΓΑΑΠ αἱ ρ]εντ Επδεδδτο, Τα εογίρία 

διυπέ | τοισ ουρανοισ εἰ, Οµ5,355 Εάβρ5οίε» Ογναᾶος 112 6ἱ 585Ι βα81» τά 
οἱ 566 οἱ 5,335 Τμάτην 1221: Ρα ῦ ος ΕΙ] ᾳ Οομςί” 1” τω ουρανω. Οἵ 
οί. Ηοπαζ]επιῦ, 37 καν παντεσ ὃδαιμονεσ µετα παντων των παθων υμασ 

φευγωσι», ουκ εστιν εν τουτω µονω χαιρειν, αλλ εν τω ὃν ευαρεστιαν 

τα ονοματα υμων εν ουρανω ὧσ αει ζωντων αναγραφηναι. 

91. εν αυτή (ΑΔ 6οΡ Ρο ταυτη, ο ὑπ ία ἄἱε): ὮΛ α119 {ετο {εορ αάά δε | 

εν το ΟΠΠ ΝΡΕΥΤΥΥΑΧΣ 90, α ὓ 66 3.11 ᾳ νρδίς ϱορ ΟΙεπι11ῖ (αγαλ- 
λιασαµεγοσ γουν εν τω πνευµατι ο ἴξ ΄ εξοµολογουμαι, φησι», είς)... 

σ Ίωι Τά οπη εν ο. ΑΒΟΓΔΛΠ αποῦ αἱ ρ]εν { ϱ1"Σ:Υ1ᾶ νο (αἱ. απι ἔιι 61 ΕΟΥ 
{ο] είο) Ρο οίο | πνευµατι αΏδαιο ο ἴ 6ππι ΝΒΩΣ 1ὔΤ.α 11] νρ (εί. 

190149) οορ βγτόα, Ιΐθπι αἀάΙίο το αγιω οΠΙ ΝΒΟΡΚΙΙΧΣΠ 1. 98. αἱδ α 

Ῥοςβ” 11 νε εορ βγτοα ε{πίΤϱί ἨΣ αὖπι αθίἩ ... ς αἀἆ ο τξ (αΠ{θ και 

ειπεν) ΕΙΠΙ ΑΟΥΑΓΔΛΠ της» αἱ ρ]εν ἔᾳ 56ο ΒΥΤΡ Βαφβείιδοτ. Ἱέθπη ροβί 
ἠγαλλιασ. αᾶὰ τικ 95. 946. Ιεαπί ϱ ο Π5’ ΑΥΥΣΟΝ οἱ Ἡτ (ζοπιίπ. Πε5.) Άγπι 
αε{α; οοπίτα ς ΟΠ τω αγιω ΟΙΠΙ ΑΕΘΗΜΒΏΌΥΥΔΓΔΑ αἱ Ῥ]εν Ε Ρο 

Ο1επι 111 Βαβει 3 | εξομολογουµαι: Α -γησομαι (Ίἴοπι Ματεοβίί αρ 
Π15δ φερουσι ταυτα΄ εξοµολογηήσομαι οίᾳ, 86ᾷ οκ 15 ᾳααθ 5οα παπί: 

ουδεισ εγνω τον πατερα ει μή ο υιοσ, και τον Όιον ει µη οἷς, αρρατοί 

91-59 
ΜΕ, 95-97 
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- - ο .) ’ -- ϱ] - Ν . Ν 

τησ 7ῆσ, ὃτι ἀπέκρυψασ ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συγετῶν, καὶ ἄπε- 
, 3 ε Ν« , Γ ο 3 2 ῃ 

κάλυψασ αὐτὰ γηπίοισ᾽ γαὶ ὁ πατήρ, ὅτι οὕτωσ ἐγένετο εὐδοκία 
” ΄ 119, Δ Ν λ . 

ἔμπροσθέν σου. 22 '''Ἱ καὶ στραφεὶσ πρὺσ τοὺσ μαθητὰσ εἶπεν 

Ἰδία οπιπῖα Ροβα5 α Μί Ῥοπάστο, Οείοταπι Ππί οοπ]έεογ): Ερὶρ]ι 

πιατςδ15 ϱ{535 ευχαριστω σοι (αξ. ἵπ ελεγχ. κβ ευχαριστει κυριω του 

ουρανου), 1έετη Του ηατο 4, 35 ϱγαξίας αφο εἰ οοπ]έεογ. ΟΕ Οµ1/331 ευχα- 

ριστιασ δε παραδειγμα η του κυριου ημων φωνη λεγοντοσ" εξοµολο- 
γουµαι σοι - 2Ηπιοισ' το γαρ εξομολογουµμαι ισον εστι τω ευχαρι- 

στω. | πατερ κυριε (τα οί. Ματοοβ οἱ ΟΥ 1. Τ]., Ίέεπι Εβρ 5Τ0ά ᾳπθτη 
οχ Ίο Ἠαιδίβδε εχίτεπια Ί]]α: τισ εστιν ο υιοσ, τισ εστι’ ο πατηρ, 

Ρτοβαπ!): 6ο {Η3: 1 Γοχ (Ποπ Πΐθιη απ ΑΠΡ ΠΠ {9]) ἄοπιύπε ραΐεν, Ο1οπι 

τπατηρ οΌεοσ... ΕΝ Ερὶρ]πατοδιδο (039 Τον ππατο”,Ἄδοπῃ πατερ (Ἠρ]ρ]ι 

ὕβουδε πατηρ ειχεν. ελέγχεται δε, κατω γαρ ειχεν' ναι οπατηρ. Τΐοπι ἵπι 

ελεγχ. κβ’ καν παρακουἠσ το πατερ, ινα μή πατερα αυτου επιδειξησ, 
µαρπκιων οἵε, κατα ληΘην ειασασ, ὦ µαρπιων, το ναι 0 πατηρ) | του 

ουὐρανου (Ματεοδίί των ουρανών, Ἱτετα αρ Ιππί οαεἴογµπι 5θᾶ Ροή Ροβί 
ἐεγγαε εἰ) κ. τησ γησ: ΕΡΙΡΗΙΑΥΕΦΙ5 ο 559 Τεν μηαῖς” 35 οπι και τησ γησ 
(ΕρίρΗΡΙ5 οὐκ ειχε δε᾽ και τησ γησ) | σοφων και συνετων: Ὦ συγετ. 

κ. σοφ., 6 η]] πὶβὶ α δαρίεπέίδις | ναι ο πατηρ: Ματοοβί! ]. ].ουα ο 

πατηρ µου | νὰ ούτω | εγενετ. εὐδοχια ΟΠΠ ΝΑΟΖΡΥΥΑΓΔΛΗΠ ΙΠςΒ 1. 

α] ΟΠΊΠ {66 Ρο 60Ρ ΒΥΤΟΠΙἨΣ Αγπῃ αοί] (ΡΙασιαΐ α ΕνΡ; ὀοπα υοζμπίας 1, 

ἆ δεπερίασϊέιπι) Ῥαβ εδ (015) Το, πρ] ποἨ Πααοί πίταπ] ο Το απ ο Μί 

Ἠαιιδοτ]{, οδί: οτι ουτωσ Έγενετο, και τα εξησ) ... Ἰωπ ΤΙ ευδοµ. εγεν. 

ΟΠ Ώ0 ΗΧΣξ 99.ῦ 9ο 2 1 ᾳ (ο ο Τνπί 98 ρΙαούμιπι Γαοέωηι οδὲ, Ὁ Β3" 1 

4 ὀοπα υοζιπίας Γης) Ο1οπι 11. ΕςΡΣΤΟΗ (Ίέοπα Ματςεος αρ Ἰτ, αιοά τί 

ἀἰκΙππαδ οκ Μί ροές Παπδίατη). τ ἀῑσία ἀῑβιοῖ]α ορδὲ πίγαπα Μ{ {γι 

Ίμο 5οτ]ρδοτϊς. Εκάάίπιις ευδ. εγ. ἵπ Μί, αἆ 4πεπῃ ν]άο {6βί68; Ρτο- 

Ρίοτεα νογο ΤΠ Το εγ. ευδ. ρταθρίαβα{ ΟΠΠ ΝΑΡ. ΟΕ Ἠπο οἱ. Ἡοπιθίετη 

56 (αἱ Ίαπι αἆ Μί αἀδοτῖρβίππάβ) αὐτοσ ο κυριοσ ημων λεγει ' εξοµολ. 

σοι πατερ του ουρ. κ. τ. γησ, οτι εκρυψασ ταυτ. απο σοφων πρεσβυ- 

τερων και απεκαλ. αυτ. νηπιοισ θηλαζουσιν. τετ 151554 και ο σι- 
μον - εφη τον σον διδασκαλον αιτιω ειποντα᾽ εξομ. σοι χυριε του 

ουρ. κ. τ. Υηήσ, Οτι απερ ήν κρυπτα σοφοισ, απεκαλυψ. αυτ. νηπ. Όη- 
λαζουσιν. και ο πετροσ᾽ ουτω µεν, εφη, 0 λογοσ ουκ ελεχθη --ο δε 

(6 ημων τω ουτι ουκ ειπεν ατωα ην χρυπτα, αλλα -απεκαλυψ. αυτα 

γηπιοισ Φηλαζουσιν. το δε ειπειν’ απεκρυψασ, ὧσ ποτε εγνωσµε- 

γων αυτοισ-- καν (ίή λεγε' Ίσεβησε)’ εισ τουσ σοφουσ αρυψασ αυτα 

απ αυτων. 

29. και στραφ. (πγὰ στρ. δε) πρ. τ. µαθητ. (οντάπ 110 ο 4 ϱο ΑγτΥ αάὰ 
αυτου) ειπ. (ία οἱ. ς Φ7 αἱ οχ ο1χοτθ ἆο Β Τη) οαπι Α0"ΕάΗΚΡΒΌΥΥΑΧ 

ΤΔΑ 3] Ίοηρο Ρ]α ο 3: 1 ᾳ ρο ΒΥΙΣ5ΕΡ 6έΡ αοίμεοᾷ ἃ ροΥΒΡ... ςθ (0Ἠ οπῃ 

οππΙ ΝΒΡΙΜΣΠ 1. 19. 99. 98. α]1ὅ (ργοα νο {ρΙ 5 υά νᾳ οορ βγτοι 
ΑχΠι αοίμεᾶᾶ Ρον’ ΕβρΣΊο:: αἱ ἀοβιπί ἵπ Μί πας απἴθᾳπαπα αἀ άῑά1ς: 
Ῥγαθίεχες οπἆσπι Εογο (ο αἀάΙίβιησπίο κατ ιδιαν, αποά ποβίτο Ίοσο 

ΤΟΠ Ἱπ]αίαπη ο5ί) ν. δᾳ Ροβῖία {οσθτιπί α αἱἹσθγδ ία} 
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πάντα µοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρόσ µου, καὶ οὐδεὶσ γινώσκει τίσ 
3 ς 5 ς ’ λ « 3 « λ 

εστιν ὁ υἱὸσ εἰ μὴ ὁ πατήρ, και τίσ ἐστιν ὁ πατὴρ εἰ μὴ ὁ υἱὸσ καὶ 
σσ / { {εν .] ’ . Δ 

ᾧ εὰν βούληται ὁ υἱὺσ ἀποκαλύψαι. ο ''Ὁ Καὶ στραφεὶσ πρὸσ 
Ν ὴ 9 δε στ 9 / ς 5 Ν « Π 

τουσ µαθητάᾶσ κατ ιδίαν εἰπεν᾽ µακάριοι οἱ οφθαλμοι οἱ βλέποι- 
“ { -” “4 Δ - / 

τεσ ἃ βλέπετε. 24 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι πολλοι προφῆται καὶ βασι- 
.- 3 /’ ὃς ν πο -- ) Δ ε) 2]: λ 2 - 

λεῖσ ἠ θέλησαν ιδεῖν ἆ υμεῖσ βλέπετε, και ουκ δαν, και ἀκοῦσαι 
α Ν ϱ 

ἃ ἀκούετε, καὶ οὐκ ᾖκουσαν. 

93. µον παρεδοθη επ ΝΑΒΟΡΙΙΥΑΧΓΑΛΣ πποῖ αἱ ρ]α (εί ΚΙ αἱ Ραιο µου 

παραδεδοται, τί οἵ. Τα 100 και εν τω ευαγγέλιω δε γεγραπται ειπων᾿ 

παντα οἵς) Ἱέ νο (πο]ιέ ἐγαζξα ειωιέ) 5ο Οτοαί ος 86 (Βιιςπιοε]! 181 ᾖ1οἳ 
πηθαιιέ ππάθ ρεπάςαί) :: εοάσπα ογάἶπο Μί αΠίας..,ς (Ξ-αΡ Β2) παρ- 

εδοθ. µου οππη πηΊπιιθο ραιιον]ά βγτόι οί αἱῦ αγΠΙ αα{] ἨΠβΡΑΤΟ4 1 υπο: Ὁ 
απο | µου: Ὁ α ο ] ἀπι {ΟΥ Ροχι5 (πο. 6ΠΙ 88Π {οἱ σαΐ πιπῃ) αὐπι Έ5 

Ρ5Τ0Η (Τετ απαν ο, 35 οπιπία 81Ρί ἐταᾶία, ἀῑοΙέ α ραίσα”’) οτι. Τίθιη Ταβί 
{100 αχοος αρ Π]πί (ποῦ 1) | Ίινωσκει (εξ. ἘβΡ5 101): ΟΕΥΗΔ αἲ:5 
{ογε (Βα5 ἵ, 514, βεᾶ ἵπ 6αᾳᾳ Μί οἱ Τιο πιῖδεεξ) επιγινωσκει :: αἱ Μι (αἆ 

ᾳποπα ν]άε ϱΡ) | τισ εστ. ο υιοσ (0 Ὦ ο πατηρ) ει µη ο πατηρ (ύ Ρο 

υιοσ) και τισ εστ. ο πατηρ (ὁ Ὁ ο υιοσ) εν µη ο υιοσ(ῦ Ὁ ο πατ.): ἃ 
πὶ] ηὶθϊ Ἠαθο: φιιῖς εδέ ραΐετ πῖςί Π]σις | ο (πασκτ αἱ παιι ϱ) εαν οµπι ΝΑ. 

ΟΕΚΗΚΙΜΒΌΥΣΓΔΑΑΣΠ αἱ Ρίου ἨβΡΣΤΟ4.,, Τπωανο. ΒΡΥΗ αἱ ρ8πο | 

βουληται: ΑΥΑΧΛ 69. αἱ Ρραπο βουλεταν, δ8δ. 101. βουληθη. Ῥταείετεα 

οἱ αἆ Ἡ. 1. απαε αἀποίανΙπας αἆ Μι 

25. καν στραφεισ: Ὦ 6 στραφ. δε | µαθητασ (α Ὦ ο Π5' ΑΥΤΡαΤΠΙ): υο 

ΕΙ] ᾳ 6” 3. ΥΙά νο «ορ πο ΒΥΤ6Ι ϱ{5ΟΝ αθί]Ἡ αάᾶ αυτου (1 8τιος ἀῑδείμι- 
[ο | κατ ιδιαν οἱ. ἓ ᾳ ϱο σορ βγταίτ αεί] (αγπι απίε πρ. τ. µα.): Ὦ 

(Ίέεπι ῬατὮ ππαβ)α Ὁ ς 6 3’ ρ1. Ἅ νά Τ1 νρ (οί. 190148) βγτοα οπι | ει- 
πεν: Ὁ 1. 151. 909. 6 6οΡ αἀὰ αυτοισ | µακαριοιοι: Ἑ 011 οι | βλε- 
πετε: Ὦ 84ᾷ και ακουοντεσ α ακουετε, Ιΐ6πι 6 ϱ { 1ο] εξ αιἰεδ φμαέ αιι- 

αὐιπέ (1οἱ ἵπβαροεν αἀᾶ φιιαε αιιζ8) 1: οξ Μί 

24.γαρ: Μ ΤΙ. ϱ1ἳ δε... Ὁ ΒΥΕ ΑΤΙΑ ΟΠΠ | καν βασιλεισ: Ὦ α εἰ ιδ 
( αἱ ΜΟ εν δα ο ΕΞ ΤΠ] (ποη Ίίαπι ο Ερ1: 3 γιά γρ) Μεί]ιΤ,τ (6α115, 
13. ϱοᾷ ν]άε Ροβ{) Ταγπιασσ4, 35 (5οᾷ θενε; «ίσο επύπι υοδίε φιιία ϱο- 

η]είαε ποπ υἰζεγιπέ μσε 008 υἰζείίφ) οπι | δαν (ιὸ-- Νοξ, ειδ- Β1)) 

ΟΠ ΝΒΟΙΣ 95. ... 6 Τμπ ειδον (κναπ" αἱ ιὸ,) οὔπι ΑΡΧΓΔΑΠ υμοῦ αἱ 
ΡΙετ | ακουσαι (Β αάά µου) α (9 Ὁ Εᾳ 6ο αάά υµεισ) ακουετε (15 

ηκουσατε) κ. ο. (68. αάά ειδον ουδε) ηκουσαν: α 1 1 οι. ΟΕ Μείμ 113 
(αι]κΗΐ5 Το οἱ Μί) µακαριοι γαρ φησιν οι οφ. υμων - ον βλεπωντεσ 
α βλεπετε. Άλεγω γαρ υμιν οτι πολλ. προφητ. επεθυµησαν δειν α 
βλεπετε, και ουκ ειδον, και αχουσαι οίο. Τα Ἡοπισίθπα 5,58 ειπων 

πολλοι προφηται και ῥασιλεισ επεθυµησαν υδειν α υµεισ βλεπετε, 

καν ακουσαι α Όύμεια ακουετε, και αµην λεγω υμιν, ουτε ειδον 
ουτε ηκουσα». 

2898 
Μί 19, 165 
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25--ατ 
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σσ «0,55. ΚΑΤΑ ΑΟΥΚΑΝ 

ελ 121. 9 λ δ ἃ : ’ ο ’ . ς ΄ ο. : - ’ 

20 Λα δου γοµικύσ τισ αγέστι ἐκπειράζων αυτόν, 
, . , ’ ”.ὰ . ’ ε π 

λέγων᾿ διδάσκαλε, τί ποιῄσασ ζωὴν αιώνιον κληρονομήσω; 26 ὁ δὲ 
σα - [ή ’ 6 . ’ 

εἶπεν πρὺσ αὐτόν ἐν τῷ γόμῳ τί γέγραπται; πῶσ ἀναγινώσκεισ; 
ρηι { ον Ἄ 2 ε Ἆ σ ο » ’ / Δ έ / 3 σ ος 

2{ ὁ δὲ αποκριθεισ εἶπεν ἄγαπήσεισ κύριον τὸν Φεόν σου εξ όλης 
ω , Ν σα - - π ΄ - Ρε. 

τησ καρδίασ σου και ἐν Ολη τῃ Ψυχῃ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ισχύῖ σου 
Ν ο -- ον Ν Ν [ά / 

καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοία σου, καὶ τὺν πλησίον σου ὧσ σεαυτόὀν. 
ὡς τ ολ ο κ. - 2 / . - Ν 
25 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὀρθῶσ ἀπεκρίθησ' τοῦτο ποία, καὶ ζήσῃ. 

90. καιιδου(ϱ ο ΓΗ3 11 εἰ [ο 3" οπη] Ίιαεο εο ἀῑσεπίε [13 αἲ ἆ εἰ] εεςσε, 
1έθπι 5γτέα εί οπῃ ἀῑσεγεί Ίιαες) νοµικ. τισ (11 να φιίᾶαπι ζεφίδρογί- 

{8) ανεστη (ο Ῥοδί ἐσοε ρετρῖί ειγγεαέ φωζᾷαπι ἴεφίς ἄοοίογ: 8γτζα Ροβί 

ηαεο ροτβῖί: αρργορίπφμαυίέ Πεφιδρεντέις φάαπι, «η δι φεζαξ) εἰ. α 4 

να »υταϊς εἰς: Ὦ 6 αγεστη δε τισ }οµικ. (ἆ ο ζεᾳῖ ἀοοίον) | ανεστη: οὗ 

9δ. αἱ ραπο (5εά ενρ]δί ρΙετ) προσηλθεν ας ρονγραπί τω τὸ | λεγων 

ΕΠΙ ΝΒΙΙΞ ο βγτόὰ ϱορ.... ς Ἰμ Τϊ και λεγων ΟΠΠ ΑΟΡΧΓΑΛΠ τπο5 αἱ 

οπιηῦΊᾶ 1ΡΙ6Υ νο Αγταίῦ αγπΠῃ αθίἩ Ρο | διδασκαλε (ΝΜ «5ΟΓΣ αἀᾷ αγαύε) 
οἱ. ΟτΙπίδ, ὃτα, Ὦ οπη, Ἰζοπι Τονίπιατο 4,35 (, Ἱορῖς ἀοοίου ἀοπιίπαπι αρ- 

ΡΤΘΡΕΙ5, απῖᾶ [οίθης, Ἱπαιπῖί, νΙ{ίαΠΙ ΔΘἴοΓΠΑΠΙ 6ΟΠΒΘ(ΠαΥ 2 Τη Ἠαογοθ- 

Πσο ν]ία βο]άπηπιοᾶο ροβῖία ο8ί 5ΊΠ6 αεἴεγηαθ ΠΠΦΠΙΙΟΠ6, τί ἀοοίου ἆσο 

οα ν]ία νιάσοαίατ οοΠβι]α155ο αααο ἵπ Ίοσο ρτοπηλΕΗ ία α- οχοβίοτο ]οιι- 

δαονα, οί ἆοπιΙπς 1ά6ο ΤΙ 5εσοαπά ση 1οβ6Π1 ΤΘΡΡΟΗΒΗΠΙ ἀοάϊδδο: Γ1]]- 

μο5” εἰς) /ποιησασ: κ αἀᾷ ἵνα (1ρ8ε” ἀ.ἱ 2) | αιώνιον: 3. οπι (αἲ ΜοΙοι) 
26. ο δε: 69. 194. 946. βγντζα αά ες | τι: ΡΕΙΣ ϱ8ΟΓ οπι 
2Τ. αγαπήσεισ: Χ -σησ | τ. Όε.σου: Β'Ἡ οπισου | εξοληστησ(ηξ 

636 πι) καρδιασ σου εἰ. ο { (01: Ἑ νά) να Ρο 6ορ βγτέα οί πίοί ην 

(668ἆ Ἄ οτι) ασπι Οσ]πί 5,195 Ἠργίηβτο {σι ρ 1. 191. 1δτ.α ὐ ο βΣ Τ]α 
Ἀοίῃ εν ολη τη (1. 151. 15Τ. οπι) καρδια σου | και ρτῖ: Β οπι | εν ολη 
τη (1. αἱ οπι) ψυχη σου κ. εν ολη τη (1. αἱ 2 οιπ) ισχυι σου ο ΝΒΡ 

ΔΣ 1. 191. 10Τ. Ὦ Ἱ 1 ᾳ εορθᾶᾶ (εορᾶᾖ αἱ 5) ο{ροίά ({οιη α ὕπι ἰρία 
απῖπια ἔια εί επ; ος υἱγίῦ. ἑωῖα, ο εω ἰοία απῖπια ἕμα οἱ ἴπ οπιπῖ Γογέέι- 

ἀῑπε ἔμα, 13’ επ ἰοία απύπια ἕμα εἰ τι οπιπῦ. οἴγιῦ. ἐς) ... ς Τϊ εξ ολησ 

τησ ψυχησ σου κ. εξ ολησ τησ ισχυοσ σου 6Η ΑΛΟΧΓΔΛΙ αΠςΝ αἱ ρ]ου 

(0 450. 440, αἱ Βαξείμθή” 011 κ. ε. ολ. τ.ισχ. σ.) ο ἓ νΕ ΒΥΤΟΠΙΑ4 αγΠι 

6ο Τοαγπατο 4, 35 (1ΐέοπι ΟτΙπ{5, 913 αοᾷ οπι κ. εξ ολ. τ. ψυχ. σου, αααο ΒΥΤ 

εα Ῥορί κ. ε. ολ. τ. ισχ. σ. Ρο) | κ. εν ολη τ. διανοια σου ΟΙ ΝΗ1,Ξ 
1. 191. 15Τ. 909. (4ο ρτ]οτῖΒ., πιοιηρτίς εκ 209. π]] τοἰαίπη) 6ορ ...ς 

ΤΙ κ. εξ ολησ τησ ὅδιανοιασ σου 6ΗΠΙ ΑΟΧΔΑΠ τιζῦ αἱ Ρ]εν ο Γνρ ΑΥΓ 

ΟΠΙΠ4 ΑΥΠΙ ρο ΟπΠί5,973... Ρ5 α ὓ ο 83: 11 ᾳ (Τοτίπβτο, αί πες δᾳᾳ 
και τον πλη. αάά) οπι | σεαυτον 61ΠΙ ΝΒΟΡΙΓΔΛΖΠ πποῖ αἲ Ῥ]α Ο] πα 

941 (οστίο Ύπαθ 5εᾳπππΠίαγ αἆ Το βρεοίαπέ, 5εἆ απο ρταθοσάππί αἲ Μ{) 
ΟΥ 9,950, Αγςχ αἱ ρ]αρδὺ 015,14 Βαρβείμ545 ϱ{ΤΘΡΡΟΙ2 εαυτο» 

28. ειπ. δε αυτω: ΕΝΝΜΝ α] Ραιο ο { ΠΣ: 1 ᾳ Αγτδα α{δΟἩ αθἰἩ (ζοπιύπ. Π6- 
849) αάά ο ἳς | απεκριθησ (Οµ5,σ08ᾳς ἴπί 5, 13): Ἡ 40. Τθ. 918. εκρι- 

νασ, Ερίρμπιατο 518 ϱ/{ 33 ειπες, Ἱέοπι ἀἰωίδεί Αγτέ εί 5. αεί] |. ζηση 
(015990 Ῥαμείιοίτορα Ερ]ρ]ηατο 513 6/539): Ὁ ζησεισ, ὃδ. ζησει, αἱ α]ῖα 
σωζη (Ο1ομι δή τούτο ποιει, φησι, και σωθηση) 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΙΑΝ 10, 99. οσο 

93 ς ς Ν -” σ λ η ο το Ὃ9 19 ὁ δὲ θέλων δικαιῶσαι ἑαυτὸν εἶπεν πρὺσ τὺν 1ησουν 
Δ / 3 ’ τα ω] « 8 (5) -- σ Ώ ., 

καὶ τίσ ἑστίν µου πλησίον; 6 ὑπολαβὼν ὁ ᾿[ησοῦς εἶπεν' ἄν- 
« / ’ 3 Ν ς Ν μ σ ιά λ .. 

Ὀρωπύσ τισ κατέβαινεν ἀπὸ Ιερουσαλημ εισ Περειχω, και λῃσταϊσ 
6 Ν / 2 Δ Δ -- 

περιέπεσεν, οἳ καὶ ἐκδύσαντεσ αὐτὸν καὶ πληγὰσ ἐπιθέντεσ ἁπήλ- 
έ . Α ς Ω. ςά 851 Δ ΄ νι ς / 

Φον, αφέντεσ ημιδανη. κατα συγκυρίαν δὲ ἱέρευσ τισ κατ- 
/, 3 «ώ σεν ε] / Ν Ἂςι Ἰ 2 αν 2 -- 

ἔβαινεν εν τῇ οδῷφ εκείνῃ, και δων αυτον ἀντιπαρηλῦεν. 
Π ϱ) « , κ λ ν ’ ’ Δ Δ / 3 Ν λ 

95 ὁμοίωσ δὲ καὶ «Γευείτησ γενόμενοσ κατὰ τὸν τόπον, ἐλθὼν και 

99. δικαιώωσαι οἳπι ΝΒΟΤΡΤιΧΣ 10τ. 946. Ογτ]ς 356 Τς]ᾷ ἡ 135 015 οα{ ος 56 
(5εἆ ϱ 945.96 ΟΥ Ιδῖά Ροξίεαυτον Ρο, επι α σι δε υεἰζεί {μβίῖ- 

Πσατε) ... 5 δικαιουν ἕαπι ΑΟΌΓΔΑΠ τιποῦ α1 ΡΙεΥ | εαυτον οἳΠὰ ΝΒΑΒΟΡ 

ΧΓΔΑΣΠ 1ο αἱ Ρίου... Ντ, οδέν 4Τεν (41) οπίοχδδ αυτον. Ἐς Ἱμαίί Ὁ 

(015 οἱ. ἳ πι νά) 114 νρ5εύριωι,α ο ἆ 65ε| πρ. τ. : γτέα αἆ 

6ιύπι 

80. υπυλαβων βἶποα δε «πα κ Βοζνίά οορρεί”, 1ΐοπι (ζω εἶ Πεδις) βΥνΕὰ 
ε{δ6 (Αγτην ᾖέ ικοερίέ ἀοπιζη. Πεδις εἰ αἰαᾶ εἰ, 1ἴεπι αεἴἩ 1έ γεδροιπᾶϊ 

είς)... ς Ἰμι ΤΙ υπολαβ. δε Ο6ΙΠΙ ΝΟΑΟ"ΡΙΙΧΓΔΛΣΠ τΙΠοξ αἱ Ρεν (69.ο 

δε τς εφη) 1ὲ νο «ορ ΒΥΙΡ ΡΟ ΑΠ | ειπεν: ή (γτοαϱ{δοἩ ν]άο απίθ) 

ΦΥΤΡ αἱ Ἡν οορπ1αί Ροίτῦ (1ο Ίέοτη 368 εἰ 43) αθεἰἩ αἆά αυτο | κατεβαι- 
γεν (Ονὔ, 15 εἰ {πί 512): οἳ καταβαινει | ιερειχω οπή Β Εξ ρο :: αΠδί 

εαπάθΠΙ ΓΟΥΠΙΑΠΑ ἰπαπίαχ κ (Μο 10, 46 βοπιθὶ Το 19,1 ἨΠευ 11, 90: 

πο Μί 20, 39 Μο 10, 46 5επιε! Το 18, ὁὅ) 6ΡΕ (Μο 10, 46 8εππα]) Ῥῳ 

ἄδ... 6 ΤΠ νεριχω ΟΠΠ ΝΑΗΌΟΡΧΓΑΛΠ πποῦ α] οπηπνἰὰ «ορ (6. δα Μι 
20, 99) |. και λησταισ: ο” ΟΠ και | εκδυσαντεσ: ΕΘΗΒΥΔΑ 1. 191. 

409. αἱ ρ]ιρο ρε ερ τ1ᾳ (235 1: αἱ ναί, πο Ἰέθπα α ϱ) νβ Ρο εξ- 

εδυσαν | αυτον: Ὁ 64. 61 οπι | επιθεντες: Ἡ ΟΥ] 841 περιθεντ. | 
αφεντεσ: οἳ αφεικαν (1{επα ΑΠ) | ημιθανῃ 5ἶπο τυγχ. οἳι ΝΕΡΙ.ΣΞ 1. 

ὃδ. 191. 909. Υἱοίσαί πια] τό Ον 1841 (οχκεγίυαπίαν νν. 90--0τ), πθς 
οχρτῖπι τυγχ. Ἱέ νρ ΒΥΤΟΙΝΑ Αχηὶ αεί... ς Τί α4ᾷ τυγχανοντα (οἱ 

-υταν) 6ππὰ ΑΟΧΓΔΑΠ υπςῦ αἱ Ρ]εν «ορ ΟΙιτ 12,105 (8οᾷ Βιςί ]οσ[ίο Ἰπίεν 

Ίμιθανή κατεαξαντεσ εἴ ἡμιθ. τυγχ.) 

91, κατ. συγκ. (-γΜ. ΝΒΟ είο; Α -νκ.) εί, ΥΙΡΊΕ ΕΙ. α 5 α Γογίμίο, ἆ 

}ορίε, ο ἀεγερεπίε; ἓνρ ασοἰαΐ αιίεπι ή: Ὦ κατατυχα... Ὀ ο ἶ 1 οσα | 

δε: α Ὦ 6 4 οσα (5γτέὰ οἱ 521 6{ ΔΕ οχρτίη και κατ. συγκ.) | κατεβαινεν: 
Α καταιβεννεν ... Ὦ 6ορᾶξ καταβαινων | εν (ο ρε" ἄλαπι υαπι, ἃ. γε 

οἴαπαι εζαπι, Ὦ ρε εαᾶεπι υἱα): Ἐ 1. οτι; 1ΐθπι {1 1 ᾳ νο εαᾶεπι υἷα, 3 

εαπᾶεπι οίαπι, ο ἐζαπι οἶαπι | αυτον: 1. οπι 

99. λευειτησ οππη Βυ (11 1ομ 1, 19 εἰ.ν, Ἰίεπι Ἠεῦρ τ, 11 λευευτικης 

οίίαπη ν δὲ Ρο]: ΑΟΓ4, 96 ΠάθπιΒρ)...ς Τι λευιτησ ο. ΝΟΑΟ ας τα]] 
(0 ο λευιτ.) αἱ οπιησ1ά. Οδίεγαπι κ” οΠΏ νοΓΒΙΙΗ (ρτορίθγ οµοιοτελευ- 

το»), δπρΡ] νξ |. γενοµενοσ οἱ ελθων Επ ΑΟΕΔΗΚΜΒΌΥΓΑΛΙΠ αἱ ρ]εν 

(1.6, ΟΙ11 Ῥτγαείου 15 (6γο) 4 (6 ε68εί δεσιι ἰοσιπι υεπίεπθ) ΒΥΙΣΕΝ εί Ρ 

εκ. ΝΕΒΗΕΧΣ 1. 98. 118. 60Ρ αγπι ααἴνΙά οπη (αἱ ΓΙ8ΥΠΟΡ5) γενοµενοσ (ο 

{σι υεπιίβδεί αἄ ειὐιάεπι {οσα εν σηίπι ἐγαπκύγεί μεν εοᾶεπι ἴοσο, Ἱία τα 

Ρο γενοµενοσ εχρτπααέ ελθων Ἱάαιο ἐγαπδροπαπί, Πέεπα ΑΥΤΗ): 1έθπα 



σσ8 10, 95. ΚΑΤΑ ΑΔΟΥΚΑΝ 

δὼν ἀντιπαρηλθεν. 9δὸ Ναμαρίησ δέ τισ ὀδεύων ἠλθεν κατ 
Α ης Γ Ν Ν αὐτὸν καὶ ἰδὼν εσπλαγχνίσθη, Ὁ4 καὶ προσελθὼν κατέδησεν τὰ 

/ 2 - .] / αᾖ ΔΝ ος 3 / κ δα Ἀ 

τραυµατα αυτου ἐπιχέων έλαιον καὶ οἴνον, ἐπιβιβάσασ δὲ αυτον 
ϱἈ ι ος ” ” .α 5 ν ’ 4 ὁ ῃ 
ἔπι τὸ τδιον ατ]νοσ 1γαγεν αυτὸν εἰσ παγδοκίον και ἐπεμεληθη 

2 -- 9ῦ λ ΙΙ λ ” 0 Ν ρ ο λῦ ”/’ 
αυτου. ὦο9 και ἐπι τν αυριο» εκβαλὼν δύο δῷάρια ἔδωκεν 

- - ν σ . ”- ΔΝ / Ἂ 

τῷ πανδοκεῖ και εἶπεν ἐπιμελ/θητι αὐτοῦ, καὶ ὃ τι ἂν προσδα- 
- δν 3 ο ο] ’ , 2 / τε / / 

παγήσῃσ ἐγὼ ἐν τῷ επανέρχεσθαί µε ἀποδώσω σοι. 90 τίσ τού- 

ϱ α]19 {οτο Ὦ 3 ρΙ 51 1νρ (1 οπηπθΒ οἼπι εδδεί 5εσις ἰοσιηι, ἆ Γαοέιθ 
αά {οειωπ) Άντα ΟΥ] 1 οπι ελθων (ΟἨν ελθ. και), Ἰ]πο 99 |. και 

ιδων Ἀἶπα αἀαἹίατη οΠΙ ΝΒΟΙΙΧΑΞΠ Ἱπςῦ αἱ ΡΙ6Υ ΥΠ ααί. ... ἵωπ αάᾶ 

αυτον ο ΑΡΓΑ α115 [ογο ΠΡ]οῦ νᾳ σορ ΑΥΥΟΠΙΠΗ  Ῥγαθίογεα ο 01η γε- 

γοµιενοσ πδας ελθων και 

9δ. σαμµαριτησ ουῃ ΝΟΡ1, 69. αἱ] (ἲ: παπί αὈῖαπο οὔ τά πας, ο{ πἆ Μι 10, 5) 

εεες ἴωι ΕΤ -ειτησ ΟΝΠῃ ΑΗΧΓΔΑΣΠ πποῦ α] ρ]ου | τδων 8ἶπο αυτον οτπα 

ΝΗΗΣ 1. 99. 204. υο 1 1 ᾳ εορδεΆΝ οχ ἀπδιρείΣ,., ς α4ὰ αυτον, 11 
[αυτον] ο πι ΑΟΡΧΓΔΑΑΠ απΠ6ἳ αἱ Ρ]ενγα ο Ε (13: ϱ1 5. αἱ νᾶ(τ) νςδ ορ 

ΝΤ ΑΥΤΓΟΙΗΠ4 Αγπη αθἰἩ ΟΥ 811 (ελΦων εισ τον τοπον και τδων αυτον) | 
εσπλαγχνισθη: Ὁ --γχισόθη, Ὁ ευσπλαγχ». 

94. προσελθων εἰ. ο ο { (13: οἱ." πινάα)λ ανα: α Ὁ 1] οπη | ελαιον Ἡ 
ΧΓΔΠ πποῖ οίᾳ: ΝΑΟΡΤΙΜΑΣ αἱ ελεον | επιβιβασ. δε (εορἩ1 οπι δε) «ορ 

ΒΥΤΡ Αγπα: Ὁ αἰδ Πέ νρ ϱΥτέὰ ο{5ΕἩ ο{Βὲ αθίἩ και επιβιβ., Πα Ται οκ οἵ- 
γοχθ ἆεςο | ηγαπ. αυτο: 1. 909. αἱ ραις Τί νρ (οἱ. απη 6πΙ {01 ΠΟΠ 

Ίίονη {οΥ α]) ορ οπι αυτον | πανδοκ- οσα ν” ΣΡἱ5 (5 Ἠαπο νουδπη 0ἱ9 
ἸαὈεί), Πίδιη ν. δᾳ παγδοκ- οππι κ. ϱἨ (1: Ἱπάς φᾳιποά 1π κ οἱ ϱ ροδίοα 

οογγδοίΗτη εδί --, αΡρραΥ6ί ΓΟΥΙΠΔΙΗ --κ-- οχ δα αβ1886) ... ς 1η Τὶ 

πανδογ-- οππῃ ΝΟΑΒΡΙ, ππο το] αἱ οπιησίᾶ, ὮΏοάἵπιαβ νουο ο{ἵαΊη -μ0 

οππῃ ἈΤΘΙΟΟΤΙΑΣ αἱ]... ς Τμ ΤΙ --ειον οΠΠΙ ΑΠΡΧΓΛΠ πποῦ αἱ εετίο Ρ]6γ. 

ΟΕ αἆ απἰγαπηα ΒίδρΗ. Τ168. 

ὃδ. επι την (Α αἱ Ῥαπο τη) αυριον 8ἶπο αἀάῑίαπα ΟΠ ΝΗΡΙΧΣ 1. 985. 118. 

10τ. 909. 946. 156ν Τί (οχς ᾳ) νς «ορ ΑΥτζα δίδεἩ ο{}ὸ παν Ὑ]οισαί πια! 
οτὸ Ογλ νννς (κοά αΡθσοί βομα , νοκ πιο]οβιϊβρίηλα”) αάά εξελθων 
(ο” 299. εξε}θ. και) ο. ΑΟΓΔΛΠ πποῦ α] Ρ]ον 4 (εἰ αἴέεγα ἄῑε ᾖγοσεζεπα 

οί μζ) ΑΥΧΡ ππι |. ὃδυο Φηναρια:Ώ ος δην. δυο | εδωκεν: Ἡ (19η) 
απίο ὅυο ὅδην. Ροπ |. πανδοχει οἱ ς Ἰωι Τϊ πανδοχει νἱάε αἲ ν. 94 | 

και ειπεν (ρτο Ἠ15 80. α119 {ογα Ο91, 841 ειπων) Βἶπο αὐτω επι ΒΡΙΣ 
1. 98. 80. 118. 191. 15Τ. 946. αἱ ραιο Ὦ ο ο Η7 ϱ1. νά 11 νρ «ορ 

ογτοὰ αγτη ΟἨγ1 341 Απιζιας 138,,,ς αάά αυτω, Ἰωπ [αυτο] επι ΝΛΟΧΗ 

ΔΛΠ πποῦ 4] Ρ]εχ α {ᾳ ΥΣ οίΡ οί αθἰἩ | οτι: Χ α]”ειτι | αν: Β 
εαν (ομ{χΣ5 ὦσ εαν τι), ΚΙ α]δ [ετο ὁ) αν | προσδαπανήσησ: ΡΛ 1. 3ἱ 

Ραπς -Ίησεισ | εγω: Ὦ 6 6 Ροβί εν τω επαν. µε (ὔι γεζειπάο) Ροή... Ἀ 

1. 118, Άντα Ογ1 11 Απ 29 Ας οπι | µε: Ἡν 1. 69. αἱ µοι|σοι(ςοο 

απίαο αποὀὸ. Ροή): Ὦ ΟΠΙ 

96, τισ πρ γεγονεναι: Ὦ τινα οὐν ὃοκεισ πλήσιον γεγονέναι, ϱ {μετι 

6Ί40 Ῥιίας επ η ἀποδις μηο πι Πέ, 16 6ΝΙΟΧ ΣΣ τινα τουτων των 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΛΝ 10, 99. σα 

των τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι τοῦ ἐμπεσύντυσ εἰσ τοὺσ 
/ ς Δ σ . ς ’ -- νἸ 

λιστάσ; ὃτ ὁ δὲ εἶπεν ὁ ποι/σασ τὸ ἔλεοσ µετ αὐτοῦ. εἶπεν δὲ 
ον ο Ὁ τος / Δ « 

αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦσ᾽ πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁμοίωσ. 
μλο 3 ’ ς Ν .) ο. ό έ ) λ Ν 2 Ν . φε έ 

Πγένετο δὲ εν τῷ πορευεσθαι αυτουσ και αυτοσ εισηλύεν 
. [ ρς ν ο ὃς ; ς ὃν σε» ον Ὀ 

εισ κώμη» τινά γυνὴ δὲ τισ ὀνόµατι Μαρθα υπεδἐξατο αυτὸν εισ 
Λ . πτ ῃ ο λ 

τὴν οἰκίαν. 99 καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένῃ Μαριάμ, ἡ καὶ 
-- σον - ” / 

παρακαθεσθεῖσα πρὺσ τοὺσ πύδασ τοῦ κυρίου ἤκουεν τὸν λόγον 

τριων πλησ. δοχει σου γεγ. | τισ 5ἵπο ουν ΟΠΗ ΝΗΙ/Σ 1. 118. 209. Πρ]εν 

να 8γτεα οορρεα” Οτ]νί ὃν 913 Ῥαρ 1 9δέ., ς αᾶά ουν, Ἱωπ [ου»] οπι Ας 

ΧΓΑΑΠ τιπς) αἱ Ρεν ο 6 οορΥ{6ἱ 56Η ΑγΥδοἈ οί Ρ οἱ ΠΡ αγπῃ ααἴᾗ | τουτων 
(0Η ν1 841 οπ1) των τριων: Ὦ ΟΙ (νιᾶς απίθ), κ" (5αρΡ] 8) οπι των (8αἆ 

ἵη Ὦ Ρταθσεθά1{ς τούτῶν), α (Ρα5 13513) οπα τ. τριων | πλησ. δοκ. σοι γε- 

γον. 6ΠΠΙ ΝΑΒΟΓΧΤΔΑΣΠ πποῦ αἱ Ίοηςσα Ρ]α εαἰοςδθ (ΟΥ 15841 πλησ. Υε- 

γον. σοι ὃοχει) ... 6 (5 αὐ 1) ΤΠ (εκ εΥΥΟΥ6) δοκει σοι πλησ. ΥεγοΥ. 

οππΙ ΠΠΙΠΗβο Πο Ἱέα πηα, επι οὐάείω ΕἰΟί (α ἵ 1 οπη) γγοαῖπηις Γιῖβδε 

Πρ]ει νρ ΟνΙπίὃ, 9τὰ οἱο (ορ «πεπι μίας οἱς) ... Ὦ ο νὶάθ αηΏίθ 

ὃτ. ευπ. δε ΕΠΙ ΝΒΟ ΡΕΙΧΔΣ αἱ ἸηΠ α 6 6Ορ ΒΥΥΡΊΕ.,, στ. 108. ΑΥΤΗ 
αθίἩ παν ειπεν, Ὁ {1 1 (13: 51 5. αἱ νὰ) νο εέ αἲξ, ο οιξ ἀἰωίέ; Βγτοι 

είδ6 Αγ πΙ] π]βί ἀἰωέ ... ς (5δεᾷ Ν΄ ειπεν βἴπο εορι]α) ειπ. ουν 
ο ΑΟΦΡΓΑΠ απςδ αἱ ρία α εγτρἰχί | αυτω: Ὦχ «ορᾶᾶ «αἰοχδὸοπι | ο 

5: ΗΕ {6 | Ἰωπ βἷο Ἰπίεγρα: πορευου και συ, ποιει οµοιωσ | οµοιωσ (ο 
αάά εἰ υἴνες): κ οὐυτωσ 

98. εγενετ. δε εν τω πορευεσθ. αυτουσ (1. 10π. 909. ἆ ρα πηπη ΑΥΤΗΓ 

ΑΥΤΙΙΩ55 αυτον, Ὦ ΟΠ1 Ρ6ΓΡ6ΠΒ αυτον εισελ ειν, ᾱ Γαοξωπι εδ αιέεπι οτίπι 

Τέευ Γαοεγεί) και ( 69. ΟΠΙ) αυτοσ ΕΠ ΑΟΡΡΓΔΑΠ αποῦ αἱ ΟΠΠ {θγο Τε 

ο νο Αγτίτα{ὲ αγπῃ αείµ. ... ΝΗΙΣ 98. βγτόα ορ εν δε τω πορευ- 

εσθ. αυτουσ αυτοσ | αυτοσ εισηλθεν (Ε ηλ9 εν): ΕΠ α] ραπο αάά ο 15 
ο (αἲ Ίαπ1 ποἰα{απ) αυτον εισελθειν | ειστην οικιαν ΟΤΑ ΝΟΙ/Σ 98. 

ενως η Τϊ ε, τον οικον ΕΠΙ ΑΡΡΡΑΛΠ αποῦ αἱ Ρίου Βαδείμλόῦ,, Ἡ ΟΠῃ 

ΡΙαΠ6. Τέαπι βΊπα αυτησ οἵη κ εἰζοῦήΣ 98. (Β)... ς Τι ΤΙ αάά αυτησ 

Ο1ΠΙ ΝΔΑΟΖΓΔΑΠ Πο) (1{6πῃ Ρ εαυτησ) αἱ Ρ]οι 1έ νρ τα]Ι Βαδείμ 

99, µαριαµ ο1ΠΙ ΝΒΖΟ"ΗΡΣ 1. 88, ϱορδΕΒΝΥ (οκροἰσ4) ... ς Τμ ΤΙ µαρια 

οἳπΙ ΑΗ ΟὕΡΓΑΛΙ απο τα]] α] οπιηνΙᾶ οορσ1 οί ἀπ {η και οππῃ ΝΔΑΗ ΟΡ 
ΤΑΔΠ απού αἱ ρ]οεν Ὦ ΕΙ 1 (13: 61: 3: αἱ νά(τ) νο εἰς... Ὦ οἳ1 και, 1{θΠη 
(Φμαε ἰαπίαπι) α 6; ο Ἰάέο ΙΔΠΙΙΠ εως ΔΓΒΟΗΣ οπι ή | παρακαθε- 

σθεισα 6ΝΠΙ ΝΑΒΟ”1Ξ (Μαο”5 ὃτ. επουραν. αρτου, οὗ -- µετεσχε μαρια 

καθεσόθεισα προσ τοισ ποσι του κυρ.) ... ς Ἠπ παρακαῦθισασα (5 αἱ 

πηὰ -«ησασα, κ 69. -θησα) ο. ΟΡΡΓΔΛΙ τποῦ αἱ οπηπσ]ά Βαβοία | προσ 
οππὰ ΑΗΤΟ"ΕΣ 98. 44. Βαβπιοπαςίδῦδ (Μας ν]άο απίθ) ... ς Ἰωπ παρα 

οππα ΑΠῦ (5οἆ τοαβδίτπίαπα προσ) ο ΡΡΓΑΑΠ αποῦ αἱ Ρ]ου Βαδείμ [τ. κυ- 
ριου οπα ΝΕΤΟΤΡΙΣ τρθ 1ΐ (οχς ϱ) νς «ορ ΒΥΥΟὰ ο{56Ν δ{Ρ πΠΡ αΥπῃ αθί] 
εως του τῦ 6, ΑΕΐζ(5εὰ τοδπίαπη τ, κυρ.)Ο3ΡΓΑΛΙ υποῦ α] {οτο ΟΠΙΠ Ὦ 

ΒΥΤΡ χι (α(χ οπιύπί Πεδι) Βαβεί ήκουεν: ἩΣ θΡ89 ἠκουσεν | τον Λογου: 

989 
Ίο 11. 155 
πρ α πα 



500 10. 40. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

αὐτου 340 ἡ δὲ Ἠάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακυνίαν᾿ ἐπι- 
-” ολ ὃς / 2 ο] « » / / 

στάσα δὲ εἶπεν ' κύριε, οὐ µέλει σοι ὅτι ᾗ ἀδελφί µου µόνην µε 
- -ν ο. 1 ει) -” 7ο 

κατέλιπεν διακονεῖν: ειπὺν οὖν αυτῃ ἵνα µοι συναντιλάβηται. 
3 Ν Δ τ ον .ς ’ 7 -- 

4] ἀποκριθεὶσ δὲ εἶπεν αὐτῃ ὁ κύριοσ" Μάρθα Ἠάρθα, μεριμνᾷσ 
λ Αα νοε Δ / ς Ἡ ν Ξ 

καὶ Ψορυβάζῃ περι πολλά, 43 ἑνὺσ δέ ἐστι χρεία᾽ Μαρία γὰρ τὴν 
2 ο Ν ’ 3-- “. σ 3 .] ς ’ 3 .. 

αγαθην µερίδα εξελέξατο, ἥτισ ουκ ἀφαιρεῦήσεται αὐτῃσ. 

ση 19τ. 191. 12τ. 900. αἱ 60 [ογο ο Αγγόὰ 6ἱ πἱΣ (Πο) 9) απ Βαβιοπαδί 

505 των λογω» | αυτου: Ὦ ΟΠΙ 

40. επιστασα: Ὦ επισταθεισ (51) | δε: ο νά τε |. µελει: ΕΟΗΝ αἱ ρα 
(οά 41” αρ 5οἶππι Βογῖν) µελλει νΙο Οεαπεπ | ονήν µε χατελ. αἵ. 

60Ρ ΑΥΥΡ αΡΠΙ: Ὦ 1 νο 8Υτ6Ν ο{ΣΟΗ ο κατελ. µε µονην ... Σ Κον. κα-- 

τε). µε | κατελιπεν ΕΠ ΝΗΖΡΕΡΌΝΥΗΣ αἱ Ρία ... ΤΙ κατελειπεν οι ΑΒ” 
ΟΙΡΓΔΑΣΠ” αποῦ αἱ ρογπηα ] ειπον οππη 1Σ 1. 98. (1: εΕ Μι 18, 1π. 29, 

17. Μο 19. 4. Τιο 90, 9. 92. 07) ... ς ΤΠ ειπε ΝΑΒΟΡΓΔΑΠ πηπς τα]] αἱ 

ΡΙεχ { µοι (α 69. μη) συαντιλαβηται: Ὁ µου αντιλαβητε 

41. αποκρ. δε: Ὁ 1 1 (113: ϱ1: 5.3) νε εί γεδροπᾶεπςε, Απιζιις 1365 οἱ... 8γτ 

οπ οἱ | ο κυριοσ ειπα κ”, 10τ. αἳ] (83: 1. Σ αί να) νρ ΒΥΥΡ ΤΡ 

Ῥαξπιομα»ί σ55 (ο δε χυρ. προσ αυτην) Απιριις 365 Αµς...ς]ῃο τς, 

ΑΒ” (5εὰ τάΥδΗ5 ο κυρ.) ΟΡΡΓΑΛΙ αποῦ α] Ρ]ογ Ὁ ο ο { α 6ορ ΑΥΥΣ61ί Ρ 

ἵχί (ΑΥΤΗΣ ἀοπεῦπ. 18118) ΑΥΤΑ αθί. Βαβθιμ266. ϱεᾷ οὕρκυπ α]δὸ «ορ ααί]ι 

αΠ{6 ειπε) αυτη Ρον ... ΥΕΝ ΟΠ1 | µεριμνασ και: Ὦ οπι (Πἴετη Ῥα5εαί 

Ἀα] οτή Κο (πιοπαΣιδ9ὔ. πηᾶο ροπάοί οαί, ποπ οπλ), 1ΐοπι Υά Αιρ θΓπι1οῦ 

(Ω/αγέ]ια ΛΙαγίλα, ἔπ αἴγεα πια εΒ οοσιραία, οἳ 195 Ἴα. Ἴα. οἴνοα πιιι]- 

ἔπι «5 οοσµραία) ... α Ὁ ο 3. 1 1 Απιζιις 1265 οἱ ΗΡΙ οπη µεριμν. και 

τυρῷ. περι πολλα | Φορυβαζη ο. ΝΒΟΡΙ, 1. 985. ΒαβοΔί 11 0τή (ποῦ. Ίξαπη 
πιοπαδί οὔο) Ἠναστδοῖ (6111: τι περι πολλα ει και Φορυῤαζη ; ενοσ εστι 

χθεια), Οτ6ΔΙ εοτὰ 191318 Φορυβη ...ς Τϊ τυρβαζη (ΓΑ -ἕει, Ε τρυβαζ.) 

οµΊη Α (5 5εἆ γ1γ5 ϐορυβ.)ΡΡΑΔΙ αποῦ αἰ Ῥ]ου Ῥαβομαρεσῦσ Οµγῦ 35 

Μποραιῖδ (111) Αποσμιοσι 16 μιά 115, ΟΡ Ο1επιδὸῖ συ περι πολλα 

ταρασση” µαρια δε τ. αγ. µερ. εξελεξατο, και ουκ αφ. απ αυτησ. 

49. ενοσ δε εστ. χρ. ππη ΑΟ" ΘΙΡΡΓΑΛΗΙ αηςῦ α] Ρ]ετ Γρ] ᾳ ϱ” νο λγτι 
οίδΕΝ ο Ρ {χι Μαεραί 115 Ῥαςπιοπα»ί σῦσ Ο])τ ὃν 9δ ΑπΟσΙΠοπι 14 ΤΏαπ11» 115 
Αιρεγπιλύ ϱ{169..,, ΝΗΟΖΙ, 1. 98. «ΟΡ ΒΥΣΡ1ΏΡ αεί] Οτεαί σοτᾷ (α{ απ) 

Ώα5”. 365 64 εἰμ365 (Ο]γπιρίοάον ἵπ Ε6ς]68. 1, 45. αρ Υ/{8ἱ) ἄθοπιοίχοαί οστά 
13 Ἠτογεαδίοσλ15 ϱλιγων δε εστ. χφεια (8 χρ.εστ., ΝΤ οι 0.) ή ενοσ (088 

31365 ϱΛιγων µεν Φηλονοτι των προσ παρασκευή», εγοσ δετου σκοπου) 

ενε 98, ἄτπα ΥΤΗΣ ολιγων δε (αγία αἀά ωδε) εστ. χρεια (ΑΥΤΗΣ εἰ επέφιο 

ορις εδ)... Ὀα νο ο 3. 11 Απιριισιὔόδϱι αΠῦΙ ρ]απο οἵη (Ίέοπι Ο1 21η 
δαν], Ροβὲ ταρασση οπῖπι εἰαἰἶπα ρετρ]{: µαρια δε; ν]ὰο απίε) | µα- 

ρια: ἩΒ 1. (ΐεπι 13) µαριαμ | γαρ επι ΝΒΤΑΧΟΟΠΛΗ 1. 609. 10τ. ὀτεν 

ε5ε! οορΡθίτά Βαβιποπαςί 05 ΑΠΟ σΟπΙ4 Ώαπη 1 115 ϱα{0ΧδΟ... ς Τωη Τί 

δε οπή ΑΟΡΔΠ αποῦ α] ρ]εν {ρ1 α ΠΙΠΙ πιί ο0ρ ΑΥΥΣΕΝ 6ί Ρ οί Ο1οπιτὸ] 
Μασποη»ῦ, 8 (μγ5 295 Ῥαβείμ 260... ρ 909. 4 Όσο 5 11 νρ βγτέα αΤΠη 

Απιῦ ιο ϱ{ 3Η 1ου εαδίος 15 οι (Ον πε δν 18 ἀἴσεην πὰ ΜατίαΠι: 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΗΕ 561 

1989. 5 σε 3 -. ο τ 21 Δ . ) 3 1 Και ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ τιν προσευ- 
ε ’ -” - -- 

χόµένον, ὧσ ἐπαύσατο, εἶπέν τισ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὺσ αὐτόν ' 
νο ς ο / λ ον κύριε, δίδαξον ἡμᾶσ προσεύχεσθδαι, καθὼσ καὶ Ιωάννησ ἐδίδαξεν 

Δ Ν 2 μα στ Ν 2 ο ος ΄ / 9 

τοὺσ μαθητὰσ αυτου. 2 εἶπεν δὲ αὐτοῖσ᾽ ὅταν προσεύχησθε, λέγετε 

Ματία ορΏπηαπη/΄ οίο πὶ] Ῥτοῦαί) | ητισ: η | αυτησ επ ΑΤΒΡΙ,, 

Ἱον ἠζΐζ νε! εἶα Ὁ ο Ηὔ 1]α... ς (5εᾶᾷ α99) Τί Ῥτασπα απ, Ἰωπ [απ] 
οππη ΝΟΑΟΡΓΑΛΠ τιποῦ αἱ οπιπν]άἀ ο ἆ ἔνο (ΠΜ Ἱμαίί αιζεγεμ αὖ εα) 
(]απιθ51 ἨΤασραί 115 ϱ{ΠοπαΣ5,5 ια (τίη 1,18 Ῥαςπποπαςίδδδ ϱ{ Π0 ατΏθ15 

ΧΙ, 1. και εγενετ. (6{. Ο1130061316): Α α1δ ο εγ. δε | προσευχοµενον 
(που Ιοοο οἱ. Οµ13166ἱ 331): Ῥ τό ε{δοὮ (που Ἱέαπα Ρ) ατπι ΟΥ1300 
παπί εν τοπ. τιν. Ροπ | ὧσ επαυσατο (Αγχέα ροδέφμαπι γεσεβοτέ ραιζζι- 

ἴισι αὖ ογαίξίοπε δια): Ε θ0. 0ΠΙ... ΡΜ αἶδα Ὁ σα Η5 11 α (ποπ Ἱέαπι 

να) Ῥιαθίη και | χαθωσ (01133 ωσ) καν οἳ. ο νρ (οἱ. απι πι) αγγαίτ 

αγπι ΟΥ1300 Ρἱ5 ος 35τ Τοχποα σέ, 36 (56ἆ θᾱ. Ῥαχ. οπ] και): Ν8 (51ΡΡ] 9)Δ 
1, 19. 69. αἱ ραιςο α Ὁ ο Ε1 1 α {ου {οΙἱ σορ βγτέἩ αθίἩ οἱ και (ΝΑ ΟΠ1 

αἱ και αἱ νωανγ.) | ΒΡ νὠανησ. Δά Ἠππο νθτβΙΠΙ ΑΥΥΡ 1η «ο Αβδεπη ΠΠ. 

αἀάῑία Ώαες Παλρθεί: ,,ἱοαπί Ἠαπο 6886 ΟΥΑΙΙΟΠΘΙΗ, Παπ ΤοΟΏαπηΘΒ 

ἀοοιῖί ἀἱδεῖρα]οβ 8105: Ῥαΐεχ, οβίεηἆο πορῖς σ]οτίατη {παπ; ΒΙ1, ἔαο τί 

αιάΙαπιΠβ νοσςθπη. ἔπαπΣ δρ]τῖίας, δαπο(Ίῆσα οογᾶα Ποδίγα Ιπ ΔΘίΘΥΠΙΙΠΙ. 

ΑπΙΘΠ., 

9. ειπ. δε αυτοισ: Ὦ ο δε ειπεν, ϱ ἐῑίε αιίεπι ἀαιί Πε | προσευχησθε 

ΟΠ ΝΕΡΕΕαΑΚΙΡΌΥΧΣΠΣ αἱ ρ]α ΟΥ1353,.. ΤΙ -χεσθε οπΠι ΑΟΗΜΡΓΔΛΠ3Σ 
1. 995. 09. 124. α1δ. Ῥταείειοεα Ὁ αάά (:: ο Μί) µη βαττολογειτε ωσ 

(4 εἶσιέ εἰ) οι λοιποι' ὁοκουσιν γαρ τινεσ οτι εν τη πολυλογεια αι- 

των εισακουσθησονται᾿ αλλα προσευχοµενοι | λεγετε: νἩ αἀὰ ουτω, 
κό χαγδα5 ἀθ]εί | πατερ 5Ίπο αἀάῑίαπι (86 1, αδθῖ σαΐ αὖπι αάᾶ ημων, 

ΠΊΠὰ δαποίθ) ουπη ΝΗΙ, 1. 22. ὅτ. 19051 εί 1αἳ 946. (98. οπιν]ᾶ ημων, 5οᾷ 
αἀάνΙά ο εν τ. ουρ.) α3ΕΙ νρ (αοχο Ρογιδ Πατ!”) 1: 5.9 αγπι ΟΥ1,3765ᾳ 

(εχουσι δε αι λεξεισ του µεν µατθαιου τον τροπον τουτον πατερ 

Ίμων ο εν είς: του δε λουκα ουτωσ' πατερ αγιασθητω οἳς) αἱ 335 (τι 

εστι το” οταν προσευχ. λεγετε' πατερ, οπερ παρα τω λουκα γεγρα- 
πται) Τογπιαγοή, 36 ( Οα1 ἀϊσαπι ραΐέενὁ αἳ απῖ Ίππο ΟΠΙΠΙΠΟ ποπ {θοῖὲ δέ 

ϱἱο) 8ΟΜΟΙ 35Ἱ οἱ 3Ποτατη (καν ή μεν λεγει τον πατερα ειναι εν ουρα- 
νοισ, ὧν κηρυσσει βασιλειαν' η δε εν τω λουκα τησ [αἱ] την] εν ουρανω 

µειζονα βασιλειαν Θεου κηρυσσουσα εσιωπησε το" εν ουρανοισ οί) 
ς (-- ἄ9) πι αάᾶ ημων (ρτοημ. α ο 3 ἵ ζαποίε) ο (15. οι) εν 

(8 οπι) τοισ ουθαγοισ 6ΝΠΙ ΑΟΡΡΧΓΔΑΠ πού αἱ ρ]ετα Ρος εβΣ1]α 

ῬοτΠς5 Παν] βακ σορ βΥτόα οἑ πί αθίῃ (ΟΥ 1355 ακουσασ γαρ ' διδαξον 

ημασ προσευχεσδαι, ου διδασκει αυτω προσευχεσθαι αλλα τω πατρι, 

λεγοντασ" πατερ ημων ο εν τοισ ουρανοισ, και τα εξησ: Ίιπες α Μί 
Ρεπάσγε, Πἱοεί ,,δνδαξ. ημ. πρ." α Τιο δππιηί, οκ 11 8Ε 255 οΊαγαπι Β1) | 

ΤΙΒΟΠΕΝΡΟΚΕΕ, Ν. Τ. Ε4. 9. 96 
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505 πα. ΚΑΤΑ ΛΟΙΚΑΝ 

, ς ων ο / : ο ο 7 « / .. 
πώτερ, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου" ελθατω η βασιλεία σου 

αγιασΨήτω το: Ῥκῦ ΟΠΙ το | σου: Ὦ α4ᾷ εφ ηµασ | ελθατω εππι Νο 

Ῥὰ4 19. 946.... ς Ἰμῃπ ελθετω ουπι ΑΒΡΙΙΚΧΓΑΠ πποῦ αἱ ρ]ου (οἱ. ἵπ ΟΥ, 

351 οι 333 ο Ἱἴππι) | η βασιλ.σου: αὓ σου η βασ. οἳπα ΡΕΙ ὅτ. ΈῬτας- 
έογθα ο{ Ν55 Ὁ Τ5τ (46 ονα{. ἀοπι. οταί. 9) αὈῖ απ ελθετω η ῥασ. σου 
ποίαί: ή καθωσ ηµιν υπο του λουκα το αυτο νοημα σαφεστερον ερ- 
µηνευεται, ο την ῥασιλειαν ελθειν αξιων την του αγ. πνευµ. συµµα- 

χια» επιβοαται. ούτω γαρ εν εκεινω ευαγγελιω φησιν. αντι του" 
ελθετω η ῥασ. σου” ελθετω, φησι, το αγιον πνεύμα σου εφ ημιασ και 

καθαρισατω ημασ. (Ῥαά επ εἰ]ατη Ροδί εοπβτπια!ί: ο γαρ λουκασ µεν 

πνευμα αγιον λεγει, µατῦ. δε ῥασιλειαν ὠγομασε οίο͵)  Αά ἄτοροτ]ϊ 

{οβπιοπίαπα αεσθα1ί Μακίνη 550 (αἆ Μι 6, 10) ο ενταυθα µατθαιοσ 

φησι βασιλειαν, αλλαχου των ευαγγελιστων ἕτεροσ πνευμα κεκληκεν 

αγιον, φασκων" ελθετω σουτο πν. το αγιον και χαθαρισατω ηµασ. 

(Ῥοβίοα: ελθετω ή ῥα. σου, τουτεστι το πν. το αγιον.) Ἠϊαβάστα 

Ιαο(]ομῖ5 νοδϊσίαπα απαθδίίαπα οδί Τοαγπασο, 36 πΡῖ ροβέ ἴ]]α: , οαῖ ᾱἷ- 

6µη ραζενή, -- μα εἵ απῖ ης Γαοἴππάο αἱ ΙΠπδίποπάο ϱοπογαν]Ι(θ/έ ρογ- 

οἵε: Α απο δρΙταπα απ οί Ροβία]επα Αί Ἰαος ροξῖαβ ΤοβΡοη- 

4εηπί νογδῖς: αγιασθητω το ον. σου. Ἰη{ονϊος(ῇ5 θΙΙΠ1: ϱΑ απο πος 

πηππα]ῖς βρ]τΙίαδ Ῥγασδίαίν ὁ απ ἃ απο Παπ{ οίῖαπι απρσοα]Ι βρ]τῖ{ις, 

οσῖας εί ἵπ ρτ]πιοχάῖο βρ]τ]σι5 5αρογ ααπαβ Γογοραίαν ο ρονρ]έ: Εις 

γε πηίπι ορίαΆο οεπ{γό, 4161 ἨΠΠ( ΠΑΠΑ ΤΘΡΟΠΙ ϱ]οτ]ας αιιά1ν] ὁ Απ Ἱῃ οτ- 

15 πιαἨ οίῖαπι οοτάα 5απί τοσα. Οπῖς5 ἀαὈΙί πα] μῖ ραποπι φιοὐίαία- 

ποιο Υἱάείαν Ισ]ίαν Μεῖοη Ρτο αγιασόητω οίο βΙπηῖ]α αι Παβιῖρξο 

αίᾳπο Ἱ]πά αραιά Νγβδ Ρτο ελθατω οίςο ΡοβΙίππη. | Ῥοβδί η βασιλ. σου 

οπη{βίπητι6 γε Θήτω οίο ο. Β1, 1. 29. 19081 ο]αί 946, 13: (01: 3:19) νρ 

(οχο Ῥοτα5 {ο] Πας]. αχ) βγτοὰ αὖπα ΟΥ1357 (ρτασσεᾶΙξ του δε λουκα 

ουτωσ, ν]άο 5αρτα) οἱ 53) (Υενηθήτω το Θελ. σου, ὧσ εν ουρανοισ και 

επι γησ. ο λουκασ µετα το" ελθ. η βασ. σου, ταυτα παρασιωπησασ 
εταξε" τον αρτον ημων τον εἴο, ὀιοπερ ασ προεταξαµεν λεξεισ ωσ 
παρα µονω τω ματ. πειμενασ εξετασωμεν εἰς.) Τετίπατο 3,16 (ν]ᾷς 
Ραπ]]ο απία, τὈὶ Ῥοδί: »Πὗς περπιε βἰαἰῖπι ἆς ,,ραπε φιοξζ απο 

Ρονρίίαν) Αιρ ὁ 319 (οἱ. Ὑοπ. 1Τ91. Εδί οπομῖν. αἆ Ταπτουί. οαΡ. 
116: Ενρδία νεχο Ἰνπςαδ ἵπ οταΙοπο ἀοπηϊπῖσα ρε{1{1Ο168 ΠΟΠ βορίοπι 

βο4 απίπαπο εοπηρ]οχα5 οβί; πες αΏ Ιδίο (Μ{)} πίαιιο ἀἰδενορανίέ, βεά 

αποπιοἆο Ιβίαο βορίοπα βῖπί Ἱπίο]]Ισαεπᾶαο Ίρδα δια Ἠγον]ίαίθ ϱΟΠΊΠΊΟ- 
πι]{, ΝΟΠΙΘΠ απΊρρο ἀαὶ βαποΙβοαίαν ἵπ δρ]τ]ία, ἀαῖ απίοπα ΤθἘΠΙΤΗ 

π ομΥΠΙ5 τοβιτγαοςίΙοπθ ΥαΠίΙΤΙΠΙ ο8έ. ΟΡίοπάθΘηΒ 66ο Ίμασαβ (ου μπι 

Ρο οποπα 4παγάΠΙ 5ΠΡΕΥΊΟΥΗΠΑ 6356 ᾳποάαπιπιοᾷο ταροαίΙήοποπα, πια- 

βἵ8 οαμπη Ῥγαοίετπα]{ίεπάο Γποῖί Ἱπίο]Ηρ].  ΤἨεἶπάο {γ6Β π]118 πα ἰππρ]{: 
4ς ραπο αποάἶαπο, ἆο τοπ1δς, Ρεσσαίοταπα, ἆς (οπίαί]οηπο νΙίαπᾶα. 

Αί νετο αποᾶ Τ]]ε (Μ1) ἵπ απ] ήππο ροδυϊΐ: Φε ζίδεγα πο α πιαίο, Ιβίο 

ποπ ροβυ1έ, αἱ Ἱπίο]Πρετοπηις5 απ Ἱ]]πά βπροτῖαδ απο ἆά ἑοπίαίῖοπα 

ἀἰσίαπα ορί ροτίίποχο.”)... ς Ώπ πάά ΥενηΘήτω το Θελημα σουωσ () 

ϱ 1 οἵη ὦσ) εν ουρανω και επι τήσ (ΝἨ ϱΟΡΛΟΡΜΡΑ 69. 48εν αἱ οπι, 

ΠΟΠ Τ{6Πῃ ΝΕΔΧΓΛΠ οἱς) γήσ (5εᾷ ΤΠ [ωσ εν ουρ. και επι γησ], ἆσ απῖ- 
Ῥ8 ν]άο Ρο5ϐ) οππΙ ΝΑΟΡΡΧΤΑΛΙ Πο αἱ Ρίου ο ο Ε 1 1 4 ΡεγΙβ 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ πα. 505 

. Δ κά ς .- Δ 3 / 0. [ὁ νο Δ σις , . ΔΝ 

Ὁ τὺν οσον αν τὸν ἐπιουσιο» δίδου ην τὸ καθ’ ἡμεραν᾽ 4 καὶ 

ἄφεσ ἡμῖν τὰσ ἁμαρτίασ ἡμῶν, καὶ 7ὰρ αὐτοὶ ἀφίομεν παντὶ ὀφεί- 

λοντι ἡμῖν καὶ μὴ εἰσενέγκῃσ ἡμᾶσ εἰσ πειρασμό». 

{οἱ βαχ ΦΥΥΣΕἨ 6{Ρ «ορ ααἲ]; ἴέτη ΟΠΙΙΒΡΙ5 ὧσ εν ουρ. Χ. επ. 7ηήσ α ἨΑΥΙ 
νασοᾷ ΠΊΟΞᾳ 

ὃ. ημων: Μεῖοπ {εδίε ΟΥ ἵπ οπ{επαπιαΖαγΙἩ Ἠ15 σου (ν]ᾶς Ονλαεί 1 α- 

ἀεπά15 εχίτεπι]5 Ρ. 190: επει δε ον απο µαρκιωνοσ εχουσι την λεξιν 

ουτωσ' τον αρτον σου τον επιουσ. διδου η μιν το καθ ηµερ., επαπο- 

ϱήσωμεν αυτοισ, αλληγοριασ και αναγωγασ φευγουσι, τισ εστ. ο αρτ. 
του 8εου) | τον (Α ΟΠ) επιουσιον: 6 Ογτ]αςΣ65 οι εν ειναν φασι τον 

ἠξοντα τε και δοθησοµενο» κατα τον αιωνα το» µελλοντα -- αλλ ει- 

περ ήν αληθεσ - διατι προσεπαγουσι το" διδου ημιν το καθ ηµεραν; 
εστι γαρ ετι δια τούτων τδειν οτι τησ εφήµερου τροφησ ποιουνται την 
αιτησιν, ὧσ ακτηµονεσ ὃηλονοτι’ επιουσιον δε τον αυταρκη νοεισθαι 

χρὴ εἴαε. ΟΕ οἴ. αιαο Ιρ]άσπι Ῥγαοσθάιπέ: αποφερουσι το ειρηµενον 

εισ πνευµατικην Θεωριαν, και δη και αρτον φασιν αυτουσ αυτειν, ουκ 
ἐπιγειον, ου σωμίατικον, εκεινον δε μαλλον τον ανωθεν και εξ οὐυρανου 

καταβαινοντα εἴο. Ίτεπι ΟΥ1)335 πρωτον δε τουτ νστεον οτι η λεξισ 

η επιουσιον, παρ ουδενι των ελληνων ούτε των σοφων ὠνομασται, 
ουτε εν τη των ιδιωτων συνήθεια τετριπται, αλλ εοιχεπεπλασθαι 

υπο των ευαγγελιστων. Ὠεῖπᾶε οοπιραταξ περιουσιον οἱ ἀῑσΙε: και 

ὀοχει μοι ἑκατερα λεξισ παρα την ουσιαν πεποιησθαι, η µεν τον εισ 
αην ουὐσιαν συμβαλλομενον αρτον ὅηλουσα εἴο. Ῥταείογεα οἱ αά ΜΙ | 
ὀιδου (α διδουσ) αἴ. Οἱ 1 351" 340. 345: 35ᾳ1: ΝΡ 9. 98. 71, 106. 500. αἱ 

Ρια5 10 Ον5163 Ογτ]αο3ό6 ῥοσ (:: πε Με). Αεοπταίο ἀϊδήπραίε Οµ1, 351 
ἔπει λεγεται ουχι' τον αρτον ημων τον επιουσιον δοσ ηµιν σηµερον, 
αλλα" τον αρτ. ημων τον επιουσ. διδου ημιν καθ ηµεραν. |. το (νὸ 

Ον1331οἱ 3,168. ν ΟΥ 1) 10. 315. 35134 οή1) καθ ηµεραν οἵ. ϱ”' ᾳ απι θπι 
ραῖ τηῖ Ῥογας {ο] (αἱ πια, οῇ βαπί(]) Αγιοι ϱί 56Η ϱ{Ρ πιξ «ορ εἰς ΟΥ], 

33185 613,163.., 9 9. 28. Τ1. 106. 800. αἱ α]ᾳα Ὁ ο ος {85 5 11 νσεᾶ 
{ος (41) ΒΥΧΡ ἴχί αεί] σηµερον :: πί Μί 

Δ.τασ αµαρτιασ εἰ. α {114 νς Οχδαερὲ Ογτ]τς3θ6 Ῥογίπηβτο 4, 36 (Οτ1, 
35” χαι αφεσ ημιν τα οφειλήµ. ημων», ὧσ - Οφειλεταισ ημων ἠ ωσο 

λουκασ" αι αφεσ ημιν τασ αµαρτιασ ημων, και γαρ αυτοι αφηκ. 
παντι οφειλ. ημι): 1. 118. 209. τα αμαρτήματα ... 9 191. ϱ ο ΕΠΣ: 

Ρετας {οἱ (ο ἀεὐίία εἰ εεεαία) τα οφειληµατα (Ώ οφιλεµατ.) 11 ε Μί | 

και γαρ αυτοι (86 α ϱ1 5.9 νβ): νἲ 4 ὡὧσκαι αυτον (1 ᾳ «ποπιοᾶο εἰ 

ᾖφεί), Ο1επιΣὸ1 (αφεσ ἡκων, και γαρ ηµμεισ αφιεµεν) και γαρ ημεισ, Ὁ Ὦ 

ο { 83: 1 τηση ΑΥΤΟΣ ὧσ καν ημεισ (θἶσμέ εί ποβ) τ: ο Μί | αφιοµεν οτι 

ΝΕΑΡΟΡΕΘΗΚΡΓΑΑ αἱ] ἴοχο ... ς αφιεµεν ΕΠΙ ΝΤΕΙΜΡΌΥΣΞΠ αἱ ρ]α 
Ο1οπαθδ1 0131 6{ 305... ία 6ορ ΟΥ1553 (Ογτ]πς366 64 Μῦοτὸ αφεσ ηµι, 

οτι αφηκαµεν) αφηκαµεν 1: ο Μί | παντι (κ 98. αἱ ρἱαβ10 Ον1337 αάᾶ 
το) οφειλοντι ημιν: ο Ὁ ο Π' 1 (ποπ Πτι α { ϱ1. Αγιά { ᾳ νϱ) ΊΠΠΙ 60Ρ 

ΝΙ τοισ οφειλεταισ ημων 1: εκ Μί | εισ πειρασµ. 8ἶπο αἆα1ίαπα 61111 

κ Ἡτ, ή. 95. ὅτ. 150ετοξ]αί 191. 9963" 297. 949. 4960. νο (αἳ. σἳ: 3.9) 

963 



564 9. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

- 1 κ αν ῶ νεα: σενα 9 
Ὁ 1119 Καὶ εἶπεν πρὸσ αὐτούσ τίσ ἐξ ὑμῶν ἕξει φίλον, καὶ 

η δν , « ” . να ’ η, 

πορεύσεται πρὸσ αὐτὸν μµεσονυκτίου καὶ ειπῃ ουτῷ᾽ φίλε, χρησόν 
” .) πω] ες “” ’ 

µοι τρεῖσ ἄρτουσ, ϐ ἐπειδὴ φίλοσ µου παθεγένετο εξ ὀδου πρὀσ µε 
ο ) ” α ’ 2 ας } - ”/ 2 Ν 

καὶ οὐκ ἔχω ὃ παραθήσω αὐτῷ. Ἱ κἀκεῖνοσ ἔσωθεν ἀποκριθεισ 
”’ : ῃ ’ .” « / λ 

εἰπῃ᾽ μή µοι κόπουσ πάρεχε᾽ {δη ἡ θύρα κέκλεισται, καὶ τὰ παι- 
2 . ” . ’ - 

δία µου μετ ἐμοῦ εἰσ τὴν κοίτην εἰσί οὐ δύναµαι ἀναστὰσ δουναί ο ή ῄ 

Αγ ΟΥ1 331: 359: 305 (ρ. 2906: το δε αλλα ρυσαι οἴο παρα τω λουκα 
σεσιωπηται, εἰ Ρ. 2605: δοκει δε µοι ο λουκασ δια του" µη εισενεγκησ 

είς δυναµει δεδιδαχεναι και το ρυσαι ημασ απο του πονηρου. και 
εικοσ τε προσ µεν τον καθητην, ατε δη ωφελημενον, ειρήκεναι τον 

χυριον το επιτοµωτερον, προσ δε τουσ πλειονασ δεοµενουσ τρανοτε- 

ϱον [-ρασ 2] διδασκαλιασ το σαφεστερο».) Ογτ]πεβόῖ (μεχρι µεν του- 

του την προσευχην ιστησιν ο λουκασ" 9 ὃεγεµατθαιοσ εὐρισκεται 

προσενεγκων᾿ αλλα ρυσαι ηµ. απ. τ. πονηρου. Ἐπάαπι (παηβίογο ἵπ 

5ο]ιο]ῖα οοᾶ]αῖς 29 αοταπι.) ΤοαγαπατοΆ, 6 (Δἴπσια]15 οπῖπα ἹπάϊοαήΒ 

πδᾳπθ: Θπῖς ποπ δύπεί πο ἀεάιοί ὑπ ἐεπίαίίοπεπι, αἂ ϱα ρετρῖί ᾳαε 

Ἰπᾶο α νοαχβι ὅ Ἱεριπίατ) Ας ὃν 19 (Ίοσππ ἵρβαπῃ γ]ᾷα αά ν. 9) ...ς 

(- αὖ Βσ) Ἰπ αἀὰ αλλα, ρυσαι Ίμασ απο του πονηρου εππῃ Νὸ (8εά 
Ροβία παπι βοπ1ρδῖέ αλλα ρυσαι ηµασ ἄπο τ τα1δΙ8 ἀε]ονίί εί αἆ ν. 2 
αάάῑά1έ και ρυσαι ημασ απο του πονηρου) ΑΟΡΕ (418158 οπΊπη Ιπεῖρ]έ 

α πονηρου) ΧΓΔΑ αποῦ α] Ρ]ετῦ ο ΕΠ3 11 4 (µαπί α ϱ) σορ 8Υτ6ὰ οί 

56Ἀ 6{Ρ αθίἩ 
δ. προσ αυτουσ οε{. Οτ» 315: Ὦ ο (564 Ἰαροί: {έ αἱ Πεδις) ΕρίρΠΙΠΑΥΟ 519 

οἱ 539 (απίχοα Ίοεο: Ίαι ειπε" τισ εξ εἴο) οτι | εξει: Μ αἱ ραῖς εξη ... 

940. εχει, ίαπι Ὁ {5 ϱ1’ 11 ᾳ ραΐ ΡετΙβ {ο] αθέί (εουίτα ο ἆ νρ ]α- 

δεζᾶ) |. πορευσεται (κ -εύεεται): Επ" αἱ ΡΙά815 ποφευεται, Ὁ αὐιά | 
µεσονυκτιου (Ρ” µεσαν., 1" -κτου) οτι κ οίεΡΑΒΟΡΖΙΗΓΔΙ απο το]] αἱ 

ογο οἵΏῃ Πρίρμιπατο Ώαπη”,δττ,,, κα κτλ ΟΥ 315 µεσονυχτιο», οἳεῖ Β48 

πποηακί δῦῖ. χτιω | ειπη (ΕάΧΓ αἱ ειπει) πΠΙ ΝΒΟΕΕΘΗΓΒΟΥΣΧΓΑΛ αἱ Ρ]ι 

Ο 1318, 1έοπα ἆ ϱ 113. ϱ1" (11: εἰ ἀῑοίθ) δαἳ «ορ... ΑΡ’ ΤΠ ερει ο. ΑΡΕΙΚ 
ΜΡΗΠ αά0 ἔογο Ῥαρπιοπαδίστ ΤΏαπη 5 τή Πίστη α Ὁ ο ἵ απ α νρ (ἶσεί). 

Ερίρ]ππατο 519 ϱ{ 535 ροβί μεσονυατιου Ρετρὶΐί αιτων τρεισ αρτουσ 

6. µου οιτη ΝΑΒΙΙΧ αἱ τη 1ξ (οχο ϱ) νρ ϱοΡ Αγτζα ο{Ρ ατπι αεί Ος 1 318: 

Πέρα µίοι Μα) ο, Ἰἴοπι µοι 5ο ΟΠΙΙΦΒΟ προσ µε Ὁ Τρθ ὮαβΙΠΟΠΑΡΒΙ 551 

ΟεπίΣ, 209, ΟΒΓΔΛΙΠ απποῦ α11Οὺ [ους 8α]ι ΑΥΣΣΕΝ οπι, Ἠἶπο Ρύ |. παρ- 
εγενετο (1 νρ υεπέέ, 1 οπη): Ὦ παφρεστιν, 5ο ἆ 5ρει εί | εξ οδου: Ὁ 

απ αγρου (4 ἄε αϱγο) ... Ὁ 844 µακραν | προσ µε: ΡτβείοΙ ϱ Τρε Βα5 

Ουἷπί οσα ο. Ὁ ἵ | εχω: δ” εξω 

7. κακεινοσ: Α και εκεινοσ... Ὦ ΒΔ εκεινοσ δε | ειπη (ἀχι αἱ πια 

ειπει): Δ 69. ειπεν ... 98 Ὁ ἶ πιδὸ οορ ερει (άΐσει), ἃ 1 α ἀῑοίί (1 γε- 

αροπάέ εἰ σα): Ῥτο αποκριθεισ ειπη ο ΤεβΡοπάεαί, Β38 πιοΏΒΑΙ δῦῇ 

αποκριθη. Ῥταοίοτον Αγ ο{5έἩ αάά εἰ | ηδη: Ὦ 19. 69. 946. τη 

φα]ι 6οΡ Ῥαςπποπαρισῦτ ᾳᾷἆ γαρ (Αγτζι δ{ 56 Ῥτασπι φία) | µου: οἳΝ 1. 

τι. 151. 151. αἱ ραις Ὁ ο 43 ρ1” 1 1 πι ᾳ (πον Ίέοπι { ϱ”. ή νρ) »ιέα 
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ὃ ο 8 . Ν - τ ῃ σοι. ὃ λέγω ὑμῖν, εἰ καὶ οὐ δώσει αὐτῷ ἀναστὰσ διὰ τὸ εἶναι φί- 
-- / Δ ν) ὁ .] - ον - ο 

λον αὐτοῦ, διά γε τὴν ἀναιδίαν αυτοῦ ἐγερθεὶσ δώσει αὐτῷ ὅσων 
/ 9 Αλαν ο ον , αν 3 ο νο: 

χρήζει. 9 Καγὼ υμῖν λέγω, αιτεῖτε, καὶ δοθῄσεται ὑμῖν 
.- -- νν « / ὅ / 2 6 ον - 

ζητεῖτε, και εὑρήσετε᾽ κρούετε, και ἀγοιχθήσεται ὑμῖν. 10 πασ 
ς .) - / / ΔΝ { .. - { Δ -- 

γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει, και ὁ ζητῶν εὑρίσκει, καὶ τῷ κρούοντι 
5) / / Ἂν δες ας - Δ / ΜΙΑ ς «ν 2/ 

ανοιχθήσεται. 11 τία δὲ εξ ὑμῶν τὺν πατέρα αἰτήσει ὁ υἱὼσ ἄρ- 

είΡ αείἩ οπι | ειστην κοιτην (1 ὧι σιδίεπι, 1 ὕι οιθίε): ὮὉ δτ. Ὦ ο { 

Η5: ϱ1- ρ”. ν]ᾶ πι ᾳ νρ 88Ἡ ΒαβιποπαςίδόΤ εν τη κοιτη. Οἱ ΟΙεπιίμεοᾶοί 
519 ουτοι εισι τα παιδια τα Ίδη εν τή κοιτη συνάναπαυοµενα. | µετ 

ἔµου: ν Ὁ 1 ᾳ 581 Ῥοβδί ε. τ. κουτ. Ροῦ | εἰσι’: Ὦ εστι | ου: 
παιου 

8. λεγω υμιν Ἱία εἰ. Ὁ ἔᾳσ1 α (Μἱαπί α ϱ) {ου Ῥοτας: ο Η5 ἵ 1 τη νρ (αἱ, 

απ 6πι {οἱ 190144) αγπιἍδὸ ργαθτη εξ (ο αγτη αἲ) 1ῑζε αἱ (υρεἂ οἱ Πε) ρεη- 
5ενεγανεγῖέ ηΐδαπδ | ει και (5γτο ϱ{δΕΙ 84Η ΟΠ και): Ὦ οἱ | φιλον 

αυτου οππι ΝΒΟΙΧ 99. 124. 10τ. αἱ ραπο Ιὲέ νο (δγτόα οΓΣδΕἩ ποηῃ οκ- 

Ρτῖπι αυτου) ΟΥ 1, 318 οἱ 5,660 Ῥαρπιοπαςί 561 ϱ{ 5ὔ5 Μας ποπι 4, 36 (015, 59 
ων ς Τη ΤΙ αυτου φιλον εμπῃ ΕΕΗΚΜΒΌΥΓΑΑΠ αἱ ρ]ευ Ώαπι2δττ.., 

ΑΝ α115 ἔετο αυτον φιλον, Ὁ αυτον φιλον αυτου | δια γε (ΒΙπιρ]οῖίεν 
γεᾶάάπ{ ργογίεν Ὦ ἆ 1: νο ῥτογέ. ἴπργο. ίαπιεπ, Ε ίαπιει ϱγορί. ἴπργο.): 

κ οδοτ 0115, 339 να δε, 5 ἵ Ῥγορίεν αμίεπι, α Ῥγορί. ὥπργο. 9εγο, ο 0ε- 

γιπίαπιεη ῃτορύ., Ίξετη 881 ορ | αναιδιαν ΟΊΙΠΙ ΝΟΡΕΚΙΕΙΥΧΓΑ αἱ πι 

ενω ς Ἰπ ΤΙ αναιδειαν οµπι ΑΒΕάΗΜΌΣΑΠ αἱ ρΙυν]ά | δωσει αυτω ε{. 
Ο51315 Ῥαβτεβε 505 ϱ{Γπηοη δδτδα ΟΥ 53539 Μας 536: Ρ6Σ ΑΥΥΣΟἨ (6ο ποη 

εοᾶ) Οτ 5 650 0πι αυτω | οσων οππι Ν ΑΒΟΚΝΗΠ αἱ βαέτηα α Ὦ {3.1 
1 πι ᾳ (ΕΙ Ταίέ φιαπίοδ; 5εᾷ αεοθάπηί εἰ. ο ϱ1’ νρ φιοέφοέ απ φιιοῦ) 

«ορ Ο51 315 ἨΒαβτεξΕ οξ πιοπαδί ΟἩγ ... άΡ΄ οσον ΟΠΠ ΝΕΡΕΕΚΗΙΡΌΥΧ 
ΤΑΔ αἱ Ρ]ια 5αἩ ΟΥ5,650 (6εᾷ Βιοί 16οί1ο) Ῥαβτεξᾶ εκ ο ὗεη Μαο Ώαπη 

9. ὁοθ. υµι: ΔΌοπυμ. | ζητ. κ. ευρησετε: ΑΥΤΟ οἱη; φἰπηϊ]έετ ν. 10 
Ρα] ΟΠΙ και ο ζητ. ευρ. | ευρησετε: Δ 69. Υ55Ι αἱ Ραπο -σητε | ανοιχ- 

Ὁήσεται ΠΠ ΡΕΕΚΗΡΌΥΓΛ αἱ50 {ογο (:: νιᾶε αἆ ν. 8ᾳ)... ς Ἱωῃ ανοε- 

γήσεται (:: πέ Μί) οἵπῃ ΝΑΒΟΚΙΜΕΧΔΠ αἱ Ρρούπηι 

10, ανοιχθησεται (8Ρ’) εππι ΑΕΕΚΗΚΒΌΥΓΔΑΠ α]δὺ {τα ... ς ανοιγησε- 
ται ΟΠΠ ΒΟΙΜΕΗΣΧ αἱ Ῥογπια ... ΒΡΕ ανοιγεται, επι »Υτοὰ εἰ πίσςς Τη 

Μί πίγος Ίος αἨοιγησεται ΒΥΠΙάΠΙ εδί πεο πἱδᾳπαπι αποιχθησ. 518- 

βΙαϊέ; Ἠΐπο γἷκ ἁποίαπι απἶη πάς ανοιγησ. ἵπ 1ωπσδίη Ἰπνδοίαπη 81ΐ 

11. τινα ΟΥ ΑΒΟΒΓΔΑΠ αποῦ αἱ ρίοτ Ὁ { 5.1 1 α Ἠριρηπιατοδ15 ο 550 

(πίχοα Ίοο τινα γαρ εξ υμ. τον πατερα υιοσ αιτήσει ιχθυν, και αντι 

ιΣΦυοσ οφιν επιδωσει αυτω, η αντι ωου σπκορπιοΥ;) οἱ Ίρ5ε ΕρίρΙ 

1ΡΙά551 141370 (εαν τινα, φησιν, εξ υμων αιτησει 9 Όιοσ αυτου αρτον 
- η ἕαν αιτησει ιχΦυν, µη οψφιν επιδ. αυτω; ή και αιτῆσει ὦον, µη 

οίο) (Ποπηε]επιὅ, 6 γ]άε αἆ Μί, α ᾳπο Ρεπάοτο ν]άδίας, π]δὶ αιοά Ἱη- 
αἳρ]ί τινα αντησει υιοσ αρτον). Ἐκ Τιαῖίί {φιεπι αιίεπι εω υοδί8 Ραΐγεπι 

ἳ Ρεζϊεγίέ ΠΠήιδ Ῥαπεπι, τα]] α {ο αμίεπι Ῥαΐγε εω υοῦΐς Ῥείεί (2εἱτ() 

ΠΙδιδ είο ... Ρικ 99. 157. αἲά ο νς ΒΥΤΡ ΤΗΕ ΟΥ 5 660 ϱα{οχκθ! τισ | εξ 

9-19 
Μι, Ἱ-1ί 
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λὰ ] “( 2 ’ 2 οφ ἊἎ Ν 3 ΄ Δ ) ΔΝ η) έ ’ ά 

το», µη; λιΨον επιδώσει αὐτῷ; } και ἰχδύν, μὴ αντὶ ἰχῦυοσ ὄφιν 
” - 3 , ς υ] . Ὕ Ἡν 9.) Γ 3 , . - 

αὐτῷ ἐπιδώσει; 19 ἡᾗ καὶ απῇσει φΦόν, μὴ ἐπιδώσει αὐτῷ σκορ- 
’ 19 3 Ὑ « - ας ’ 3/ ’ 3 Ν 

πίον; 19 ει οὖν υμεῖσ πονηροι υπάρχοντεσ οιδατε δύµατα αγαῦὰ 
ο) -. - ” - .ρ 
διδόναι τοῖσ τέκνοισ ὑμῶν, πύσῳ μᾶλλον ὁ πατὶρ ὁ εξ οὐρανοῦ 

’ -” ο - . - 

δώσει πγεῦµα ἅγιον τοῖσ αἰτοῦσι» αὐτόν. 

Όμων ΕΝΤΙ ΝΑΒΟΡΚΙΜΗΣΠ αἱ ρ]ιςδ5ύ Ὀ]α] 5ο ΟΥὔ,65ο Ἡρίρηπιατο (ν]άο 

απίς), ΙΠίοπι 1 νρ είο... ς(-- αυ -- 82) οἵι εξ ο ἨΡΑΗΡΌΥΓΔΑ αἱ 

Ρία { τον (ν 1. 191. ἀδδὲ ϱ50ὺ οπι) πατερα: Ἡ 204. ΑΥΙΡ ΤΕ Ροβί αι- 

τησει Ροη .... 48δ9Ν Σεπιο] Ὦ ντο Τ]η] (ν]άο απ) οπι | ο (1. Ερίρῃ 
πάτο ΟΥ 5, 950 ΟΠΙ) υιοσ (1. 194. αἱ”  ἓ Σα σαϊ 5γτοι ο{δ6Ἡ οἱ Ρ ἰχί 

αγΠ1 αείἩ Ε]α] αἀά αὐτου): Ὁ αἱ” δα] «ορ 053550 απίο αιτησει Ροῦ 

εκ. ΝΕ 15τ. ο (51 3) νρ (5οἆ ποπ ραῖ ΤΙΠΙ) Ρ]αΠο οπ | αρτον µη 

λιδ. επιὸ. αυτ. η και (εί. Ὀ]αΙ 30): Ἡ 3 1 1 84] αὖπι ΟΥ 5,65 Ἱρίρ] 
Ὦαγο (ν]άο απίος Του ΠΑΤΕ 3, 35 αρποδοστο νά {χ, 5οά ποη βαῖ5 Πᾳιιοί) 

οτι { επιδωσει (α επιδω, κ -δωση ἴοχ) αυτω ρτῖ Ίου: ὮῬ αυτω επιδ. | 

ή και ΟΠΠ ΑΟΡΗΣΓΑΛΠ ποῦ αἱ Ῥ]α α (ωεῖ εἰίατι) «ορ, Ἰέθπι εκτ, 95. 151. 

110 Τεγο ΟΠΠΙΞΡΟ και, τί είῖαπι ἆ νροᾶ {οΥ {οἱ (α]) η] π]ςὶ αιέ, αν]ᾶ Ὦ 

ο {απα Ῥοτις βΥχζὰ αμέ δὲ (5ΥΤΡ αιέ οἱ εἰ, 5οᾷ οἱ ο. οῦ.); ΒΥΥΣΕΝ αοί]ι αἰ- 

(πεσὶ... ς(Ξ αν Β2) ει και οπτη ΠΙΊΠΊδΟ ΠΟΠ Πα τη [ιχθυν: Ὁ 194. 

400. αἱ Ραπς Ὦ ο (αιέ οἱ γειζεν(έ ΠΙζς ἔαιθ) ΒΥτ6ὰ αἱ 368 αεί] αθᾶᾷ αιτη- 

σει (ν]ᾶο εἰ. Ὀία]) { µη (ϱ αάά και) αντι (εί. Οτ5, 650): Ἡ 954. ΒρὶρΗ 
πιατο (ν]άο απίθ) και αντι. ἘῬχαοίογοι 8αἩ ΟΟΡΞΕΝΝΥ οπι αντι ιχθ. | 

αυτω επιδωσει οππῃ ἩΡ], ο ... ς επιὸ. αυτω (:: τί απο οἱ ροβί, Ίέοτα 

Μί) οΠΙ ΝΑΟΕΧΓΑΛΙ πο ὃ αἱ οπηπσΙά 1 Ρ]εῦ γρ τα]] ὨῖαΙι Ον Βρὶρ]ι 
ππατο 

19. Ἠπηπς νογβππῃ ϱ απο η και ιχθυν πδα επιδ. αυτ. Ρος, 10ῇ. 91έν οπη 

(69. 190. οπι ἡ και ιχθ. πδα επιὸ. αὐτ.) | η και οππῃ 8Η, 1. 19. 58. 

Ἀ]5 ογο Ώ]81 (ν]άο απίθ), Ιἴειαη 541 «ορ πΙ] π]βί αμέ ... ς Ίωμῃ Τϊ η και 

εαν (ΑΛ αἱ ραπο αν) οππι ΑΧΓΑΛΠ τοῦ αἱ Ρ]ετ, Πίο π { εν, Ἱΐ νο αμέ 

δἱὲ... Ὦ εαν δεκαι, ᾱ εἰ δὲ | αιτησει (οί. ςθ) οἵἵη ΝΑΒΟΡΗΚΙΙΠΥΙἀΓΑΛ 
α1 ρία Ῥία]...ς ας ή Τπ αιτηση ου ΕΕΟΜΘΌΥΣΠ αἱ Ρ]α | ωον: Ὦ 

ππ δολ” αἱ Ῥαπο ο {α απῖο αιτησ. ῬοἩπ |. µη οπΠΙ ΔΛΟΡΗΣΓΔΑΑΠ αποῦ 
8] οπιπΥ]ά οἷο ... ΒΙ, 881 οτι | επιδωσ. αυτω σκορπ. (εί. Ρῖα]): Ὁ 
σκορπ. αὐτω επιδ. (Ὁ 1 εεογρίοπ. Ρογγίφεί ΜΠέ [εί]; ο 8οοηρ. ἐγαᾶίς) 

19. υπαρχοντεσ «πι ΑΒΟΕΕΘΗΙΠΒΌΥΓΔΑ αἱ ρ]α ΑπΙΟσΙ 1195 (1, 1. ποσι- 

γαίο αβογί; 1250 ναγο πιαπιοτ]{6Υ πιῖδοθί) ... ΒΡΚΜΧΗ αἱ ρ]11β35 Ώ[α1δτο 
Ἠρίρ]ηατο 512 ϱ{ 550 οἱ Ἐρίρ] 551 Ογτ]ας 269 ρντεσ (:: αἱ ΄Μ) |. δοµατ. 
(Ρ” δογµατ.) απίο αγαῦθ. 6ΙΠΙ ΝΑΒΟΡΙΗΧΓΑΛΠ πηςῦ α] Ίοηροα Ρ]α Ὠ]α] 

ἨἘρϊρμιπατό Ογτ]αο ΑπίΙοςἩ ... ς (- αὖ Β7) αγαθα ὃδοµιατ. οι πηῖ- 

ππ5ο να τηα 16 νρ (Ο1επιδήἳ ει δε ημεισ πονηροι ούτεσ ισµεν αγαῦ. 
ῥοματ. διδοναι, ποσω μαλλ. ο πατηθ των οικτιρµων. Επ. ΟτΙπΙ3, 661 
5ο π]ίτα ὅοπα ἄαία ἄατο ΠΠ Φεβίγ. ποΠ ῬτοσθάΙθ. Τ1ροντίπιο αζΠ]ροί 

Ον) 315 και διδωσιν ο πατηρ το αγαθο» ὃομα υων εξ οὐ. τοισ αιτ 
αυτον. | υμων: κ ηµων | ο πατήρ οιΠΙ ΝΑΗΡΙΕΧΓΑΛΗΠ πποἳ α] Ίοπρο 

ΡΙα Εεορ 5γτέα οί Ρ.... ἨΠ αἀᾶᾷ υμων (:: ο ΜΙ) ουπι οὐ α]”) Γετο (4861 
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14 Ναι ἡν ἐκβάλλων δαιμόνιο», καὶ αὐτὸ ᾗν κωφόν΄᾿ πιο ος. οἱ 
Ν -- / ος. / 12, 9285 

ἐγένετο δὲ τοῦ δαιµονίου ἐξελθόντοσ ἐλάλισεν ὁ κωφόσ. καὶ ἐθαύ- Με» 
ος . 191.92 λ Δ - . µασαν οἱ ὄχλοι 19 τιὲσ δὲ εξ αὐτῶν εἶπον' ἐν Βεελζεβοὺλ 

πμ. ο] α (13 Ε1 ἳ ο 81]επίίο) νΕ δα! ΒΥΥ5ΟΝ αγπὶ αθἲἩ Ἠρίρ]ι 

1ΛΑΤΟ 951 (οκ Μοῖοπο 5156{550 αβεγί {απίιπι ο πατήρ Ριποίαγίαις απαο 

βοαιαπίιιτ) ΟΥΤΙας3το | ο εξ ουρανου (αξ. Απίϊος]ι 1198): κκ 95. ΠρΙου 
νρ β4Ἡ «ορ ΑΥΥΟα ΕΞ οι ὁ (Π9ΡΙεῦ νσ Ραΐεν υεδέεγ ἄε οαεἴο; ἵ ΟΠ ο 

εξ ουρ., 1. Ραίεν οεδίεγ εαε[εςίί) ... ΕΡΙΡΙΣ5Ι ο επουρανιοσ, Ογτ]πο ο 

οὐρανιοσ | πνευμ. αγιον (εί. Τεχαπατοῦ, 36, Ἠρ]ρ]ππαχό ργαοἰοτί() Ἱία { 

ᾳ: 1, αἲδ (61: 5: 2) νο (αἱ. 150188) Υτρ της πνευμ. αγαθον ... 9 Ὦ ο 3’ 

11 εᾷᾷ αρ ΑπΙΡΑΡΙ5α αγαθον δοµα (ΥΠ ἄοπα ὀοπα, ααἰ] Φοπιπι ἄο- 

πι δρύ ές δαπιοξθ), Ἰέεπα ΟχΥνΥΙᾶ (ρτασίον 1]]αά επῖτη 1, 315 Ἠαλοί ὃ, 650 

όωσει οὖν το αγαΘ. ὃομα τήν παντελ καθαρευσιν - ο Θεοσ τοισ εξ 

0λησ Ψχησ -- αιτουσι) αυτον). Απο ]. 1. (Αρ Ναβα[ῖεγ) δἷο: 4ἄνεν- 
ἐἴππιις Φοππι 6956 δΡΙγέέιπι δαποέιηι ἀοπιύπά ἐιαἑοίο, ευ δέαγιπι ἐεδέύπιοπίο, 

«απο αἴίις (1. ο. ΜΙ) ῃγο δα. 5Ώύ". ὅοπα, αἴἴιν (1. ο. Τι) Άγο ῥοπίς εα. 

αριγέέιπι πιοπιὐπιαντέ -- πιεο }αἴίέ γιος ποππιιζὲ οαᾷ Παδεπί εἰαπι 5εο Ίο: 

Φπαπίο πηαβῖς Ραΐοχ νοβίοι ἆο οαε]ο ἀαδρῖί Ῥοπαπι ἀαίαπαῃ ροίοηί]- 

Ῥα5. Ρο. 

14. και ην (Ε αάά ο 19) εκβαλλ. δαιµ. και αυτο ην (η. αυτ. ήν υπ ΑΞΟΝΕ 

ΟΕΧΓΑΛΙ αποῦ αἱ ρ]αεν Ὁ 1311 ᾳ ΥΕ ϱγιδέἈ δ{Ρ, ο Ενῖᾶο Ροδί; οοπίτα 
ΝΑΣΗΙ, α]ῖ «ΟΡ ΥΠΑ αθἰἩ ΟΥ, Ίέεπι Αγτέα ΥΙ4): Ὦ ταυτα δε ειποντοσ 
αυτου προσφερετε αυτω δαιμοπιζομενοσ χωφοσ. ἈΒΙπι]]ζεν ο Ἰαεο 

οπι ἀἰπίκθοί, οᾖεγιπέ ἀῑζό των ἀαεπιοπίασιων κιγᾶιηι εξ πηιέπα. Ἠὶ 

εταέ ἄιπι οἰείεραί ἀαεπιοπήιπι, τ ἴρδιιπι Γιέ πιίπυ (1611 ν]ὰε Ροβ8), 

1{οιη { οι αιίεπι Ἰιαεο ἀἰπίςθεί, «άζπωενιιιί αἆ θτπι τπτπι ἄαεπιοπία- 

οι. Ιέ εἰεοῖέ ἀασπιοπύωαι, εἰ ἐζιά εγαέ πια. | εγενετ. δε (τ69. 
194. 946. «ορ ΝΙ εἰ Ρο” και εγεν., οι Βγτέ) τ. δαιµ. εξελΦοντοσ 
(εξελΘ. επι ΔΒΗΓΔΑΠ απεῦ αἱ Ῥ]ου βΥτεὰ οἱ πίΙ σορ; οοπίτα Ίμπ εκβλη- 

Φεντοσ οπι ΑΟΙιΧ α1δ οορᾶᾷ, Τια{ νά ροβϐ) ελαλ. ο κωφ. και εὔθαυμ. 

οι οχλοι: Ὦ καν εκχβαλοντοσ αυτου παντεσ εθαυµαζον, βΙπ]Πίεν Ὦ ο 

Η3.11νΡ εἰ σι εἰεοῖθεεί (Ὦ εἴσεγεί) ἄαεπιοπίπι (13.1 1 πιιέµπι ἄαεπι., 

ο ἄαεπι. πέτπι, Ὦ α πιιίο ἄαεπιοπιζιπι) [οσμές εδ πιµίέιβ (Ίααο Ὦ ΟΠ1) εί 

οπΊπεδ έμγθαο εἰιρεύαπί (Ὁ 1 1: ΕΞ. δέηριογπέ, ο πιγαδαπέμη: νς εἰ απι- 

πιζγαίαε διπιέ {πγύας). Οοπίτα Ε Γαοέωπι εδὲ αιίεηπι οτιπι εἴεείθεί ἄαεπιο- 

πὔμπ τα]] αἱ νο; ᾳ 7αοΐηπι εδέ αἱ επἰίγεί ἄαεπιοπίηπ, {οσιέιι εδί πιιέιι εί 

ποζγαξζ διωιέ ἔγύας. 

15. τινεσ δε: Ὦ ὁ ΑΥΤΗ και τινεσ | εξ αυτων: Ὦ 511 (10η Πέεπη ο {4 

ϱ1: 3. υὶὰ να) βγτοα εω Ρ]αγίεαείς | ειπον ουΠι ΝΑΟΡΙΕΥΙἄΧΓΔΑΠ ιο 

το]] αἱ οπαησίά ... ΤΙ ειπαν εππι Β (Ίέοπι π αρ τες, αἲ ταροαίϊίο παρα 

οχαΤΠΙΠΘ ΠΟΠ ῬΟβΒΙΠΩ απἰῃ ειπον ἴεπδαπα; 18Η βραΙαπα Ἱπίεν π οἱ ν 

πηπ]{ο αρίῖπδ οδί ο Ιίεταο Ύπαπ α, β8815 εοτηϊ ΥΕΥΟ ἨςιΙΥΗΠΙ Ρρο- 

(ες) | ῥεελζεβουλ οπΤη ΑΟΡΕΕΚΗΚΜΗΡΒΟΥΧΓΔΛΠ οἱο (ἆο νογβῖοπίυ ν]άα 

«4 Μί 10, 250), Τίοπι 1, βελζεβουλ, Ὁ δεϊπεύι], Ἱεπα «ορ... ΝΒ (Πἆσπα Ἶπι 
Μ0) βεεζεβουλ 
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Μι19.948  - ος , ; Αν οός : 3 198.65 ὁ 
Ίοα. τῷ ἄρχοντι τῶν δαιµονίων ἐκβάλλει τὰ δαιµόχια".. 10 17 ἕτεροι 
Μο 8, 11 Ν /-- - ὅς 3} 4 399) Σα - 199,5 » 
19ο. δὲ πειράζοντεσ σημεῖον ἐξ οὐρανου ἐζήτουν παρ αὐτου. 11 '"'' αὐ- 

Μο 15, 25-50. ον ν΄ οὓς ».- λ / τ ρα Κο - / 
Μο 5, 30-21 τοσ δὲ ειδὼσ αὐτῶν τὰ διανογµατα εἶπεν αυὐτοῖσ᾽ πᾶσα βασιλεία 

-- 3, Ἱς Δ ων. Ν Ν π 

διαμερισθεῖσα εφ ἑαυτην ἐρημουται, καὶ οἶκοσ ἐπὶ οἶκον πίπτει. 
οἱ πο α «ος -- 9 Πο ιά Ν , - ; 

15 εἰ δὲ καὶ ὁ σατανᾶσ εφ ἑαυτὸν διεµερίσθῃη;, πῶσ σταθήσεται 
ιά - σ Α υ / Σ 

ᾗ βασιλεία αὐτου; ὅτι λέγετε ἐν Ρεελζεβοὺλ ἐκβάλλειν µε τὰ δαι- 
Π νο) ο .. . [ ΔΝ ν / [4 { Δ 

µόνια. 19 εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Πεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ 
ε - ’ / Ν ” 2 Ν Ν ή ς - 

υμῶν ἐν τύι ἐκβάλλουσι; διὰ τοῦτο αὐτοι κριται ἔσονται ὑμῶν. 

16. τω (Α των) εππῃ ΝΑΒΟΚΙΜΠ αἱ αππῃ ... ς (Ξ5 αὖ -) οπι 61ΠΙ ΡΗΧΓΔ 

Α αποῖ α] Ρία (εν ας Μ) ῃ. τα δαιμονια 6υΠΙ ΝΒΟΙΠΔΑ αποῖ αἱ Ίοηρα 
Ρα 1έ νο 5γτέα οἱ 56 οϱ0οΡ αὖπι: αἀάιπίέ (:: εχ Μο) ΑΡΚΜΧΠ α140 ῥοτο 

ΒΥΤΡ α εἰ] ο δε (κπ αἱ ΡΙΙ510 και Ῥτο ο δε) αποκριθεισ ειπεν’ πωσ ὃδυ- 

γαται σατανασ σατανα»ν εκβαλλειν (οκ αἱ εκχραλειν) 

16, εξ ουρ. εζητ. π. αυτου (69. εζητ. αυτω, Χ οπι πα. αυτ.) οΙΠι ΔΑΒΟΡ 

τ(κ) 1. 19. 98. (69.) 194. 191. 107. γδος ο ΕΗ3' ϱΙ. 1] νρ 9ΥΥΟι 6ὲ 568 
ΤΙ (αθίἩ οπι εξ ουρ.)...ς παρ αυτου εζητουν (Ν επεζητ.) εξ ουρανου 

οππα ΕΓΑΑΠ αποῦ αἱ Ρ]εΥ Ὦ (ᾳ αὖ εο ἄε οε[ο φμαετεῦ.) ΒΥΤΡ (6οΡ φπαεγεῦ. 

δίσπ. αὖ εο ἄε οαεἴο) 

1Τ. ειδωσ (ΑΕ τδωσ): κ αἱ» 1 νΕ τδων (ε: αὲ α ΟΙ δοτ]ρίαπι ε8ϐ) | αυτων 

τα διανοηµ. 6ΙΠΙ ΝΒΕΟΡΙΕΧΓΔΑ υπο αἱ Ρ]εχ 6οΡ ... Ἰη τα διανοη. αυτ. 
οσα ΑΚΠ αἱ ρ]α5]10 1ένρ |. διαμερισθ. (6ΕΜΧΓ α1δ ἔοετο µερισθ. :: αἱ 
Μί) απίο εφ εαυτ. ΠΠ ΝΑΡΙ, 98. 1943Ύ50Υ Αγτοα οἱ 56Σ ϱ0Ρ (εορ βγτεα 
ὀιεμερ. εφ εαυ. Υ. 88)... ς 1η ΤΙ ροδέ εφ εαυτ. (1: αἱ Βἰαῑπι δα" βο- 

ααἰίαν Ἰασίίοπα ποπ Πποί; οππάσπι ογάῖπεπι Μο {ομοί: 446πΙ τεοθρί- 

πιἩς Ίάεπι αρ Μί αδί µερισθ. καθ εαυτησ) οππι ἨΟΕΧΓΔΑΛΠ αποῦ αἱ 

ΡΙεχ 1έ νς ΕΥΤΡ οείο | επι οικον ΟΙΠΙ ΝΑΒΕΘΗΙΘΌΥΓΔΑ (ΠΙΤΘΡ, 56 πο 

οετίαπη) αἱ Ῥ]α ... ΟΡΕΚΜΧΠ α] πια επ οικον | πιπτει (Ἠ ο εαᾶίϐ): ϱ 

πεσιται, Ίἴεπι {ΗΣΤ1 ᾳνς (εί. απι {ΟΥ Ῥογις {ο1, 5οἆ ο 4α]α σαςίθ) 

οαᾶεί (Ἰαῦοπί οἵ. απίθα ἀεδοίαδίμω ο ἆ 1 νρδᾶ: 1 εἰ ἄοπι. δΡΥ. ἄοπο, Ίι0Ί. 

ο{αδί! οεᾷ οαᾶεί) 

18. ει δε καν: Ὦ 91 και | διεµερισθη ο. ΛΒΡΙΗΧΔΠ αποῦ α] Ρ]ος... ΝΟΛ αἱ 
ΡΙ1510 εμερισθη, Τ αἱ αῑᾳ µερισθη (11 µεριοθηναι Μίεί Με; διαµερ. Τι) | 

πωσ:Όου | οτι(ν): νὔτι | οτι λεγετε: Ἐ Ὁ Π31 1 α βγτοπο(αίῖ αάά οτι | 
ῥεελζεβουλ: πί αἆ ν. 15... Ὦ ἳ 1 ᾳ ΒΥΤΡ αΤΠΙ α4ἆ ῥγύποίρε (Ὁ 1 α -Ρεπι) 

ἀαπεπιοπίοι | εκβαλλειν: ΕΥὶὰκ 41 Ῥαϊς εκβαλειν | µε: Ἐ 69. ΟΠη 

19. ει δε (ο δἱ 9ετο, ΝΕ δὲ αμίεπι): Ὁ «ορ οἱ, ΕΗ3 11 ᾳ φιιοᾶεί | βεελζε- 

ῥουλ: πίν. 15 |. εκβαλλω: καὶ Ραπο εκχραλω | τα δαιµονια: δγτεοα 

Ἀ4ά εω Πήἱ9 υεδίγί | ου οΝΠΙ ΝΒΟΙΗΧΔΑΙΠ αηςῦ αἱ οπιηνΊά: Ίωη οἱ ου 
ΑΡΓ | εκβαλλουσι: ΜΕΧΑ αἱ ππα εκβαλουσιν (ΜΑ αἱ -αλοῦσιν, αἱ 

-αλουσιν), ἆ εἰοίεπές Ἠ εκβαλλωσιν, Τ" -αλωσιν | αυτοι κριτ. εσοντ. 
Όμων (εσ. υμ. οππι κ Ὦ Ε 1] ᾳ, το]] υμ. εσ.) οἳπι ΝΑΟΚΗΝΜΌΠ αἱ {ογο 

Ῥ ΕΠΣ 11 4 νρ (οορ ρα. εγιιέ [απιέ] ὑιαίσες υοδζς, ΦΥΧΡ ἴρ». επιπέ ὑμαίο, 

φεδίγῖ, ποἴἩ Πί ἠπαίσεπέ 908)... Ἰωπ αυτοι υμων (ο υοὐζϱ) αριτ. εσονται 

μα 
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20 ει δὲ ἐν δακτύλῳ Όεου ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν 
ο. ἐν ε ” ” ο 9 

ἐφ ὑμᾶσ ἡ βασιλεία τοῦ Φεοῦ. 31 Ὅταν ὁ ἰσχυρὸσ καθωπλισ- 
/ Ν [ο ο} ον) { 

µένοσ φυλάσσῃ τὴν ἑαυτοῦ αὐλήν, εν εἰρήν ἐστὶν τὰ ὑπάρχοντα 
3 ο ) Δ ο) .) / 2 - 3 Ν / 2 / 

αὐτοῦ: 32 επὰν δὲ ἰσχυρότεροσ αὐτοῦ ἐπελθὼν νικήσῃ αὐτόν, 
2 - ” κ ων - -- 

τὴν πανοπλίαν αὐτοῦ αἴρει ἐφ᾽ ᾖ ἐπεποίθει, καὶ τὰ σκῦλα αὐτοῦ 
/. ιά Δ ΝΔ -- 3 - ’ να ἴς 

διαδίδωσιν. 295 ὃ μὴ ὢν µετ ἐμοῦ κατ ἐμοῦ ἑστώ, καὶ ὁ μὴ συν- 
; ος) -- λ.. 140.5 6 Λ 2 , - 

ἄγων µετ ἐμοῦ σκχορπίζει. 24 Όταν τὸ ἀκάδαρτον πνευμα 
4 ”. ὁὸ / ς / - 

εξέλθ ἀπὸ του ἀνθρώπου, διέρχεται δι ἀγνύδρων τόπων ζητουν 
3 ’ Δ Δ { 3 ’ 

ἀνάπανσιν, καὶ μὴ εὑρίσκον λέγει" ὑποστρέψω εἰσ τὸν οἶκόν µου 

οππΙ ΒΡ ο .... ς Τί κριτ. υμων αυτοι (αἱ19 {ετο αυτ. υμών) εσοντ. (8563 

εσ. υμ.) 6ἳΠΙ ἘΕΘΗΕΡΥΧΓΔΑ αἱ Ρα 

90. ευ δε οίο αδα εγω οΊΊΠΙ ΝΤΑΧΓΔΑΠ αποῦ αἱ ρ]ον Ὁ {13. 1 (61: 3. νά) 

νρ απ (1έεπι Υά Αγτοι εἰ 568) Ἐβάθπι 5 Ογγ]αο στ... Ὦ αἱδ ο ϱΟΡ 

αθἲἩ Τοαγιᾶτο 4, 36 ΒαβθΙΠΟΙΗ 395 (0 λουκασ φησιν) 011505 (ο δε λουκ.) 

α4ᾷ εγω, Ιίθπι ΝΒΒΟΙΕ δ9. 609. 194. 946. 1 ΒΥΙΡ ο.” ΒαΡΘθΙΠΟΠΙ506 α4ᾷ 

εγω απο εκβαλλω:: οξ ΜΙ | αχ αἱ Ραις εκβαλω 

21. ο ισχυροσ (Ν5 εἰ ἴαπι ἃ Υ14): κ οπιο | ΗΕΒΡΓΛ α] πια καθοπλισμ. | 
φυλασση οΠΙ ΝΑΒΟΤΕΔΠ πποῖ αἱ Ρρ]απ ... ΡΗΜΣΓΛ αἱ πα φυλασσει (69. 

βλεπει την εαυ. αυλ. φυλασσων, ο ατπιαίις Γιεγῖέ σιβοᾶ ο) | την εαυτ. 

αυλην: Ὁ την αυλ. αυτου (επι Ἱ νο αἰγῶπαι στασα, γερίαπι διιαπι) | 

εστι’: ΝΕ 850Γ εσταιν 

99. επαν: Ὁ 191. εαν | ισχυροτεροσ 8ἵπα αγίῖο ΟΠΙΏ ΝΒΡΙΓ 248. αἰνά 
60Ρ αὖπΠ (αρποβοῖί εἰίαπι ΟΥτΙπο”15 τισ ισχυρ.) ... ς Τϊ ο ισχυρ. οπι 

ΑΟΕΧΔΑΠ ποῦ αἱ ρίοτ Ἠιδιαο1τά (4ο ΟΠτ]δίο εχρ]]οαί) | αυτου: Ὁ 

οπι | γικήηση ο. ΝΑΒΟΕάΚΙΡΌΝΥΑΠ αἱ Ρία ... ΒΗΜΕΧΓΑ αἱ τηὰ φικήσει ... 

Ὦ ΟΠ1 γιχησ. αυτ., 5οὰ ἆ διρεγτυεπετᾶ Ρτο επελθων | εφη: Δεφησ ] 

επεποιθει: Ὦ πεποιθεν | σκυλα: ΕΚΗΠ αἱ πηὰ ΒΥΤΡ Γχί σκευη ττ αἱ Μί 
οἱ Μο | διαδιδωσιν αἳ. 1 απ {ου {οἱ: 1.909. ο {π5 6. ντ ᾳανρ 

(αῦ. Ῥετι5 58Ἠ 6Π1) ὁδιαδωσει (5εά Ὦ ο Η3: 6ο 51 14 νρεᾶ απι ρετι5 

βαΠ εἴαπι απίθα αιΓεγεί; οοπίτα {οΥ επι ραΐ Ἰπο παπα πηῖ {οἱ αεί) 

95. σκορπιζει (055, 838 ΟΥΡΕΡΡ οιπι εοποξατι5 ρατ]ίεν α Μί ρεπάου/): 
κ” (πο 1ΐεπῃ 63) εί 0, 9δ. σαὶ οορη1εἰΡεί 3 αείῃ αἀά µε (ραί α πιε, 

6οΡ αἱ πιε οί πιῖ]ᾶῖ νοχίῖ ροίε») :: ἵπ Μέ Ἰάεπι ρταεβρεηί α 9. «ορ 8ΥΥ 

Ρπις ΟἨχεαπα, Ἠίπο ρατῖ Εεχθ ιίτοα Ίοεο αιοζοτ]ἑαίο Πέιν.  Θποά 

8ἵ ποπ οββοῖ, α]{ετο Ίοεο τθεΙρίεπάιτη ριίατεπ. Ἡαβιίδδο 1]]ά απῖ- 

ἀθπι ααοᾶ ἀδρ]ῖσετεξ, πάς Ἱπίε]]αρῖίιν ααοᾶ ἵπ Μί οΠΙΠΘΡ 0ἨΥΥ5Ο- 

βέοχηϊ οἆἆ Ρταθίθγ απΙΙ(ΠΙΒΒΙΠΠΙΤΗ (βα6ς, ϐθ οτε) εχρα]εγη{. 

94. οταν: Ὀνὺςκ αἱ ρ]ι810 Ὦ οορΏή ΑΥΤΡ α”ά δε (1: αἱ Μο; 1 1 εἰ οι | 
απο: Ε εκ | δι ανυδρων: Ρ81 δια των υδρων | ζητουν (εί. ΟτοΔί οκῦθ): 

5 19. 09. ζήητων | ευρισκον: Ἠ"αΗβγπ” 19. 69. 118. 124. α15ὸ {ογε ΟΥ 

οί ΟΧ ευρισκων. Ῥταθίετοα ἈΟΒΙΧΣ ὃδ. 15Τ. 486Υ ΥΣΟΤ Ὦ 1 «ορ 8ΥΤΡ 

Οτ]πί», 159 (ορτίο ναΐν οκ Το) αάὰ (:: πὲ Μθ) τοτε, Ἠϊπο ἴμπ [.τοτε]. 
Νοπ αάά ΑΤΑΟΡΕΓΔΑΠ Ἱπο το]] 41 ρ]6ι ΠΡΙέΥ νρ οίο | τον: Η την 

9 

ον δο 
Μς 9, 40 

24-96 
ΜΙ12,45--45 
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ὅδεν εξηλθον. 20 καὶ ἐλθὸὺν εὑρίσκει σεσαρωμµέγον καὶ κἐκοσµη- 

µένον. 260 τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει ἕτερα πνεύματα 
πονηρύτερα ἑαυτοῦ ἑπτά, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ, καὶ γίνεται 
τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. 

2τ 1Ο ᾿Ηγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὺν ταῦτα ἐπάρασά τισ 

φωνὴν γυνὴ ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ µακαρία ἡ κοιλία ᾗ βαστά- 

σασά σε καὶ μαστοὶ οὖσ ἐδήλασασ. 38 αὐτὺσ δὲ εἶπεν μενοῦν 
; 2 / Δ / -- - υ ; 

µακάριοι οἱ ἀκούοντεσ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντεσ. 

90. ελθον ΙΤ ΝΛΕΕΙΜΒΌΥΣΗΔΣΠ αἱ] Ρρία ... ΤΙ ελθων (απ 19. εξελθ:) ο. 
ΟΡΑΗΚΠΡΊΧΓΑ αἱ Ροίπια (19 αρ δο]ππη Ῥοτ]ν) [ σεσαρωμενονΥ ο κἩ 

ΑΡΧΔΑΠ ππςῦ αἱ ρ]ετροςρὶ 5 1ᾳν6 5γτέα οἱ 568 ΑΥΠΙ... ΝΕΒΟΙΗΓ 

α113 [ετο {1 ορ 5ΥΥΡ ο.” αοἰ ΟµΙΠΙΣ, 155 (πί απ{θ) Ῥγασίη σχολαζοντα 

(α13 ΑΥΤΡ σχ. και) 1: ο Μί | καικεκοσµηµενον: ὮΙΤ αἱ Ῥαπιο 60Ρ 011 

καν (Ξεὰ 1, καικοσµ.) «.. 2550. απ Τα Γ0Υ ΡεΓΙ8 8αΠ {οἱ (41) 6ακ Ῥίαπο 

οπὰ 
96. τοτε: Ὁ αγτσα ΟνΙΠίΣ, 159 (πὲ απίας εἰ 5ἱ υεπίεπς ἐπυσπογίέ εαπι φαζαι- 

(επι, πιπιάαίαπι εί ουπαίαπι, σα εἰ εἴο) οι | παραλαμβανει: Ἀποις 

(Ίρβο Ἔ πέ νά(τ)ος 98. 69. ϱἳ. 1 Οτ]πί (π{ απ{θ) αἆᾶ μεθ εαυτου :: οκ 

Μί | ετερ. πνευμ. πογηροτ. (1, αἱ Ραας -ρωτ.) εαυτ. εἕπτα ΟΠΠ ΝΗΙ 2 

19. 609. 124. 15τ. 946. ... ς ΤΠ επτα ετερ. πνευι. (4Η πν. ετερ.) πο- 

νηρ. εαυτου (ΕΗΣ αἱ αυτου) ουπι (Ίπ νὰ μεθ εαυτ. τοβοτ]ρβῖ{ Ἐ οἱ πί 

ναίν απἱάθπι 84ρ6Υ 88Ο επτα) ΑΟΕΗΚΜΗΡΒΌΥΣΓΔΑΠ αἱ Ρ]οι ΠΡΙ6Υ (α 

αἴίορ δερίεπι οἴα, ο αἴῖον δερί. πιειηῖογ. δρύ”., 1 οι ἕτερα) νΡ σορ αὖπι 

(δΙπαΙ Πίου. Αγττ: αοσθ(1έ οίατη Ογεΐ οχθί επτα λεγων ετερ. πνευµ. 

µετ αυτου) 1: πί Μί... Ῥα Ρδό ο ΟτΙπΙΣ, 155 (αἱ απίθ) ετερα (Ὁ αλλα) 

ἑπτα πνευµ. πονήρ. εαύτου | κ. εισελθοντα 6ΠΠΙ ΝΑΒΟΡΗΚΙΜΗΣΧΣΠ 1. 

19. 98. 69. αἱ Ῥουπια ΟΥΙΠΙΣ,159 (οἱ ὑπέγαπίες οἵςα; οοᾷεκ νογο οὐ ὑπίγατιβ 

- Παδίίας) Ἱτ (8εά 5: γεηγεδδί: Ὦ ο 1 {πφγεβις -- π]αδίίαί να] αἰπιϊ]1{ου) 

νο οίο ... αρ’ Τί (ρτορίαει Ίου ΜΜ ρατα]]εΙπι) κ. ελθοντα (ἆ αἱ 3 
-λθων) απ ΕΑΒΌΥΓΑΑΣ (0 (απέππα και) αθό {ογα | εκει (118 αυτου): 
οσιᾶρ 98, 199. γδογα Ὁ ο Η 5. 1 1 ᾳ ααἰλμν]ᾶ οἵη | Χα] ραιπς χειρωνα 

ϱΤ. εγενετ. δε (Βγτοι οί 561 οἱ οι, Ῥταοίοτος πθιίεν οχργη εγεν.): Δ 

οπι δε | επαρ. τισ φον. γυΡη ΟΠΠ ΝΗΣ ... ς ἕπαρ. τισ γυνή φώνην 

οἳΠΙ ΑΟΗΧΓΑΑΣ αποῖ αἱ ρ]6τ ϱοΡ αἴπι (ΒΙπιέου Αγγ αί οί Ἡτ}), Ἰέοπι 

επαθασα τισ γυνή, 58εᾶ φωνην Ρορί ε. τ. οχλου Ροβῖίο, κ 1. αἱ ραπό 

ων Ὁ {5 1 ᾳ4 νς επἰοῖζεπε φ0σεπι (ἱ αάᾶ επαπι) φπαεᾶαπι πιιζίεγ; 

Πευαία Ό0σε «μαεάαπι πιιζίεγ ... Ὦ ο 6 γυνή τισ επαρ. φων. (ο πιηζίοη 

Ππαεάαπι Ιενανῖέ σοοε, ϱ πιι[ίεν (ια. ἄε ἐπτύα Πευαυῖί Όοσει 8ιιαπο) | 

µαστοι (ο Ῥυπεπι η. Ὑομαϊίπο οι 0): Ῥα α)1ὸ [οχο µασύου 

98, αυτοσ δε (ο ἴρθε Όεγο, ο {ρδε αμίεπι)1 ϱὁ Και αυτοσ, 5ΥΤΗΣ εἰ ἠ[ε, ὮὉ ο 

δε, ΠΡ]ε νρ αἱ {ῑ]ε, α φις (γεια Πίσω εἶ Πεβιβ) | µενουν ο. ΝΑΒΤΔΞ αἱ 

Ρα1ο ... ς Ἰωπ ΤΙ μενουνγε επι ΒΖΟΡΧΓΑΠ πποῦ 4] Ρ]ου. Έκρτιη ο ϱ 

Τογμπατόῖ, 26 (πο) νρ ((ιὐπύπιο, 8απ Ῥθχβ φρρύνί, {91 πια εδ(εύπε) : 

που οχρείπα ἃ Ὦ [13: 1 α βγτόα εί 5Ο οἱ Ἠ | φυλασσοντ. 8ῦδᾳ αἀ ἀῑἴαπι 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ή 55, στ] 

90- 85 29 5 Τῶν δὲ ὄχλων ἐπαθροιζομένων ἤρξατο λέγειν ἡ πετ δ 

7ενεὰ αὕτη γενεὰ πονηρά ἐστι σημεῖον ζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δο- 

Θήσεται αὐτῃ εἰ μὴ τὸ σηµεῖον Ἰωνα. 6 καθὼσ γὰρ ἐγένετο 

᾿Ιωναστοῖσ Νωευείταισ σηµεῖον, οὕτωσ ἔσται καὶ ὁ υἱὺσ τοῦ ἀνθρώ- 
που τῇ γενεᾷ ταύτῃ. Ὁ] βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει τες 1ονι 

μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῇσ γενεᾶσ ταύτησ καὶ κατακρινεῖ αὐτούσ᾽ ὅτι 

ᾖλθεν ἓκ τῶν περάτων τῇσ γῆσ ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν «Σολομώνοσ, 

καὶ ἰδοὺ πλεῖον «Σολομῶνοσ ὧδε. 92 ἄνδρεσ Νινευεῖται ἀγαστήσον- τον ον] 

ΟΠΠ ΔΔΛΗΟΡΙΙΔΣ α115 ἔοτα 16 απι {ΟΥ 8ΑΠ ΡογΙΙΒ {0] ΒΥΥΡ αὖπΠ ααίῃ οί 
πδποσδ.,, ς (-- αΡ) αἀᾶ αυτον οΠΙ ΧΓΛΑΠ τποῦ αἱ ρ]θΥ νσοᾶ ο 1155 
Πα «ορ 8ΥτΟἩ ο{5οἩ οἱ μὲ Τ,οἳ (193 (64110. 156): μἘ νονο αά (1, ο, τεροα(1θ) 
τον λογο» του Όεου 

99, γενεα 86Ο ΟΙΙΠΙ ΝΑΒΡΙΙΧΣ 150 1{ νρ (αεί. 19014ἱ) «ορ Αγνοα οἱ Ἡν 6{Ρ 
ΑΤΠΙ ΑΠΙΡΗΙΙ 415 (4α1165: βαά Ροβί πονηρα εστιν Τα ρενρῖί πί Μί οκ- 

βοτῖραϐ) ... ς ΟΠ1 ο, ΟΓΔΛΠ ιποῦ αἱ Ίοηρο Ρ]α ΒΥΥΣΟΝ ααί]ι | ζητει ο. ΝΑ 
ΒΙ,Σ αἱ ρΙ1815...ς Ίωπ επιζητει (:: πα ΜΙ, οί αἰ. Μί 16, 4 οἱ Π. Ρ).) ο. 
ΟΡΧΓΑΛΠ πποῦ α] Ρ]6Υ | τωνα 5ἶπο αἀάῑίαπι οΗΠ1 ΝΒΡΊΣ 4 Ὦ ο 35: οἳ” 5: 
1 απι [α {0Υ οπι ας πηῦ Ρ6ΓΙ8 5αἩ {οἱ οορρείτέ ΑΥΤΗΣ αγπη.... ς (-- αθ) 

αάά του (Δ οπ1) προφητου (:: εκ Μί πρῖ Ιαείῖο ποπ Βαςϐ) οππι ΑΟΧΓΑΛ 

π απο αἱ οπιπὐίᾶά ο { ᾳ νρεᾶ ΑγΥ5ΟΝ ϱ{ Ρ οορεᾶᾶ εἰ 47 αοίµ.... βγτεὰ 
ΟΠ1 ευ µή το σημ. των., ΡΕΙΡΕΠΒ ν. 90: εεᾷ εἶσιέ γη Ίοπας θἴφπτπι «Νζ- 

πευηθ. Ἐταθίοτοα ο{ ΕΡρΙΡΙΙΙΔΤΟ 515 οἱ 58] παρακεκοπται το περι ιωνα 
του προφητου. εἰχε γαρ" Ἠ γενεα αυτη (Ίππο εαρρ]επάπτη οκ ἐλέγχ. 

κε: σήµειον αιτει, και 41ιπα αίτος 1οεοῦ1ὸ ο(ὔ51 ἀαειάσταπ{γ), σήµειον 

ου δοησεται αυτη. ουκ ειχε δε περι νινευη και (πε. γν. κ. ἀθδιπῦ51) 

βασιλισσήσ γοτου και σαλοµωγοσ. 

90. καθωσ γαρ: Ν 959. ΥΣ α] Ῥαπο οορΥ{ οἱ Ραίτά οπι γαρ | τωνασ ΟΙΤΗ 

ΝΑΟΡΙΧΤΑΣΠ πποῦ αἱ ρίοΥ .... ΒΑ οδό 201. αἱ Ραπςο ο ἱιωνασ | τοισ γνι- 

γευ. απίο σηµ. οἳΠΙ ΒΒΟΤΧΞ 98.... ς Ἰωη ροβί σηµ. ΟΠπη ΑΡΓΑΛΠ απςῦ 

αἱ Ρίου 1έ νο ΒΥΥΥΟΠΙΠ ϱ0Ρ ΤΠ αθἲἩ | πινευειταισ οππα δΕ (αἱ Μί 19,41 

ΒΒΟΤΙΧΔ).... ς Ίωπ ΤΙ νινευιταισ ΟΠΠΙ ΑΟΙΓΧΡΔΑΑΠ Ἱποῦ αἱ οπιηὔά ... Ὦ 

νινευταισ | τη (ΒΥΤΗΣ ργασπι σηµειον, 499Ν αἱ α]ἷᾳ Ροδί ταυτη α ἆ) 
γενεα ταυτη: Ἱ ὕι οογᾷε ἰεγγαο. Ῥιαείετοα Ὦ α ο Π2' αάά (:: οἱ Μι) 

και παθωσ (ο δίσιέ επίπι) ιωνασ εν τή ποιλια (υεπίεἆα ο; ΕΠΣ ιμέεγο) 

του κητουσ εγενετο (ἆ α ο ΕΠ’ Γέ; ο αΠίθ τώγασ Ροπ) τρισ ηµερασ 

καν τρεισ νυκτασ (πῖῦ. ἀῑεῦ. εἰ ἐγτὂ. ποοί. 4 ϱ, α 13 οπι) ουτωσ (. ο 

αάά εγίθ) και (ο οΠ1) ο υιοσ του ανθρωπου εν τη γη (. ὑπ ἔετγαπι, ϱ ἴτπ 

60Υ ἐεγγαε, 3" ὕι οογᾶε {εγγας). Ῥεᾶ ο οπι {οίαπῃ Υγοχβαπη 90. 

81. βασιλισσα: ΕΊΣΓΔ αἱ Ῥαπο -λεισσα | εν τη αρισει: Ὁ Π5 οι | των 
(69. οπι) α,δρων (αξ. κό, κ ανθρωπων): ο αἲ” ΦΥΥΕΙ ααἰἩ ΡΟ6ΥΒΡ 01η 

(ται ΜΕ) |. την σοφιαν: Χ τησ σοφιασ | σολομωνοσ Ρἱ5 οἳΠΠ ΝΑΒΡΕ 
6ΗΜΒΘΥΣΔΑΣ (ΡτΙ Ίοο ΙΙα{) αἱ ρία.... ς(- αρ Β4) σολοµωντοσ 6ΝΠῃ 

οκεῦγῃ αἱ ρογπια | πλειον: ΟΡ πλεον 
99, Ὁ οπι ἐοίαπα Υουδαπη | εύεται (-ειται 6ΠΠΙ ΝΡ1: αν’ Β Τη -ιται 



Α, 18 
ΜΕ δ, 15 
Μο 4, 51 

Μιθ, 59 

στρ 11, ὁδ. ΝΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

3 - , ι - - ’ ῃ - υ 3 
ται ἐν τῃ χρίσει μετὰ τησ γέγεᾶσ ταύτησ καὶ κατακρωοῦσιν αὐτήν 
ϱ ’ 3 4 ΄ ” .. Ν 5] Δ 5 πα 

ὅτι µετεγόησα» εισ τὸ κήρυγμα Ιωνα, και τδου πλεῖον Ιωνᾷ ὧδε. 
υ 98,9 3 Ν / ο 3 Δ Ἂ, ος λ Ν 

ο "9 Οὐδεῖσ λύχνον ἄψασ εἰσ κπρυπτὴν τίθσιν οὐδὲ ὑπὸ τὸν 
δ Ξ ην δι. ἃ ὃν λ κ . σα { 3 ’ τι ή Ν Αα λ 

µόδιον, ἆλλ. ἐπι τὴν λυχνία», ὕνα οἱ εἰσπορευόμενοι τὸ φέγγοσ βλέ- 
ς δες , -- / / ς 

πωσι. 934 Ἠ  ὁ λύχνοσ τοῦ σώματόσ ἐστι ὁ ὀφθαλμόσ σου. 
4 εδ, κ. / ς » στ ο λ α- / / 

ὅταν ο ὀφθαλμόσ σου ἁπλοῦσ ᾖ{, καὶ ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν 
3 Ἡ λ π λ ΑΥΓ / / 

ἐστιν ἐπὰν δὲ πονηρὺσ ᾖ, καὶ τὸ σῶμά σου σκοτεινόν. 90 σκόπει 

εππι Α0 ππο το]] αἱ οπή) οµΠΙ ΝΑΒΟΕΑΙΜΌΧΓΑΠ 19Ο [εγο (Ε31 α] ραις 

-ηται) 1 νρ ΦΥΙΣΕΝ οἱ Ρ1ΏΕ οἱ ἩΣ αὖπι ααἰλνῖα,,, ς ΤΙ νιγειῦ (5εὰ Τϊ ο. 

ΕΗΒΥΔ α] -ευη) οπι Ἐ ΗΚΡΥΔ αἱ ρετπια Αγτέα (οὔνί Πα Λίπευε) αἱΡ ἰχὶ 

σ0Ρ | µετα: μῦ αἱ Ρραπο πἀά των αγδρων | αυτην: Ἡ αυτη 

95. ουδεισ 8ἶπο δε 6ΝΠΙ ΝΒΟΡΌΓ 98. 108. α] 15 ί6το α ο ο ἵ νρ οορΡείτά 

βγγοα οἱ 56 ο{Ἡὸ αγ... ς Ἰωπ Τί αᾷ δε οππι ΑΙΧΔΛΖΠ απο" 1, αἱ 
Ίοηρε Ρρ]α Ὦ { Π5' ᾳ εορθᾶᾶ εἰ 47 ΑΥΤΡ ααίἩ | κρυπτην (ας. σε 1694. 
αὖ Ἀ4) επ απο οπιπῦ αἱ Ῥ]α .«ν ς (Ίἴεη «9 1095 αἰ) κρυπτον 

οππῃ 1. 28. αἱ ΠοἩ Ἱέα πηα οα{οχθὸ.  Ῥναείοτεα βο]ρβίπιας κρυπτὴν 

ουπι 5Π απο Ρίογ αἱ Ῥία, αἲ οἳ. ςε 68 ή Ἰωπ: οοᾶεπι ασοεπία αρ. 

Αίποαπαα, 4. Ῥ. 206 κρυπτὴ (Ί. 4. ὁ κρυπτὸσ περίπατοσ }. 206) οᾱῖ- 
{απη, «εξ ο Ἀο]νγεῖρ]μ., πες οοπίτα ο8ί ΒίαρΙ. ΤΗ6Ρ. Αἰίογαπι δοτ]ρίι- 

ταπΙ κρύπτην, «παπα 1π οἆ. ΥΠ 5δοιΕ1 ΦΙΙΠ1Β, Ρταθρεί Ἡ. Ἱμαίί δι (ε 

510) αὔδοοπδο νε] αὐθοοπᾶίίο (ἴα Ῥταεπι {ο0ο) νετίαηί, πθς αλῑίεν Ιπίοι- 

Ρτοίεβ τε] | ουδε (4115 {6ο η) υπο τον µοδιοΥ (5γτέὰ (παΠΒΡ υπο τ. 
μοὺ. εί εισ κρυπτ.): ΙΤΣ 1. 69. 118. 191. 2909. αγπιήοἩ οσα. | αλλ (αι. 
ς αυ ή) εππη πο οπιΠΙΡ (οχο ϱ) 6ἱ ΠΙΊΠΙΘΟ Ρ]6Υ ... 59 (ΥγίΒί οίς) 

αλλα οππι Ὦ αἱ ΠΟΠ Ἱία πια | εισπορ.: 1, εκπορ. | το φεγγοσ οΝΠΙ ΑΙ, 
ΓΔΑΠ πποῦ αἱ Ίοησο Ῥ]α .... ΤΠ το φωσ (:: εκ 8, 16 αῬὶ ΠΘΠΙΟ τ. φεγΥ. 

εαὐβ1 1) οππη ΝΒΟΡΣΧ αἱ Ρ]11850 (Ροἆ χ αἱ ππα Ρορί ῤλεπ. Ρος :: αἱ 8, 

16) | βλεπωσι: κ 98. 194. -πουσι) 

94. του σωµατοσ 3Ρβᾳ σου (ἵ ᾳ Βγτεα οί Ρ Απ): Ὦ ΠΡΙ6Υ νρ ϱ0Ρ ΑΥΤΕΣ 

αεί] αἆά σου | ο οφθ. σου ρτῖ Ίου (εί. 5 -- σου) ο. ΝΛΒΟΡΝ αἱ ραιο 
ΙΓ Υρ οοΡ ΥΣΣΕΝ εί Ρ αείλ ... ς οπΙ σου 6ΝΠΙ ΑΕΕΔΗΚΤΒΌΥΣΕΑΛΠ αἱ 
Ῥία βγτοὰ αγπῃ (:: ἀθοδε ἵπ Μί πες αάά πῖδί ραις]) | οταν 5ἵπο ουν 

(ά9/} ουπι ΝΕΡΙΑ 495. Τε νρ «ορ αἴπι Δοίµ... ς αἀά ουν (:: πί Μι 
1εείίοΏθ ποη Πας) ο1ΠΙ ΑΟΧΓΔΠ αποῦ 41 ρ]εν θγτέα οἱ πίν | ᾗ (5 α195οι 

ει, Ἰ{θπῃ 566 1ο ΜΕ αἱή5οτ): ὮὉ Ὦ ο ΠΣ' (ἰεδίε Β]αποί) α απίο ο οφῦ. 

Ρος | και ολον (ϱ παν): Ίμῃ οΠ1 και (:: πί Μί) οππι ΟΡΗ αἰδό ἔογο 1 

(εχο ϱ) νρ οορδΕΝΥ αγπι αθίἩ | εστιν (εἰ. α ο ΗΞ' 1 οορ Βγτέὰοί Ρ αεί]): 

ΚΗΜΧΗΠ 1. 19. 28. 85. αἱ ΡΙβ20 Ὦ ο έᾳ νς αππι εσται (:: αἱ Μ{) | επαν 

(ϱ 2. 121. αἱ ραπο οταν, 106. αἱ επειδαν) δε: κα ΒΥΤΟΝ αὖπι αεί αάά 

ϱ οφθαλμοσ σου (:: πί Μί) |. καιτο: Ν.8(8εά 0 ταχθαβ ἀε]εί ολ.)κ 1. 

8] { 6ορ βγτοι αεί] και (ορ οΙ1) ολον το (:: αἱ Μί) |. σκοτεινον 

ΟΗΤΏ ΝΑΒΟΕΘΗΒΥΓΑΑ αἱ Ρίὰ βστοι; ΚΜΌΧΗ 4159 ἔοταο 19ΡΙ6Υ νρ ΑΥΥ5ΟΝ 

εἴρ ο," γπῃ πάά εσται (:: πέΜ{), Ἱτεπι Ὦ ο 60ο αθί] αάά (5ο ϱ” Ῥταεπι) 

εστιν 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11, ὃδ. στο 

τ Δ λ τς κ ῶ η , 5 Σ,. ο π δα σαν. 
οὖν μὴ τὸ φῶσ τὺ ἓν σοὶ σκύτυσ ἐστίν. 90 εἰ οὖν τὸ σῶώμά σου ὅλον 

Δ 3) / ᾽ [σά « 

φωτεινόν, μῆ ἔχον τι µέροσ σκοτεινό», ἔσται φωτεινὸν ὅλον ὧσ 
{ - ] - 

ὅταν ὁ λύχνοσ τῇ αστραπῇ φωτίζῃ σε. 
2 Ν - ” -” - ΄ 

ὃτ Εν δὲ τῷ λαλῆσαι ἐρωτᾷ αὐτὸν «Φαρισαῖοσ ὅπωσ 
3 » 2 λ ς τς α) 

ἀριστήσῃ παρ αὐτῷ ' εἰσελθὼν δὲ ἀνέπεσεν. ὃδ ὁ δὲ Φαρισαῖοσ 
δρ ὴ ” ’ κά ε) ” Λι /’ Δ ” 2 ΄ 

ιδὼν ἐθαύμασεν ὅτι οὐ πρῶτον ἐβαπτίσθηῃη πρὺ του ἀρίστου. 

368. σχοπει ουν θἱο: Ῥτο Ἠῖ5 Παροαπί, οπιΙ860Ο ναιβδα 5ᾳ, Ρα Ὁ ο Η:5: 1 5ῖς 

«το Μί): ει ουν το φωσ το εν σον σχοτοσ το σκοτοσ ποσο», δἳ εΥ0Ο 

ζηπεπι φιοᾶ πι ἐο εδἰ (α ϱ εδέ ἴπ {ε) {επεύῦγαε φιιπέ, ἐεπεῦγαε φιαπίαε (ία ἆ 

ΕΠ. Ὦ ἔρεε ἐεπεύταε φιαπίαε ιπέ, ο ἵ ἐεπεύγαε ἔμαε [1 ὕπ {ε] φιαπίαε διπέ, 

ἃ, {ἐπεύγαε Υέ86- : φιαπίαε κιιπέ). Ἑπάσπι αρποδεῖῖ Απο (ᾳπαθβδί ενρρ”. 

16 ϱἆ. Ῥατ. 1957. ΠΠ, 9, 1694). ἈἙαάσπι βγτοὰ ροδίὲ να6υδιπῃ 9ὔ. αά ἆ 

ενν ὃτ. 999. 495. ρ]αΏς ΟΙ Υ6ΤΒΗΠΙ, Πίπο 490 

96. Ἠιπο ναιβΙπη (αἱ Ίαπι ποίαίαπι 688) Ὁ α Ὦ ο 3. ἵ Ἱζεπι βΥτεᾶ οπη, 

Ἠϊπο 99 |. φώτεινον (Α3 σκοτεινον): Χ αάά εἰ | εχον ΟΝΙΠ ΝΑΒΟΕΚΙΒ 

σνπ αἱ ρ]α: ἄΗΜΣΓΑ 9δ. αἱ πια εχων | τι µεροσ ΕΠΠΙ ΝΕΗΡΌΥΔΑ αἱ Ρία 

ονς ... Ιμῃ Τί µεροσ τι ΟΠΠ ΑΒΑΚΜΣΠ αἱ ὸ ία {... ΟΗΓΟη τι] ο 

λυχν. (89): κἲ οπι | τη αστραπη: Ὦ Ραεπι εν | φωτιζη: ΕχΤ αἱ αἲῖα 

-ζει (5εᾶ τ εἰ. τή αστραπει) | σε: Χοπι. Τοΐίαπι νεχβαπι ᾳ 5ἱο ΠαΡεί: 
αἳ ΕΥ0Ο οογγιιδ ἔωιπι ζισθγπαπι πο αθεπβ ἔιισϊάαπι οὔδοι]ίπι ἐδί᾽ φπαπίο 

ππαφῖ στι ἴπισεγγα ἔμοεαί ἐπζιπαιίχαί ία. ῬιπαϊΠίεν (οοτταρ{ς) {αᾶ ν. 96. 

αἀά: ϱἳ επῖπι οογΏις φιιοᾷ ἴπ ἐε εδί ζισεγπαπι πιο ιαθιιεγτέ ζιοεπίεπι εδὲ 

ἐεπεῦγοδα δέ «ιιαπίο πιαφίδ αμίεπι ισεγπα ἔμα Γιζφεπς ζισεῦῖέ 91. 

9τ. εν δε τω λαλησαι 38 φαρισαιοσ οπωσ: 9 εδεηθη δε αυτου τισ φα- 

ρισαιοσ ινα. Τίθπη ΒΥΥΕΙ (και τισ φαρ. εδε. αυτ.) αχ | λαλησαι: Τμ 

84ἆ αυτον οππῃ Α, Ι{επα 1. 69. 118.124. 191. 946. α119 ἔοτο αἀά αυτον 

ταυτα. Ἱμαίί: ο ο ΓΠ5’ σ1- 1 εἰ οι (83: αἀά Ιεδιθ) ζοφιεγεέιγ Ίαεο ( 

λαεο ἴοφ.), Ἰἴεπα Ὑβ ΟΠΙΙ88Ο Ίαεσ; ὮὉ α νι εο αμίεπι σπι [οψιεγείιγ (Ὁ αά ἆ 

ρδε), ἃ ἰοφμεπίε αιίέπι εο | ερωτα ΕΠΙ ΝΑΒΝ 69. Τ1. 248. οδὲῦ ρδοἳ 

αιοη αἰεπάεταπί αρ ) ο (Ρε) ... ς ηρωτα πι ΟΗΧΓΔΛΠ τιης» αἱ 

Ρ]6Υ 1{Ρ]6Ι Υρ εἰο (εΟΡ απΠΟΘΡΣ) | φαρισαιοσ ο. ΝΗΙ, 1. 19. 69.118. 191. 

15Η. ...ς Ἰμπ φαρισ. τισ ΟΝΙ ΑΟΙΓΔΑΠ ης αἱ Ρ]εν Ὦ ο ᾳ 8ΥΤΤ ατπι; 

ἵἴεπη (ϱ)ςκ 190ε1 εἰ ]αία ο ΕΠ 1 νρ αείἩ τισ φαρισ. | παρ αυτω (ε{ 
αγιᾶ εωπι, ο αριέ ἕρειωπ, νο αραιά 5): Ὦ µετ αυτου, Ἰΐαπι Ὦ ἆ α σμηι 

εο, Π5. 1 οτι Πίο, ἃ δέσµπι | εισελδ. δε ανεπεσεν: 19. 69. 194. 946. και 

εισελθ.. εισ την οικιαν του (689. οπι) φαρισαιου ανεκλιθη 

9δ. τδων (900. αἱ Ῥαις Ρορδί εθαυμ.) εθαυμµασεν οτι (εί. { ΑΥΙΣ6] οί Ρ οορ 

ϱἱο): ϱ 2601. ΠΡΙ6Σ νρ (αἱ. 190148) ἠρξατο διακρεινοµενοσ εν εαυτο λε- 

γειν διατι (351. οτι), ἆ οοερἰί οοφίίαγε ἔπι βεπιείέρεο ἀἰσεπα φιιαγε, Ὦ 5: 

1 4 νς οοερίέ ὑιέγα 5ε Τεριίαπδ (1 µας, ΕΞ οοφίαπις) ἀἶσετε (αγε, ο 

σοερτέ δεοµπι ἀἰδγιίαπι αἴο, 4 μ., ο 60εΡ. αριᾶᾷ 6ε γεμιέαπα ἄίο. {μ., αι ο0ερ. 

γεσοφτίαπ» ἴπίγα 5ο ἀἱο. (Ἡ. Ἀϊπαϊ]ίαον Άγτοα εοερίἰ ἀίσεγε πι 8επιείίρδο 

φματε. Οἱ οἱ. Τονπαχο ,ἳτ Β]αγίσαεις φιιζ ἴἶἴιπι υοοαγαί αἆ ῥγαπαάζιπι 

γείγαοἰαδαί ῬειιεΒ 86 οιη' ποπ ϱ/ὔ18 ἐἴποίις εβδεί (ιαπι γεσιθιςδεῦ. 



Μί 23, 19 σι 

Μι28, 58 

20, 46 / 

Μτοῦ,θ5 

5τ4 11. 99. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

99) εἶπεν δὲ ὁ κύριοσ πρὺσ αὐτόν" »ῦν ὑμεῖσ οἱ Φαρισαῖοι τὸ ἔξω- 

Φεν τοῦ ποτηρίου καὶ τοῦ πίακοσ καθαρίζετε, τὸ δὲ ἔσωθεν ὑμῶν 

γέμει ἁρπαγῆσ καὶ πονγρίασ. 40 ἄφρονεσ, οὐχ ὁ ποιῄσασ τὺ ἔξω- 
Όεν καὶ τὸ ἔσωθεν ἐποίισεν; 4ἱ πλὴν τὰ ἐνόντα δύτε ἐλειμοσύ- 

1, καὶ ἰδοὺ πάντα καθαρὰ ὑμῖν ἐστν. 42 ον ἀλλὰ οὐαὶ 

ὑμῖν τοῖσ Φαρισαίοισ, ὅτι ἀποδεκατουτε τὸ ἠδύοσμον καὶ τὺ πήγα- 

ον καὶ πάν λάχανο», καὶ παρέρχεσθε τὴν κρίσιν καὶ τὴν ἀγάπι 
2 Λ ” ». - - ας Ν - ϱ 19.2 τοῦ Θεοῦ' ταῦτα ἔδει ποιῇσαι κἀκεῖνα μὴ παρεῖναι. 45 οὐαὶ 

99. ο κυριοσ: Ὁ εδ αἰδ {ο ΒΥΥΣΟΝ ο 6 (αεἰἩ ἀοππῦπ. Πε) |. οι φαρι- 

σαιοι: Ὦ Ὦ πάά υποκριται | το: του | το δε: Ὁ γδέτα δε 

40. ουχ ο 6πΠΙ ΝΗΞΟΡΙΧΓΑΘΕΑΠ απο τα]] 4] οπιηὐίᾶ: ΑΡΤουκ ο [το εξωθ. 
και το εσωθεν (πια]ο Ογτεαί οκδό τα ανωθ.) ο ΝΑΒΙΧΔΘΑΛΙ ποῦ αἱ 

Ριεχ Ὁ {Η3: ρ]. ἵ ᾳνς «ορ βγτέα αἱ πίς αγ αεί Ταετίπατο αν 3 Ατο]οΙ 

4ἱ8ρ31 Ογτ]αο 319: ϱΡΓ 949. 361. αἱ α ο 6 8αχ (Ρείτ1χ) ΟΥΡΊ οἱ 505 το 

εσωθ.. χαι το εξωθ. (Ραίν εχ ρτῖογο ἆθ αΠΊπια ΒΘΙΠΙΟΠ6 αρ Ἠοι{] ὃν δ41 

1815 οἱ”, 1848. ει γαρ και κατα τον σωτηριον λογον᾿ ο ποιησασ 

τα εσωθεν και τα εξωθεν εποιησεν εἰς) 

41. τα ενοντα (1, οντα): Ὁ ἆ ᾳ φμαε θπέ, 191 να «ιιοᾷ δρεγεδ, { ευ Ἰῖς 

απιαε ᾖιαφεξίς, Τον αμα 3,3 φμαε Παδείί... 6 ΟΥΡ" 5Τ εἰδοδ οπι | παντα: 

1ΧΓ 19. 98. 69. 948. 909. 846. Υ55ἳ αἱ Ρραπς απαντα | υμιν εστιν (αἳ. 
Ῥας τερρ4 οι 509): Ῥρ 3 ΤΙ πι ᾳ νρ βγτεα οἱ πἲτ βπέ υοδίβ (ο οοῦῖΒ 

πια θέ οπιπία, 6 ΟΥΡ 51 υοῦίβ πιωιᾶα οπιπία): κι 1. ρ)αβ13 α Β48 

γεβρ Ρἱ9 ϱχ «4 42 υμιν εσται, Ὦ ααἴ]ι Ταχ απαχοΆ, 3Τ έσται υμιν 

49, αλλα επι ΝΒΡΕΚΗΙΤΓΔΑ αἱ Ῥουπια ... ς Ἰπ αλλ οπιη ΛΟΚΜΕΣΧΠ αἱ 

ΡΙα { τοισ φαρισαιοισ: ΥΕΑ αείἩ δεγδίς εἰ Γλαγίκαεἰς, Ὦ βαἲ βογέδαε εἰ 

Ρ]αγίκαεί | παν: ν νε]ᾶ εκ το οοσγοχ]έ, Υ’ το | παρερχεσθε: Δ-χετε | 

χρισιν: Μοῖοη αρ Ερὶρλῦ τὸ εἰ δὐ3 κλησιν (αίχοᾷ Ίοεο: αντι του" παρερ- 

χεσθε την χρισι; του Φεου ειχε" παρερχεσθε την Ἄλησιν του Φεου), 

4 αποὰ εοπβττηα! εἰ. Ῥετμηανς ανττ αδῖο ϱἱ οἱπδοι]α ἀθοΙΠΑΠ{6Β, νο- 
σα{1ΟΏ6ΙΗ απίσΙη δί ἀΠεσοίίοπαπῃ ἀαὶ ρταείεγειπίες οὐίατραί, | του 

Όεου: ἨἨ οπι; 5αΡΡΙ5 αἰνίά Ίαπι” |. ταυτα αΏδα δε ουπι ΝΑΡΡάΠΡΟΥΓ 

ΔΑ αἱ Ίοηρς Ῥ]α α ΕΠ" 1 οορδΕΝ οχ ΡΕίΓ4 Άγπῃ (8ΥΥΡ νἰάο ρο8/) ... 88πο 

ΚΙΜΧΟΘΔΙΠ αἱ ρ]αβ”0ο νΡ (οοπίτα ο {4 αἀά επύπι, Ἰίοπι Ὦ 8οἆ πες νοτρα 

ταυτα οἵο αἆ Ώπο6π ν. 41 ΗΠΒΡΟΠ) οοΡΝΙ οἱ 47 ΒΥΥΣΕΟΝ οἱ Ρ ο,Ἐ αοί]ι 
π44 δε, ἸἨϊπο 0 -- οί Τωη [δε] ττ ΒΙπαϊΠέον ἵπ Μί Βποί ]ασί[ίο, βπαά οπί 

{οβίο5 πί ποπίχο Ιο60 ΡοπαπιάΒ | εδε: Α ἃ δει | ποιησαι: λ209. 
ποιειν | κακεινα: ΑΔ Χαιχκεινα | παρειναν οππι ἈΟΗ”1 19. 946. ... αἲ 
στ. ΥΣΟ" αφειναι (:: αί ΜΟ, Α παραφιεναι ... 6 αφιξεγαι 6ἨΠῃ πὔρχγδοᾶ 

ΑΠ πο αἱ ρ]εχ (:: εξ αἆ ΜΙ). ἈῬτασίογτεα Ὦ ΟΠΙ ταυτα πδᾳ παρειναι, 

ν (αἲ ἴαπαι πό Ἱεαέπτη 86) αἆ ΑΠ. ν. 4ἱ ἵπαπβρ; Ιῦστο (οί εογγαρίο) 

υτοα: βεζ ιαεο (η άεπη }εοἰρέίθ (άεὐεδαιίε /αοεγετ), δε ᾖιαςς «ή ά έπη ΠΟΠ 

οπες {κ ἶ8 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11.49. ὅπδ 

« .ω - [τά -- .- 

ὑμῖν τοῖς «Φαρισαίοισ, ὅτι ἄγαπατε τὴν πρωτοκαθεδρίαν ἐν ταῖς 
ω Δ Ν 2 Ν 3 ν . . 198.56 43 

συναγωγαῖσ καὶ τοὺσ ἀσπασμοὺσ ἐν ταῖσ αγοραῖςσ. 44 οὐαὶ 
« νο, Δ ς Ν -” ”/ Ν 2’ 

ὑμῖν, ὅτι ἐστὲ ὧσ τὰ μνημεῖα τὰ ἄδηλα, καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ περι- 
” ῃ 2η Ἡ Ν » 

πατοῦντεσ ἐπάνω οὐκ οἴδασιν. 40 ο ποκριθεὶσ δέ τισ τῶν 
-- / 3 -. / -- / κος -- « ).. 

νομικών λεγει αὐτῷ" διδάσκαλε, ταυτα λέγων και ημᾶσ υβοίζεισ. 
κ σ ς κα ος - - 5 ο ο. 

460 ο δὲ εἶπεν καὶ υμῖν τοῖσ νομικοῖσ οὐαύ, ὅτι φορτίζετε τοὺσ ἂν- 
Π , ον π ” «ο Α -” , σωμα 

Όρωπουσ φορτία δυσβάστακτα͵, καὶ αὐτοι ἕνι των δακτύλων υμῶν 
3 / -- / 140.56 9 ο δια, σ » κ» 

οὐ προσψαύετε τοῖσ φορτίοισ. 41 οὔαὶ ὑμῖν, ὅτι οἰκοδομεῖτε 
ο ος ω Ν « ς ” 

τὰ μνημεῖα τῶν προφητῶν, καὶ οἱ πατέρεσ ὑμῶν ἀπέκτειναν αὐτούσ. 
” ’ Ν Ν ” ο - 

458 ἄρα µάρτυρέσ ἐστε και συνευδοκεῖτε τοῖσ ἔργοισ τῶν πατέρων 

Δὺ. τοισ φαρισαιοισ ΟΠ ΑΒΟΤΙΧΓΔΑΠ ππςῦ αἱ οπημσ]ά {1 νρ οἰίο... ΝΡ 
ΠΊΤΏ φαρισαιοι, Ἰΐπι (41 -σαιοι οἱ. ν. 49) Ὦ ο ο Π 3: 1 4 (ἴεπι ραΐ δογῖ- 

ὖαε εἰ Ῥ]ατίκαεί, ΑΥΤ αοἲ]ι δογίδἰ αἱ Ῥ]ιατγίκαεί) | και τουσ (Δ οπι) 

ασπασµ. ε. τ. αγοφαισ: 05 19. 64. 6611 Ὦ ᾳ αθἰμεοᾷ 15 πἀᾷ και τασ 

(0 64. 66ΠΙΡ οπι) πρωτοκλισιασ εν τοισ δειπνοισ, Ἰέεπα 19. 69. 124. 

946. Ῥχαθιη και την πρωτοκλισιαν εν τ. δειπνοισ, Ἠήπις η [κ.τασ πρωτ. 

εν τ. δειπνοισ]:1:ο Μί 

44. ουαν υμιν 5ἶπο αἀἁῑίαπι οΊπι ΝΗΟ1, α]δ α ο ο 5: 1. 5 1 νε οορ 5γτοα 

11... ς(Ξ5- 9) αάά (:: ο ΜΙ) γραµµατεισ και φαρισαιοι υποκριται 

(0 1 ΤαοἳΓ οτι), επι Τι [γρ. κ. φαρ. υποκρ.] επ ΑΡΧΓΔΑΠ αποῦ αἱ 

Ρίον ΕΙ ᾳ οπι ΒΥΥΣΟΣ ϱἱ Ρ αθί ΟγτΙαςὔ51 Το! /105 (6α119156) ]. εστε 
ὠσ τα µγηµεια (Α 254. 969. πηµματα) τα ἔνει Ὁ α ο ο 3’ βγτει 

εστε µνηµ., Ἱτεπι Ὦ 1 1 α Τοῖ πιοπιπεµία εδ | τα αδηλα (Πρ]α νο 

«ιιαε ποπ ρατεπέ νε] αρρατεπέ, α. ποδια, ἆ 8ἴπα βφεσῖε, ο ὑπιοσεγία): ΑΥΤ 

ο οἱ | οι περιπατ. «ΠΠ ΝΒΟΙΜ αἱ ροτπηι ΒΥΡ .... αὐ΄ Ἱωπ ΤΙ περιπ. 

βΊπο οι Έα ΑΡΧΓΑΛΠ αποῖ α] Ρία Πίετη απιὐιαπίες Τε νΏ 8Υγτέὰ οί δε] 
ΑΤΙΑ Το] {| επανω: Ὦ αείἩ απίθ περιπατ. 

45. των νοµικων: ΥΕΝ οἳ568 εω δογτθίθ | και ηµασ: 69. (59 αρ ἨΓΙΡ(ϱ) ο 

ΟΊΠ καν : 

Δ6. και υμιν: Χ αάά }εγω | ουαι: Ὁ 8ΥΥΟὰ απίο τοισ νοµικ. Ρο. | δυσ- 

βαστακτ. (εξ. Τεχπαγο {η Ῥαφείμ96): οκ αἱ Ρρ]ιβ109 στρ ηβ Βαροοά 
Ρτασπι (:: ο Μί) βαρεα και | οτι φορτιζετε: ΑΥΤΟΙ φιία 908 οπεγαξῖς 

οπεγίὀιι ογαυίδι εἰ γοπζεῖ 56 ΠήΙΠΙΕΓΟΣ Πιοπιῖπιιπι | αυτοι: ἩὮ αάὰ 

υμεισ | ενι (ο 1. 209. επι) τον δακτυλων: Χτω δακτυλω, αΝ ΤΙ. αἱ 

Ρας ενι τω δακτυλω, ρα 11 α (13: ϱ1:3" αἱ να{π) νΕ τωιο ἀῑφίίο υεδίγο 

(ο Ἱπαν] οπι) | προσψαυετε: Δ -σετε | τοισ φορτιοισ: ἃ 5ΥΥΕΗ ἑα, Ὦ 

Ῥ α οπι 

4Τ. προφητων: 1 αἀᾶ (::« ο ΜΙ) εἰ ογπαζς δεριζογα ἠιδίογιήπ | και οι ο. Νο 

Μεϊοπερῖρῃ 5156555... α παπι, ΥΤΕΙΙ ϱί56Η φμος .... ς μα ΤΙ ον δε ο. ἂΌ 

ΑΒΡΙ, πης το]] αἱ οπιηΥ1ά 1ΡΙ6Ι νρ οίο 0Η, 306 

48. µαρτυρεσ εστε 611 ΝΗΙ, αθίἩ (5ίπο εστε) ΟΥ 2145... ς Τμ µαρτυ- 

ρειτε (:: αἱ Μί Ιεσίῖοπαο ποη Βπες) «ππι ΑΟΡΧΓΔΑΠ αποῦ αἱ οπηπΥ1ά 1 

νρ τα]] Οµ1 τ 505 ῃ και συνευδοκειτε (αξ. Ον 1 145 ΟΥ όλ ο µη 

Μι 53, 9τ 

Μι, 4 

47 8 
Μι 98, 59- οἱ 



Μι28, 94-96 

570 1, 49. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

ε 2 ο » η Β 3 , « στ. Δ ᾽ - 

ὑμῶν, ὅτι αὐτοὶ μὲν ἀπέκτευαν αυτούσ, ὑμεῖσ δὲ οἰκοδομεῖτε. 
49-- δ1 49) 11.5 η -- αν ος ” ” π πε 

διά τουτο και 1 σοφία του Θεοῦ εἶπεν ἀποστελῶ εἰσ 
2 Δ / 8, / Ν ε - .) - Ν 

αυτουσ προφητασ και αποστόλουσ, χαι ἐξ αυτων απομτὲεγουσιγ και 

32 “.. 4 »-- - ἃ Ῥ' / ” -- Γ 

ἐκδιώξουσι», Ό0 ὧνα ἐκζητηῦῃ τὸ αἷμα πάντων τῶν προφήτων τὸ 
3 / 2 ΔΝ - / 1 Ν ” ” ’ 

ἐκχυνγόμενον απο κατάβολῃσ κὐσµου ἀπὸ τησ Ίενεᾶσ ταύτησ, 
σεν 4, ΣΑ τ ” ο ϱ ., / αν 

»οπκλαι Ὁ]. ἀπὸ αίµατοσ΄4βελ ἕωσ αίµατοσ Ζαχαρίου τοῦ ἀπολομένου µε- 
ολ - ’ ολ - ” ς Ν / ς -- »- ΄ 

ταξυ του Φυσιαστηρίου και του οικου" ναι λεγω υμῖν, ἐκζητηύήσε- 
3 - .. Αλ Ρις 9,5 . 5 -ᾱι ” . 

Με 2618 ται ἀαπὺ τησ γεγνεᾶσ ταύτησ. Ὁλ "ΙΙ" οὐαὶ ὑμῖν τοῖσ νομικοῖσ, ὅτι 
”/ υ - - ’ η] .) Ν ι) 3 ’ { Ν Ν ] 

ήρατε τὴν κλείδα τησ γγὠσεωσ᾽ αυτοι ουκ εισηλ6ατε και τουσ εἰσ- 

ἑρχομένουσ ἐκωλύσατε. 

συγνειδοκει’ (ο ποπ ῥίασετε οὐ), Ἰίεπι α Ὁ α Τ,οἳξ (1. 1.) ποπ οοπΒετι- 

ἐεπίες ... Ὁτ. 61. 69. 124. νΡ ΑΤΙΑ οτι συνγευδοκειτε | οτι αυτοι εἰς: 

Αντοα εἰ 908 ΠΙἱ εδεῖς ἐίογηπι ἐπίεηεοίογιπι :: οἳ Μί | οικοδοµειτε (ο 

οἰογίαπι(πέ) «απ ΝΕΟΙ αρα]... ς(8δεᾷ αΡύ9) αά αυτων τα ανη- 

µεια, ἴωπ [αυτ. τα µνημ.] ΙΤ ΛΟΧΓΑΛΠ αποῦ αἱ ρίον ο Εᾳ ο]. νρ «ορ 

αγτηίτ αγΠη αθίἩ, Πΐοπι 1. 191. 10τ. 209. οδεῖ Ο1 7,506 Τ,εΙΕτουσ τα- 
φουσ (οδὲῖ τα µνηµεια, ΟΥ τα µγήηματα) αυτων (οτι 19. 69. 124. 

946. τ.ταφ. αυτων απἲθ οικοδοι..) 

49. και (ΑΔ Αγτοα οορβείτά αθἰ] ατιηθᾶ οπι) η σοφ. του Όεου (ΒγΙΣΟΝ εἆ 
οπι) ειπεν: ϱ Ὁ 1οΓ195 οτι | αποστελω (κ -στέλω): ο Ὁ ᾳ Ἰμεῖξ απο- 

στελλω | και εξ: Ακύπ α110 ἆ αγτέα οἱ πἱΓ οϱπ1 και | αποκτενουσιν (κε): 

κἲ -κτεινουσιν | εκδιωξουσιν (69. -κουσιν) οππι ΑΏΓΑΛΠ απο αἱ ρ]οτ 

(Ω Ἡους {απέαπα 1ο6ο αἱ 11655 9, 10 Ἱερ]ίατ) ... ΝΒΟΙΙς α]1Ξδιωξουσιν 

τος Μί. Οείθταπι ΜεΙοπεΡΙΡΗ (Ίέαιι Γανίπαγο ο β1]αοπ{1ο) οπινν. 49 184 

51. (Ερὶρµπιατο 519 οἱ 55 ουκ ειχε' δια τουτο ειπ. η σοφ. του θεου, 

αποστελω εισ αυτουσ προφητασ᾽ και περι αιµατοσ Ζαχαριου και 

αβελ και των προφητων, οτι εκζητηΘησεται εκ τησ γενεασ ταυτησ.) 

50. εκζητηθη: Ν.ῑ, α1” ΑΥΥΡ ΠΡ εκδικηθη | το αιμα παντων (258. 908 
Ρετι5 αἱ αρ 1η ΟΠΗ: Δ ΟΠΙ των 54): 1μο1(155 βαπᾳµί οπιπί |. εκχυννο- 

µενον ΕΠΙ ΝΑΟΡΕΕΙΏΑΠ αἱ ... ς εκχυνοµενον οι ΗΚΜΒΥΧΓΑ αἱ ρ]ια 

εκ, Ὦ 98. 69. ΕΚΧεχυµενον | απο 8ε6 (1ίᾳ Εν; ο οπι απ. τ. γε. ταυτ., 

Ἱίαπῃ 69 Αραίίο νας τε]είο): ρα Ὁ ο ἳ 1 α 5γτέα Το εωσ (δεμα ,αιιά 

Ἱπερίαί), ἀδεξ µεχρι 

51. απο βἴπο του (9/) επι ΝΒοΡΙικ 1. 98δ....ς αἀά του (:: αἱ Μί) ουπι 
ΑΓΔΑΠ αποῦ αἱ ρ]ογ | αβελ (αἱ. Πιο 199): κΜῃ α1δὺ {6γο ο ο ἶ ΕΠΙ ΒΥΣΡ 
ο.” αάά του ὅικαιου (1: ο Μί) | εωσβῖπεατου εαπι ΝΒΡΙΣ 1. 9δ.... ς 
α4ᾶ του (:: αἲ Μί) οππα ΑΟΓΔΑΛΠ πποῦ αἱ Ρ]εχ | ζαχαριου (εί. 1ιοἳς) .. Ὦ 

τὸ. 901. οορΥ1 οἱ Ρείτ4 βγτοι ΑΤΡ αάᾶ Όιου βαραχιου (1 ο Μί) | του 

απολοµενου μεταξυ (εί. Τιοι): Ὁ α πα] ον εφονευσα» ανα µεσον (:: 

οἱ Μι) | οικου (18Ρ]ες Τμοῖ[ αεάεπι): Ὁ αν εἰδί ο αγπι ναου ({επιφί.) | 
αν: Ὁ 8ἱ Ῥαιο και | λεγ. μεν: 69. 124. ο Αγνζα αἱ ΠἲΤ α4ά οτι 

69, τοισ νοµικοισ: ΑΥΤΕΣ οἱ 36 ταγδ9 εογ{δίε, αθίἩ σορίδαε εἰ Ρ]ιαγἰαεί | 
ηρατε οί. {11 νε Οµ1)107 ϱ(2, 526 οήπίδ, 406 ϱ{540 Ῥαρείλισδή ΟΥτή, 14: 91501. 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11, 54, σπτ 

ὃ β τοι το . αν ο) -- 
ϱὸ 9 Κακεῖθεν ἐξελθόντοσ αὐτου ἠρξαντο οἱ γραμματεῖσ 

Ν ” - νι ς. Δ 

καὶ οἱ Φαρισαῖοι δειῶσ ἐγέχειν και ἀποστοματίζειν αὐτὺν περι 
’ ] / ως ’ .) στ ’ 2 α 

πλειόνων, 4 ἐνεδρεύοντεσ, θηρεῦσαί τι ἓκ του στόµατοσ αὐτοῦ. 

ἃ Ὁ ο 6 ᾳ ΒΥΕ αΤΠΙ εκχρυψατε ( ο 4 αὐδεοπαίί), αθίμ ἠρατ. και 

επρυψ. | κλειδα: Ὦ κλειν | αυτον (ο Ενρ Ο511010/3538): ϱ 99. ϐ9. 
124. 15Τ. 946. α Ὦ οἳἵ 1 ᾳ ααἰῖι ΟνΙΠ{ 5, 40ὔ ϱ{ 840 Απιῦ και αυτοι, Μ αἰδ 

αυτοι γαρ | εισηλθατε ()’) εππι ΝΑΒΟΡΗΤΗΙΜΓΑ (ο) Ιαΐε() 98. 69. 
194. 15Τ. αἱ10 {ογθ... ς εισηλθετε (Α επηλθ.) οππη ΕΑΚΡΌΥΣΑΠ αἱ 

Ρία (αί. ἵπ ΟΥ Ρἱ5 αίτια). | εισερχοµενουσ (εἰ. ΟτυΙ5): Ὦ εισπορευθ- 

µενουσ | εκωλυσατε: α ο (5εᾱ εἰ. ὑπέγοιεῖ) αγΠι κωλυετε 

69. παπειθεν εξελθοντοσ αυτου ΟΠΠ ΝΒΟΙ, 98, ο0ρ ΒΥΤΡΊΒ.,,, 69. η] 
η]βῖ και (αὐ’) ... ς Ἱμπ λεγοντοσ δε αυτου (48εν του τὸ, Ὁ αἱ ραιο 

οπι) ταυτα (15. αἀά παντα, Ἱξετη αἱ νατῖα ἰΓαΠΒΡΟΠΕΠΙίΕΒ) προσ αυ- 

τουσ οπΠι ΑΏΧΓΔΑΠ Ἱπςξ αἱ ρ]ον Τε (0 1 1 ᾳ οπι δε, Ὦ οπι ταυτα, Α ΟΠι 

πρ. αυτ.) νρ 5γτοα ϱ{ 56Ν εί Ρ ἐπί αχπῃ αείἩ. Αἲ Ὁχ 16Τ. ἸθληίαΏοεα 

Ε11 ᾳ εννέα αεί αἀάὰ ενώπιον (1 εἰ οο»απι) παντοσ του λαου(κοχλου), 

ία 204. αὖπι ααῑῆβ πδαρευ πατησχυνθησαν και. Πε ΑΥ1Ρ ὮΒ 

ελεγε ταυτα προσ αυτουσ ενώπιον παντοσ του λαου, και κατησχυν- 
θησαν᾿ και | οι γραμμ. και (πες 245. οτη, Ρ0) ον φαρισαιοι: Ὦ Ὁ 

ο6Μ]ᾳΥΡ ου φαρισαιοι και ον ομμχου, αν έαπι βεγίθαε φιαπι εἰ ζεφίε 

ἀοσίογες, 1. 118. 259. Ἰ Υ1Ρ ΤΠΕ οἱ νοµικοι και οἱ φαρισαιοι | ενεχειν 

(. 191. αἱδ αἆά αυτο) οππι ΝΑΒΙΙΧΓΑΛΠ πποῦ αἱ ρ]ι «ορ (ὑπέπενί πια[ε) 

ΥΠΑ Δθί] (ΤιαίΙποβ αἱ ΘΥΓΟΡ ν]άο Ρροβί): ο επεχειν, Ἡ αἱ ρ]αβῦὸ συν- 

εχειν, αἱ ραιο ανεχ., ελεγχ., 5 αἱδ εχειν (191. αἀά αυτο). Ἱμαπ]: 

ογαυζίεν Ίιαδεγεο θα, πια[ε ἸιαδενεῬρᾶ α, οταυίίεν Γεητε], ογαυίεν ἴι- 

βἴθίεγε ΥΕ, πιαῖε 86 Ίιαδεγε Α, οοπἐγἰβαγέ {. Τίθπι ΑΥΥΣΕΝ σγανίίεν (αεφγε) 

7εντό (4 εί ὑγαξζ δι), Ίίοπα ΑΥτ6 (οοερᾶ αεφγε /ενγὲ α δοτδίθ εἰ Ε]ια- 

γέφαείθ): ΒΥΤΡ αἀνεγεανέ εἶ | αποστοματιζειν (18υΥ”Δ 4116 αποστοµιζειν, 

α1 επιστοµιζ.) αυτον, νβ 08 εἶι ορργώπενε, ἃ σοππίπαγε ἐί: Ὦ 69. 
συνβαλλειν (69. συμβαλειν) αυτω, Ὁ ἆ 1 1 α οοπιπέενε σπι {Πίο ( 9), 

ο ο 6ΟΠ/ΕΙο Πέ (ο επι εο), ἓ αἴίενεανὰ οι Πίο | περι πλειονων (151. αἱ 

Ραϊο { οππα 5ᾳᾳ ε]δαπί, Ιἴεπι Ὦ ΦΥΥΣΕΝ ροβί ενεδρ. Ρο): 11. 115. 2ὔδ. 

455. ΟΙ 

54, ενεδρευοντεσ αΌβδα αἀαίαπα ο αχ 19083 απι «ορ: ς Ἰωπ ΤΙ αά αυ- 

τον οΝπῃ ΑΒΟΙΙΑΔΠ πποῦ αἱ ρ]ετ νρ ({ ὑπίενγοφαπίες σωπι) ΒΥτΤΙ αθἰμ.... 

Ῥαβ σα] 1] ᾳ 8γτ αστη ρ]απε ο, Ιΐοπι (αἱ περ. πλειον. οπιδενα η!) 

1τ. 115. 908. 495: Ἠῖπο 900, Ῥγαείθοιεα βετὶρβίηας β5ἶπο και ζητ. 

ααἱ ζητ. οππι ΝΕ, 1. 118. 191. 909. 259. «ορ... 0 (5εἆυθ) ὢπ ἴωμπ εάὰ 
ζητουντεσ οἳπῃ ΛΟΡΧΓΔΑΔΙ υποῖ αἱ Ρ]α 1ὲ βγτοι οἱ δΕΣ, Ἱέοπι ς και ἕη- 
τουντ. επι (838) αἲ πια Υρ ΒΥΧΡ απ | Θηρευσαι τι (κ αἱ αἲ]ᾳ απία 

Ὁηο. Ροπ) εκ τ. στοµ. αυτου ({ οαρεγο αἴφια εω ογε εἴμδ, νο αγία 

6αρεγε ἄε [βοὰ απι {ου {απ {οἱ αἱ σαρ. αἰἴφ. εω] ονε ει): Ὁ αφορην 

τινα λαβειν αυτου, βΙπαϊΠίεν α Ὁ ο ο ἶ 1 α οεοαδίοπεπι (ὰ Ὦ 6 4 οὔσαπιβ.) 

αἴίφιαπι ἱποεπίγε ἆε (. αὖ, Ἰ ο) 1ο (ο-ο 1 οπι ἄε 1119), Ἰέοπι Βγτέα... 

Ίαθο οπιπ]α 6Ρ0. Ῥοβί στοµ. αυτου η] πἀάάΙππαΒ ο ΝΗΙ, ορ 

ΤΙΒΟΗΕΝΡΟΚΕ, Ν. Τ. Μά. 8. 5τ 



Μ: 16, 6 

στ8 151. 

ΧΙ. 

1 2χπ σ. 3 ” ” ’ - ο τά 

Εν οἱσ ἐπισυγαχῦθεισῶν τῶν μυριάδων του ὄχλου, ὥστε κατα- 
- 2 ” ” Π λ Ν « Ν . -- -- - 

πατεῖν ἀλλήλουσ, ἠρξατο λέγειν πρὸσ τοὺσ μαθητὰσ αὐτοῦ πρῶτον 
144.35 

8, 11 

; ς » . Ν ” κ.’ - / σ 

προσέχετε εαυτοῖσ απὀ τησ ζύμῃσ τῶν Φαρισαίων, τισ 
ος Ν « / 1465. λ Ν Δ 

ΜοἈ, 3 εστιν υπύχρισισ. 2 οὐδὲν δὲ συγκεκαλυμμµένον ἐστὶν ὃ οὐκ ἀπο- 
Μ{10, 268 

/ Δ ἡ « 5 καλυφύησέται, καὶ κρυπτὺν ὃ οὐ γνωσῦήσεται. Ὁ ἀνδ ὧν ὅσα 
3 - , ”/ - Α Ὁ / Ν Φ 

ἐν τῇ σκοτίᾳ είπατε, ἓν τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται, καὶ ὃ πρὺσ τὺ οὐσ 
3 λ / .] ” ’ . ον - / 

ἑλαλήσατε ἐν τοῖσ ταµείοισ, κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωµάτων. 
4-- 9 4 {έ, ντ ς » »- . Δ ”” κ - » 

μιτο,.9-5 ᾱ- εγω δὲ υμῖν τοῖσ φίλοισ µου, µη φοβιθήτε απὺ τῶν ἄπομτεν- 

βείἩ.... ς (5εἆ αρύν) Ώπ αάά ἵνα κατηγορησωσιν (ΑΧΔ 69. -σουσιν) 

αυτου 61Πῃ ΑΟΡΧΓΔΑΑΠ απο αἱ οπιπνΊᾶ Πἱρ]θῦ γρ ΑΥΥΣΟΝ ϱ{ Ρ αγ, 1ἴθπι 

Ρ ΓΑΥΤΖΗ ἵνα ευρωσιν κχατηγορησαι αυτου (Ε μέ οεεαδίοπεπι ὑιυεπίγεπί 

αοοιδαγε επ) :: οἳ Μί 12, 10 Μο ο, 2 

ΧΗ. 1. εν οισ Ἅδᾳπε οχλου: Ὦ πολλων δε οχλων συνπεριεχοντων κυκλω, 

2. 

4. 

Ιίαπι Π8Ρ]6Υ νρ πιιζίς αμίεπι ἔγδίν οἰγοιηπιδίαπέζδις, ἆ πεις απέεπι ἐιγδῖθ 

αἀδίαπέήωπι οἴγσα, ο οἶπι πιηίία αμίεπι ἔπιγζα οὗ σμπιάεάίθθεί επι, α πι[ία 

αιίεπι ένα ..... ποπ... πι ἴη ινε ἕ (8ο οοππεηαπα ἵπ οἵν- 

αυτ τα ϐ), ΑΥΤΡ πΙΡ πιι{ές αιέεπι πιγγτααίδις οοπᾳγεϱαξζς ἴπι οἰγοιέέω | ὡωστ. 

καταπατ. αλληλ. (1ἱ νρ αἱ δε ἐπυίσεπι οοπσι[σοαγεπἰ): Ὁ ωστ.αλληλ. συν- 

πνιγειν (αἱ αἰξεγιίγοῦ ε διι(/οσοαγεπέ 4) | ηρξατο: Ὁ 69. αἀά δε | αυτου: 

Ῥαἲ]ᾳοπ | πρωτον επ απίεσθἀθη Ρις οοπ]πηραπέ (αέ εί.ς αν 

Βζ Τη) ΝΑΟΡΕΗΚΛΗΠ αἱ Ρα (14 πρ δο]απῃ ΜαίΠασΙατη, ὃ αρ Βοτῖν) «ορ 

5ΥΤΡ.... ςθ (ας. Ἠίδί Μιίμααί α]) οιπι 5ος σοη]σαίαδα.πα ὁ Ε] 

1 ᾳ βγτέα οἱ 568 ααείἩ ... ΕΜΌΤ αἱ Αα (αρ το) 6 πθο απίθ πες Ροδί 

πρωτ. ἀἰβδάηπρια ... Ὁ νε (εί. 19014) οπι, Πεπαντά Του πάτο 4, 38 (08-- 

νεία, πα] ἀϊβοῖρι]15, α Γουπι. Ῥμαχ., είς) Τ,οἳ(50 (64110315) |. εαι- 

τοισ (1, α] Ραις αυτοισ) ... 205. 456. ΕρΙρΗ 5 (µανιχ. ϐὃ ὧσ λεγει" 

πθοσεχετε απο) οπι | των φαρισαιων (1. Ἱ. δε. ΕρϊίρΙμθδο Τατ μπανσά, 35 
Τοἳ (29): Β1, ο Ρο8ί υποκρισισ ΡοΏ 

δε οτι ΑΒΟΙΧΓΔΑΠ πηοῦ α] Ρ]εν Ὦ ο ο Ε1 ] ᾳ οοΡ ΑΥΥΣΟΝ αἱ Ρ ἰχί ααί]ι 

Τετίηβιςσθ,, Ὁ α ΒΥΤΟΠΕΕΡ ΠΒ ΑΥΠΙ γαρ... Ν 19. 69. 299. 2450. 946. 

α)55οτ] ϱΠ1 οπι | συγκεκαλυµμ. (Όοἳ συνκεχ.) οπΠι ΑΒΟΡΡΙΧΓΑΛΠ απο 
αἱ Ῥ]6γ ... Νο” κεκαλυµμ. (1: αἱ ΜΟ. Ῥγαείοτοα ο” οἱ ὃ Ι68Πί 6ϱ0Ρ εστιν 

αποροπιπί (:1ά{Μ{) ουκ αποκαλυφῦ. (1ἱΡΙετνρ φιιοᾷ ποπ γευε[εί, α 

φμοᾶ πο τευείαδίίιγ, ο 4μοα ποπ γείεμαιγ): Ὁ ου φανερωθησεται (8εᾷ 

ἆ τευεἰαδίζι)), 1έοπι Τατ τσΆ, 35 ποπ, ραΐεᾖεί 

.ανύ ων οσα 11δᾳ ακουσθησεται: ο 0πιο «ῦ ἵπ {επεῦγῖς {οσμές εδ ὑπ 

ἴμσε αιαά(είι | τη: δ οπι | σκοτια: ΡΕ”Χ 4] -τεια | και ο προσ το ουσ 

ελαλησατε: ΑΥΤΗΣ εἰ φιοᾷ οήάαπι ἀἰπίφέ | ταµειοισ: ΝΑΓ 1. 98. 8 
Ῥαις -μιοισ, κ αἱ ΡΙ1815 ταµιειοισ 

µου (αι. ΟΥ 1,156 Μοῖοη ἐΡΙΡΗ 51Η οἱ 555, 1ΐεπι Τογέπιαγο «38 ο πείς 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ «198. ὅτθ 

- Δ .. / - 

γόγτων τὸ σῶμα καὶ μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόντων περισσότερόν τι ποιῆ- 
δς 6 δν . 

σαι. Ὁ ὑποδειξω δὲ ὑμῖν τίνα φοβηθητε φοβήθητε τὸν μετὰ τὺ 
2 -- οᾖ, ΐ.. / ε] .- 3 Δ ’ Ν / 

αποκτεῖναι ἔχοντα ἑἐξουσίαν ἐμβαλεῖν εἰσ τῆν γέενναν. να! λέγω 
« σῷ -- ’ Ὡ). : θ ας / ’ - .) 

ὑμῖν, τοῦτον φοβήθητε. ϐ οὐχὶ πέντε στρουθία πωλοῦνται ἄσσα- 
/ Ν, Ἀ Ὁ 3 ον Απ; 3 ελ 3 / Εαν νά 

ρίων δύο; καὶ ἓν εξ αὐτῶν οὐκ ἔστιν ἐπιλελισμένον ἐνώπιον τοῦ 

Θεοῦ. τ ἀλλὰ καὶ αἱ τρίχεσ τῇσ κεφαλῆσ ὑμῶν πᾶσαι ἠρίθμηνται εοῦ. τα ρίχεσ τῇσ κεφαλῆσ ὑμῶν πᾶσαι ἠρίθμηνται. 
- . - ὕπο ο ” 

μῇ φοβεῖσθε᾽ πολλῶν στρουθίων διαφέρετε. ὃ λέγω δὲ ὑμῖν, πᾶσ 

Βποίπαί): Χ α οπι | μή φοῤ. εἴο: ΟΥ 9306 τοιουτον γαρ εστιτο᾽ µη φοβ. 

απο τ. απολτειν. το σωμα, αυταισ λεξεσιν υπο µατύθαιου καν λουκα 
ειρηµενον. | αποκτενγνοντων ο. ΝΑΕΚΙΏΝΓΑ αἱ ρ]1553, Ἰέεπι 0 Θά απο- 
πτενοντων Ἐ. ΡΕΗΒΣΛΠ αἱ Ρρ]ιδό... ς(- αὐ Βή) αποκτεινοντ. απ Β 

αἱ πα (ἴεπι ἵπ Οσ1396 Ἑρίρ]ῃ αἱ οδΙππη), Μ αποµταινοντ. (ΟΥ 1) 531 

διοπερ ου φοβητεον υμιν απο των αποατιννυντ. το σωμα εἴςο) | και 
μετ. ταυτ. μή (Α οτι) εχοντων: Ὁ την ὃε Ψψυχην µη δυναµενων απο- 
κτειναυ µήδε εχοντων, Ἱεπη 157. οπιϊββίβ µηδε εχοντ. περισσ. τι ποιησ. 

(οτ οἳ Μ) | περισσοτερον οΊη ΝΒΕΚΘΗΙΙΜΒΞΌΥΣΤΓΔΑ αἱ ρ]α Οσ1, 596 οι”, 531 
εως ΕΡ΄ Ώπ περισσον οππι ΑΡΚΕΠ 4110 {οτα, Ῥταείεγεα 1ιχ ὃδ. 69. 946. 

Ροβύ τι Ρο, 1. 191. Ρρο5δί ταυτα 

δ. φοβήθητε (ρο5ί φοβη θήτε) οππι ΑΒΙΙΧΓΔΑΠ ππςῦ αἱ Ρρ]εχ Π8ΡΙὲΙ νρ «ορ 

βντόοα ϱ{Ρ εἰ ἩΕ αγπι αεί Ον 1) 356 Τδγαατς 4, 38 (Μοῖον ερίρΗ 515 οἱ ὅ54 

Ρταθίθτῖ{ και µετα ταυτ. π8ᾳ τινα φοβηθ.): Ὀ 69. 1613 418 α ΑΥΙΞΕΝ 

οπι | εχοντα εξουσιαν (49΄) επι ΝΑΒΡΚΙΕΧΠ α15ὸ Εετο 1ξ υς ΑΥΤΡ ΑΡΗ 

ΟΥ1, 5όρ/(257 ΜεΙοπερΙΡΗΣ14 ΘΙ(εχ. την εξ.) 355 .... ς εξουσ. εχοντ. οτι Εά 
ΗΜΒΌΥΓΔΑ αἱ ρία αεί Τεταπαχο”, 3δ |. εμβαλειν (ο 1α5ἱ8Ρ 119 φοβη- 

Θητε δε τον µετα το αποῦ. δυναµενον καν Ψυχ. και σωμ. εισ }ΥεΣΝΥ. 
ἐμβαλευν): κ υζδηῖ εµβαλλειν ... Ὁ αἱ ραιο Μειοπερίρα δέος 555 ῥα- 

λειν. Τίεπι ΤΠάοί1ά αρ Ο]επιδόή φοβηθητε ουν, λεγει, τον µετα θα- 

γατον δυναμενον και ψυχ. και σωµ. εισ γεενγ. βαλειν. Ῥναείεγεα Ὦ 
(Ἴμάοί Τα56) βαλειν ροβί γεενναν Ῥοῦ | την: ΡΕ (πδί Τμάοί, νῖὰε 

απίθ) Οµ1 Ἄθρι 3 ΜΟΙοπεΡΙΡΗ ΡΙ5 οπα 

6. Ἐρίρη ἆςε Μείοπο»14 ο{55ῦ ουκ ειχε δε οὐχι πεντε στρουθ. ασσ. ὃδυ. 

πωλουντ. (555 πωλειται) και εν εξ 184 ενωπ. τ. Όεου, πηθς Τετ, 5 εκ 
νν.θαί 7 αβοτί ᾳπἱσαπαπη. | πωλουνται οµπι ΝΕ 19. 69. 946. ΕρίρΙΣΙή 

ες Τ πωλειται (Α αἱ πια -τε) Επι ΑΡΙΗΕΧΓΑΛΠ πο αἱ Ρίει Οτ» 

396 ΕρΙρΗΣ59 ΟΥτΙπο3δ8:: πε Μί (απο Ὦ ἀἱβοεάεπίθ) | ασσαρ. ὃυο: 3γτ 

ἕὰ ασσαριον (:: οἳ Μ0) 

Τ. τησ κεφ. υμων πασαι (6. Ο1οπι3ό6 ΟΥ] 35ό ΟΥτ]αο 355): Ῥ υµων πασαι 
τησ κεφαλ. | ηριθµηνται (οί. Οἵ ΟγτΙάς, Πέοπι Ο]1 επι οὃ αλλα και αι 
τριχ. τησ κεφ. υμων πασαι ηριθµηµεναι, φησι’ ο κυφιοσ. Πριθμήν- 
ται δε και επι τω γένειω οἵο. Ῥεά 915 αλλ αι μεν τριχεσ ηριθμηνται.): 
ϱ 40. 124. 959. ηριθµηήµεναι εισιν | µη 8ἶπο ουν επ ΒΙΠΕ 1Οτ.α ὓ 

ΗΣ: 1 1 84] οορ ΑπιριαςΙάδδ,.., ς αἀἁ ουν, Τμ [ουν] ο ΝΑΡΩΧΓΑΛΗ 
πποῦ αἱ ΟΙΠΗ {θχθ ος Εᾳ ϱ1. 2 τρ 5γτοι αἱ πά ϱί Β αγ ααί Ον 1 556 

(αν αἲ ΜΙ) }. φοβεσθε (κκ αἱ πα -ησθε): ο 49δ. Ος 1, 39 φορη- 

οχι 



Μι 12, 35» 
Μς 5, 99 

114 

Μι 10,19. 
Μο 15, 11 

550 199 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

Πω] υ] ς ’ Χο” - / ΔΝ ς 

ὃσ ἄν ὀμολογήσῃ ἐν ἐμοι ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὁ υὓσς 
ος] ο ς ’ - -- - 

του ἄνθρώπου ομολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ 
ον 1 6.9 { ΔΝ 2 ’ / - ) 

Θεοῦ ϱ 133 ὁ δὲ ἀρνησάμεγόσ µε ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων ἆπαρ- 
’ ’ ” - - ὴ π Δ νὰ 8 

γη Θήσεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Όεου. 10 5 Ἑ καὶ πᾶσ ὃσ 
3 -- / 2 κ {λ ” 2 [ή 2 ’ 2 ολλ” - Δ 

ερεῖ λόγον εἰσ τὸν υἱὸν του ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ τῷ δὲ 
3 ο ερ ω / 2 2 / 14895 ϱ 

εισ τὸ ἅγιον πγευµα βλασφημήσαντι ουκ ἀφεθήσεται. 11 όταν 

Θητε | πολλων: 259. 941. α1δ α (πιο Όος γαβδενίδις ἀῑλεγίίς) πολλω 
εκν Ὦ (δγτεα οἱ 561 οί βοἴ1ι) αγπι αἀᾶ γαρ | διαφερετε: ΡΕΑΚΜΠ 4] 
Ρ]1860 (4) ο νρ (οί. {ο], βοἆ ΠΟΠ απ {ου {ὰ 6πι α]) αοί] αἀά υμεισ τ: 

αἱ Μι 

δ. δε(ίοςαεΙᾳνρ οί]: α Ὁ 1] βα1 αείἩ οπι | υμιν 5ἱπο οτι αἴ. Ο]οπι δ95 

«λεγω δε υμιν, πασ εἰς) ΟΥ1 395: Νρ αἆά οτι | αν: Ἐ αἱ Ῥαιο Ο1οπισῦῦ 

εαν | οµολογηήση οιπι ΝΕΡΕΡΑΠΚΕΝΜΩΌΥΧΛΠ αἱ Ρρία (1 νρ εοη/εδει Γιο 
ζέ) Οἶεπι Ον Βα5 5, (εκ ο ἆ Ρ]6ες) ... ΑΒΡΗΒΓΔ οµολογησει (:: Μί 

πασ ουν οστισ ομολογήσει) | ομολογήσει: ΕΑΗΜΥΛ 4] πια -γηση | εν 

αυτω(1 3.511 ᾳ απι ὕι Πίο, ἆ ὧι εο): Η 151,01 εν. Ἠαβεπί (ΡΥΒΘΡΥΘΒΡΟ 

οοπ]{εδί(») τἴζιπι νε] επι αὉ ος {]ναο; Ιίεπι απίθα Ίπε (ΠΟΠ ἴπ πιε) 

4 Όσοας ία” ]νε; εοηίτα ἆ ϱ1 1 ᾳ απι ἵη πιο | των αγγελων: κ 

(ΒαρρΙ4) 959, ΜοΙοπερΙρᾗ οἱ {ετί οπη. ΟΡ Ερϊρμπιατο 514 ϱ{ 584 αντι του" 

ομολογήσει (Ταχ (πιατό σοπῇίεδον :: αἱ Μ) ενωπ. των αγγελ.του Όεου 
(95ὲ οπι τ. Φε. δε αάά εκεινοσ) ενωπ. (554 οπι) του Θεου λεγει. Ἰαια 

Τογηατο {35 οογαπι ἄεο, Ίίοπι ν. 9 ἄεπεφαδίέιγ οογαγι ἄεο. | του εου: 
Ἀγτοι ϱαποίίς 

9, Υενεαπι οπι ο ΒΥΤ6οᾷ | ενωπιον ρτῖ ο. ΝΒΙΗΧΓΔΑ αἱ Ρίου Ο016ιηῦθῦ Ο51, 296 
Ρας ῦ Ἐν ων, π εµπροσθεν (1: ο ΜΙ) ο Αηκωπ αἱ 5ὸ (οτε | απαρνηθη- 
σεται (ν” -νησεται, Ὁ ΟΙ αρνηϐ.): κ Ὁ απαρνησωµαι (πεφαδο) καγω 

αυτον (:: οἳ Μι). Τά0ετο ΟΙεπηῦῦδ τον δε αργησαµενον µε εν. τ. α. απ- 

αργησοµαι αυτο) εμπροσύθ. τ. αγγ., επι ΟΥ ὃ, 5 πεισεταιν το" παγω 

αυτον αρνήσοµαι. |. ενωπιον: Ὁ αἱ ραπο Ο]ετη (ν]άο απίε) εμπροσδεν 

(0 ενπορ., ἴεπι απίς) | τ. αγγ. τ. Όεου: Ὦ ραῦ.ε πιεο «ή εθί ὑπ οαε[ίς :: 

ο Μί 

10. οσ: Ὁ τθ. 190. 964. αάά αν | ερει: 8 ο ᾱ ο ἀἰπεγᾶ (ο οπή φισιπιφ), 

Ῥ{1]ᾳ νε ἀἰοᾶ | τω δε (ΑΔ και ο, 2603. αι τω) πδᾳπο ῥλασφημη- 
σαντι: Ὦ εισ δε το πνευµ. το αγιον (οΠ1580ο ῥλασφημ.: 499) |. το 
αγιον (κ 2Ρ6 οπι) πνευμα: 69. 124. 340. Αἱ Ῥαιπο το πνευµ. το αγι. | 

ῥλασφημησαντι: κ Ερίρ] 195 (Φεοδοτιανοι) ῥλασφημουντι (α Τιοἲςσ0 

«ή αμίεπι ΦΙαδρ]ιεπιαυεγῖέ [Το αάά ὕι] ρίγα κα., ] φιέ αιιέεπι θίαδρι. 

ὑπ αρύγἶέμ δα., Ενς εἰἶ αμέεπι φῦ ὑπ δρήγἹέπι δα. δίαδγη.): Ὀν]ᾶ ο ο 3: 

ᾳ ΤῬογμηβτοά, 35 (γή ἀἰπεγίέ (113: 1 α πι βρύτέη αιέεπι δα. φιέ ἀἡοί, ϱ (μέ 

αμίεπι ἀἴωεν. ὑπ ερύγίι κα., Ὦ φιζ αιιίέπι πι δρύγτίι δα. [απεγή], ο δὖ φιῖς 

αμίεπι ὑπ αργα δα. πε, Τοατί δὲ αμίεπι «ή ἀἴπενοί πι αρζγίέιπι δα.). 

Ῥταείετεα 9220. 945. α ο σοΡ 8γτόα ΕρῖρΗ Τουί Πεῖ[απίο εισ το ρου | 

ουκ (ο {ωπο ποπ) αφεθησεται: αλ αἱ ραπο (α Ὁ 13 ΤΙ 4) Ερίρ]ιή6ΐ αάά 

αυτω, Ἰίεπι Ὦ 6 6 ααί] (Τι (259) αἆά αυτω ουτε εν τω αιωνι τουτω 

ουτε εν τω µελλοντι (11 εκ ΜΕ) 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 19, 15. 551 

Δ 3 ᾷ « ος αν λ Δ Δ Δ 3 λ Δ Δ .ς 

δὲ εἰσφέρωσι ὑμᾶσ ἐπὶ τὰσ συναγωγὰσ καὶ τὰσ ἀρχὰσ καὶ τὰσ ἐξου- 
. ι / ”-. ο / Ες Ἡςς ἓ ς 1 

σίασ, μὴ µεριμνήσητε πῶσ ἢ τί ἀπολογήσησθε ἢ τί εἴπητε' 13 τὺ 
- ’ ιά -- - - σα [ο ” .] -- 

γὰρ ἅγιον πνεῦμα διδάξει ὑμᾶσ ἐν αὐτῃ τῃ ὥρα ἃ δεῖ εἰπεῖν. 

19 Ἠ5. 1ο Εἶπεν δέ τισ ἐκ τοῦ ὄχλου αὐτῷ ' διδάσκαλε, εἰπὲ 
- -- 2 ῳ Ν , ε Δ 

τῷ ἀδελφῷ µου µερίσασθαι µετ ἐμοῦ τὴν κληρονοµίαν. 14 ὁ δὲ 
σ -. 2 / λ Ἂ κι. 

εἶπεν αὐτῷ ἄνθρωπε, τίσ µε κατέστησεν μριτὴν ἢ μεριστὴν ἐφ 
[ὁ -- στ 2 / ..- - Δ ’ 

ὑμᾶσ; 10 εἶπεν δὲ πρὸσ αυτούσ᾽ ὁρᾶτε καὶ φυλάσσεσθε ἀπὸ πά- 

11. εισφερωσιν (δομ Ὀ6πα”) οππι Ἀητιχ 1. 16. 95. 64. 191. 124. 191. 

1δτ. 959. Ιοαπίς {1 1 (13: σἱ’ 5: ο 81) νρ (Π1 Τιαίἰ ὑιάισεπέ), Ιέοπα 5811 

σοΡ ... ς ΊἸωηπ προσφερώωσιν (ΕΥΑ α] α]ῑα -ρουσιγ) ΟΠΠ ΑΦΕΓΔΑΠ πο» 

α] Ρ]εχ α ἆ (1 ἆπο αἀάισοιές ο ρετάιοεπέ) Βαφδεῖι σὲ... Τί φερωσι) 

ουτη Ὁ Ὦ α (Ηῖ ἆπο ἄποεπέ) 01απαῦοὸ 0113905 ΟΥτη356 [ επι οιπι ΑΕΤωκ 
ΤΔΑΠ πηςῦ α] Ρ]ετ α ο ἆ (Η15 αἆ 9/παοφας) ΟΥ1 335 Ῥαφεί ΟΥΤΕ ς., ΝΡ 

π 1. 69. 194. 918. 9255. 904. 946. Οἶοπι δὲὃ εισ. Τίεπι Ὁ Ε1 α πω 6Ίπα- 

ϱοᾳἱς εἰ αἆ (1 οπι), ο (3: οἱ’ 35: 3) νΕ ὕπ 8/παθοθας εἰ αἲ ( εἰ αἆ οπτηί- 

ϱἶς ὑπ 8Υπα(οφ.) 1: οβεπα]ί εισφερ. επι: Ἠϊπο απ εισ (παπι επι τεί]- 

ηθτο πιλ]πθγαπέ, ἀεάθτιπέ εισφερ. εισ Υε] φερωσιν εισ, απὶ ΥΕΤΟ επι 
ππα]πθτιηί, προσφερ. επι εαβΗἐπεταπί | εριµνησητε ευπη ΝΒΤΦΗΣ 1. 

19. 58. 69. α110 {οτο Οτ1) 395 ΟγτΙΣ5 ςν ς Τη ΤΙ µεριµνατε ΟΠ ΑΓΔ 
ΔΠ Ἱποῦ 4] Ρ]ε; Ῥαβείιή5, Ίέεπι ΡΕ Ο]οπιὔθδ προµεριμνατε :: Με 
προµεριµνατε, Μί µεριμνησητε | πωσ ή τι ΕΠΙ ΒΑΒΤΩΕΧΓΔΑΙΠ αποῦ αἱ 

ΟΠπΙΏ {ογα Ε οἳ' (φπαϊάεν αιέ γεδροπάεαίέίθ 5ἶπθ τι) νο οορεᾶᾶ ΑγτΡ οἱ Ἡν 
ΑΙΠΙ Ῥαβείμὴ.,, ϱ 1ὔτ,α Ρος Π5 11 α Άγτοα ο{56Ἡ ας] Ο1επιῦῦῦ Ον 
1395 ΟΥΤΗΏΥ356 ΟΠΙ 4 τι. Ῥτο πωσ η τι απολ. η τι ειπ. 88Ἡ τι ειπητε, 
πωσ απολογ., ἴο] εορᾶ7 πωσ η τι ειπ., εορβεᾶά πωσ η τι απολογ. 

19, διδαξει: ΑΙ, αἱ Ῥαις -ξη | εν αυτη (ο 5’ 5αἩ ορ ία) τη ωρα (1: ο 

Μί αἱ Μο εν εκεινη τη ωρα) οἱ. 0]16ιηῦ» Βαβοίμῦδὲ ΟγτΏτ 205 Ῥοεγηατο ϐ, 
1ο, Οκ 9δ οπη 

19. αυτω Ροδί εκτ. οχλου οτι ΝΒΕΤΙΩ 98. ... ς Τι ΤΙ απίθ εκ 6ΠΠΙ ΑΡΗ 

ΧΓΑΑΠ ἹΠοῦ αἱ ρίοι απι {ΟΥ 54Ἠ 6οΡρ 3ΥΤΡ αῑπι Βαβείμδο,, α ςσς{ία 

να βγτοα εἳ 58 αθ{Ἡ απίο τισ, Ὦ 5 11 Ῥίαπο οπι (πι αἲξ φμάᾷαπι ἄε 
ἔωγύα αἴ Πεειπι) | ειπε οαπι ΝΑΒΤΩΕ τε]] οπιΠ: Ὦ ειπον | τ. κληρονο- 

µιαν: 3ΥΤΕΝ έεγγαπι εἰ Ἰιεγεαίαίεπι 

14. ο δε (πιθ” ἀἰωῖέ αιέεπο ἠέ «Πεδις): Ἡ αἀᾶ εξ | κριτην ουπι ΝΒΡΙ, 1. 19. 
98. 191. 299. 946. 5αἩ (Ίρβατη γετβπα κριτησ 5δεχναθ) (0 νρ Τετμηατς 

4935 Πμαίσεπι, αποάὰ εξ κριτ. εἰ δικαστ. τοάᾷ]θ) ... ς ΤΙ δικαστην οἶπι 
ΑΦΕΣΓΔΑΠ απο αἱ ρ]ον Ῥαφείμ 505 :: πο Ἱπογθεάϊρ]]α θβί Ἠαπο ]εςίῖο- 

ΏηΘΠπΙ ἑχ Αοί Τ, 21. ὃδ (Ἠχοά 2, 14) τισ σε κατεστ. αρχοντ. κ. δικα- 

στην εφ ημων Βιχίδδε | η µεριστην: Ὦ 98. 88. ο βγτοι Τογίπααγο 4, 38 

ΟΠ (Ίΐθπα α 9 5οἆ Ροβπ5 Πιζίοειι 81ΡΕΥ 098 αιέ ἀὐνίβογεπι νὰΐχ ἨἩαΏαγε) 

εκ 69. 15τ. η (161. και) δικαστην (151. Ῥτο κριτην Παβοί αρχοντα) 

εφ υμασ (Α9): νξ εφ υμµων 

16. προσ αυτουσ: ΒΥΤΟΣ αἆ {ἔωγφα», ΒΥΥΣΕἨ αἆ ἀἰδοίριζοβ; 58Ἡ αάά Πεδις | 
φυλασσεσθε (8Υτέα Θ{5ΕΝ ΟΠΠ καν φυλ., Ἰέθη Α4ΗΠ Ῥτο ορ. κ. φυλ. πἲ] 



(ίς 11, 19) 

585 12, 16. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

5, ω . 3 ” / α Ἑπκο ὃν 9 ρα ον ΙΑ 
σησ πλεονεξίασ., ὅτι οὐμ ἐν τῷ περισσεύειν τινὶ ᾗ ζωὴ αὐτοῦ ἐστὶν 
3 »”. «ε / » ” Γ τ Ν Ν Ν νι 
ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῳ. 16 Πἶπεν δὲ παραβολὴν πρὺσ αὐτοὺσ 
λέ δ 9 / Ν λ , ο κε. να, 1Τ λ δ 
έχων ἀνθρώπου τινὸσ πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα. και διε- 

.- μα ο -” 3) ο. ῃ φ 9) δν . ῃ ν 
λογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων τί ποιῄσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συγάξω τοὺσ 

ῃ λ : ” : . 
καρπούσ µου; 18 και εἶπεν ' τοῦτο ποιῄσω΄ καθελῶ µου τὰσ ἄπο- 

’ .] Λο. ’ Ν ” ’ 

Όήκασ καὶ µείζονασ οἰκοδομήσω, καὶ συγάξω ἐκεῖ πάντα τὰ γενή- 
Ν Ν Ν - -” ” 

µατά µου καὶ τὰ ἀγαθά µου, 19 καὶ ἐρῶ τῇ φυχῇ µου" φυχή, 
” κ .ο Ν , ο ον . η ; ’ , 
ἔχεισ πολλα ἆγαθα κείµενα εἰσ ἔτη πολλά ἄναπανου, φάγε, πίε, 

πςῖ ἄαίε ο0Υ υεδίγηπι): Ἡ 15Τ. φυλαξασθε | πασησ (α9’) οππῃ ΝΑΒΡΚ 

τΜωπτποίγχῃ αἰ”9 {οτο Ι{ νσ βαἩ οοΡρ Αγτόα αἱ π{ῦ αὖγπι αοίἩ Ο1οπι 518 
Ῥαφείμ2θ5 ΑπΙΙΟΟἨΒΟΤΙΘ.,,, ς τησ «ΠΠ ΕΕΗΒΥΤΑΛ αἱ ρ]α | η (α, οπι) 

ζωη αυτου οΙΠΙ ΔΑΒΕΚΙΩΕΤΥΟΙΠΧΔΑΠ αἱ Ρ]α 1ὲ νς είο Βαδεί Ογτ]πο 
305 ΑπίΙοοἩ. ΟΕ εί. Ο1οπιῦῖΣ οτι οὐκ εν τω περισσευειν τινα (τινιβ) τα 

υπαοχ. εστι η ζωη αὐτου ... ΕΔΗΜΒΥΙΓ αἱ] Ρ]1860 η ζωη αυτο... Ὁ 
βΥτοι ϱ{5οΆ οπι αυτ. | εστιν: Ὁ ο (Ο]επι ν]ᾷς απίθ) απίο η ζοη Ροῦ; 

ΚΠΞ αἱ απο απίο εν τω, πΠ 328. Ροβί εκτ. υπαρχ. αυτω ... ΕΠΣ (αίτοα 

οπῖπα Ίοσο 6Γ88ΗΠΙ ο5{) 1ὔΜ. ϱδοῖ αἱ απο ΟΠ1 ρ]απο | αὐτω οτῃ ΝΟΒΡΕ 

απτοἵ 4150 {εχο Ῥαφεία Οντ]πο ΑπΙΙΟΕΠ... ς αυτου ο ΙΤ ΝΤΑΙΙΧΓΑΛΠ 
πηςΣ αἱ Ῥ]α 

16. δε (116. 15τ. 209. 999. 945. αἱ Ῥαπο πηῦὸ αἆά και): πουν | παρα- 
βολ. προσ αυτουσ: Ὦ Β4Ἡ πρ. αὖὐτ. παρ. (πι ἅίω. αμίεπι αἆ 1ῑζον αὐποϊδὲ- 
Μια ύπεπι) | ευφορησεν οΊΙΠΙ ΝΗΕΕΕΗΜΩΡΤΥΟΙΤΥΣΑ αἱ Ρ]α Ῥαςείμ5θ0 οἱ οἵ 
3/45, Ίπ ἠυφορησεν οππῃ ΑΡΑΚΙΓΑΠ α] πηι Βας» 56ᾷ (:: ος ΜΙ5, 1Τ. 
19,18. 17, δ. Τιο ὃ, 99 οἱς) 

1Τ. εν εαυτω (6. Βαδείμ 205: 5ο 2,5 καθ εαυτον): ΕΙ" εν αυτω | που 

συναξω: ΑΔ 19. 69. 191. 546. π. συναξαι 

18. και (α αἀᾶ εοφᾶαπς) ειπεν τουτ. ποιησω: ΔΥΤΕΣ οπι | µειζον. 0ἱΚΟ- 

δοµ.. (86: κ” ανοικοδοµ., ΟτΙΠίΣ, 305 γοαρά(ῇεαδο), Οτ5359 ἘβΡΣ αρ Μαϊ 
56. πιαῖοτα αεάἰῇσαδο α { ΟτΙΠΙΣ, Σθδ(πιαῖ, γεαεζ.) οί δΤΣ... Ὁ ο ποιησω 

αυτασ µειζονασ, Ἱξετη Ὦ ο Η 5: 1 ] νρπιαίογα αείαπι, τοῦ» ᾳ πιαίογα Γα- 

οἴαπι εα | και σΥναξ. εχει: Ὦ 101. Ἱ (αἱ. πιῦ”) νρ κακει (157. και εκει) 

συναξω | τα γενηµατα (αἱ. ς αυ 82) πι ΝΤΑΡΩΓΑΑΠ πηοῦ 4] Ίοηπρο 

ΡΙα Βαβείμ2θθ; Ίίοπι ςὸ τα γενγηµατα εππῃ κα] υΊκπι; ΡΕ ΗΣ1]α 
νΡ 4παο παία διιπέ πεζά, κ. ο ἆ ϱ πῃ Το πιεοβ, ἴέοπι βγτο οί τα, Ἱέοπα 
2ΑΥΤΗΣ.,. Ν8 (5οᾶ οπ1 παντα ᾳποᾶ ργαθεθάΙε) οί 6ΒΙ/ΤΥΟἷχ α19 β4Ἡ «ορ 

ΑΥΤΑ αθίὮ τον σιτον | µου 59ο ΕΠΙ Ν"ΘΙΔΟΙΟΑΡΩΧΓΑΛΙΠ πςῦ αἱ ΟΠΠΠ 

{οτε Τ{ νρ τε]] Βαφείμ..., πιτνοῖ 1, 118. 191. 157. (8αΠἱ εκ 10 απ τον 

σιτον) ΑΥΠΙ οπΙ | και (αγτη αἀά παντ.) τα (η οἱ οπ1) αγαΘ. µου οπΏι 
ΜΔΘ{ΟΑΒΤΙΩΤΥΟΙΧΓΑΑΠ πποῦ αἱ Ρ]ογ (56 π νζλπί απίο κ. τα. γε’. µου 

Ροπ) (61: 5:39) νρ βγταίτ ϱέΏΙ βα] ϱΟ0Ρ ΥΠ αθί] Βαδοίμ369..,, νο 66. 
190, 191. 450. α Ὦ ο ο Η 2. 1 1 πι ᾳ 5Υτέὰ Απιρ οΠ1 

19. ψυχή (1ρ2.ᾳνᾳ, εί. 01535018): ΑγχΟα εοσε... 8 Ὁ ο 6 2" 1 1 πα” 
οπι | πολλα Ρτὶ: Ο15,330ΡἱΑ6/ 307 οτη | κειµενα (Ε ϱ”' α Υπ Ροεῦα): 355. 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12, 22. 586 

εὐφραίνου. 20 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ 9εύσ᾽ ἄφρων, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν 

ψυχήν σου ἀπαιτοῦσω ἀπὸ σοῦ' ἃ δὲ ἠτοίμασασ, τήι ἔσται; 

21 οὕτωσ ὁ θησαυρίζων αὐτῷ καὶ μὴ εἰσ Φεὺν πλουτῶν. 

23 1505 Πἶπεν δὲ πρὸσ τοὺσ μαθητὰσ αὐτοῦ διὰ τοῦτο ὑμῖν 

λέγω, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ τί φάγητε, μηδὲ τῷ σώματι τί ἐνδύ- 

θΡο Ο1]οπι”ήό δε δδτ ας 15 (Πο. Ἱέθπι δἱ1 369) αποκειµενα, Ἱίεπη ΟµήΠίΣ, 

365 οἱ 515 γεροδῖία ... 88Ἡ βΥτεα Ο1επιδῦῖ αἀά σον ... 10Ρ9 5: 1 1 πιῦ οπι 

(Ώα52:48 οπι εισ ετ. πολλ.) | αναπαυου: 96. 01ο6πι””ὅ ϱ{ 557 οα{ΟΧ1ΟΙ οπη 

κι. 499, αναστα ουν, 1Ιδίβ οπιπῖα: κείµενα Ίδα πιε, οπραΏςος] 

Ίμ6ο, Ιέεπη αγαπαυ. Φαγε πιε οτη 035 πιῦ” | ευφραινου (09. βγτέα Άγπι 
ααί Οτίηί Ρί5 ρταεπῃ χαι): α Ὁ ἆ ΕΞ σι ιά ϱ3 11 πι ᾳ ν6 Απρδεπηθ! 
Τ,69ο ἐριῖαχε (Ἰᾶααα 5 απία ἴπ αππος πιιζέος Ρο): 6 ο Αιςζεπιθὶ {η- 

οωπᾶαγε (ο Λος {ος.) 

90. ο (πΝοἵ οπι) Θεοσ: Α ο κυριοσ, επι ΟΥΡ 535 (ποη 1έαπι”10 66541) | 
αφρων (εί. ςὲ 1694.) οἵπι ΝΑΒΡΕΕΗΙΩΤΥΟΙΧΔΑ αἱ Ῥοτπαα ... ς (Ίέεπα 

ςο 1655 οίο) ) Βᾷ αφρον οππι ΚΜΡΌΥΠ αἱ Ρία (οτι οἁτίατη Ο16πιδὸῖ 

οἱ ὅτ8 015, 3395ᾳ οἱ δα Α{2, 533 Ῥας”, 15, ποη 1ΐεπι ΑπΙΟςΙιποτη 15) |. νυ- 

κατι: ΑπΙΟΕΙΠΟΙΩ 15 α4ᾷ οι αγγελοι | την ψυχ. σου (1. 1. δὲ. Ο1επιδῦ1 
Ον 5, 301 οί 4, 398 ο ἴπί αν 75 Ῥας 3, 48 ΑπΙΟςΙοπιΙΣ 1ΐαοπι Ταγμπανο {, 38 βἴηθ 

απο σου): Ὁ ο ἵ 84Ἡ 6οΡ ααἲμ Ονῦ,2..5α 63 354 Τγ]πί 203 ΟΥ ρ201 6Η 341 οί 
355 Ροβΐέ απαιτ. Ροη (Ηρεχο Ο]επιδῖδοτι τη νυκτ. ταυτη απαιτουσι σου 
την ψυχ.), Ἰζεπη 69. 1 ΑπΟΟΜΒΟΠΙΡ Οτίπίή, 418 οἱ 3, 5Τδ Ῥοβί απο σου | 

απαιτουσιν ΟΠΠ} ΝΑΡΧΓΔΑΠ πποῦ (αἱ Ἑ) αἱ οΠΙΠ Γογθ Ο]οπῃ δὔτ οί στι 

Οναρίαια Ῥας2 ή ΑπΙΟσΠΡοπηδο 15. Ἱέοπη 19Ρ](αί. πι) νς Ονπί Τ8γερείωπέ 
νε] γερείεπέ, . γεροδουπέ, Τοτίπιᾶτό γεροβοεπὲ, ΠΛΙ503 επροδέιαδιπέ, ο 
Οὗρίου εαροδιζαέαν (ο ΟτΙπίΣ, 515 αι]εγείι) ... Ενω τοἳ 98. ἆ αιτουσιν 
(ἆ ρεέιπέ) | α δε (εξ. Ο]1οπηδῦτ ΟΥ5,3305ᾳ οἱ 35 Βαρ2, 48 οιτεβε’δΙ ΑπΙοοΙ 
Ἰοτηῦ Πηἰπί202): ο ο ϱ 1 1 ΟΥΡί6ἵ α ουν | τιν οἱ. 5. ἶ ΟΙαπιδῦτ ΟχΡΙ5 Α:ι 

19360 ϱ3, 535 Βαρ”, 55 εετερε 151 ΑπΙΟΟΗΠΟΙΑΙ5,,, Ὁ Ο]αοπι”6 ΑπΙοςΙιλοπι 

8 τινοσ, Ίΐεπι οιζως Π8Ρ]9ι (αἱ. πι) νο Πεπί Τογίπατο ΟΥΡ 

91. Ὑουδατα οπι Ρα Ὁ | αὐτω οππι Ν”Η1, 44 ΕΥ (5εἆ 1, εν αὐτο) ... ς Τιμη 

Τ{ εαυτω οΠΙ ΝΟΑΩΤΠΟΙΚΓΑΛΠ τποῦ αἱ Ρ]οΥ (5οᾷ ΕΙ αἱ ραπο ΑπΙοσ]ι!5 

εν εαυτω). Ῥοβί πλουτω» ΕΠΠΕΕΠΙΒΩΠΠΡΒΗΤΥΠΠΕΓΑ αἱ69 ας Ρ]χας αάά 

(αινα]{1 ταΏτο) ταυτα λεγων εφωνει' ο εχων ὦτα ακουειν απουετω (απ 

αἱ ποπ Ῥ]επο αἀδονῖρία Ἠαβαεπ{) 

99. αυτου ΕΝΠΙ ΝΑΡΙΩΤΥΟΙΣΓΔΑΠ ιηοῦ α] οπιἩ ΠΡΙε νο οίς (τΦοΙ πρ.αυ- 
τουσ µαθητ. αυτου): Ώ σθοπΙ, Μπο Ἰωῃ [αυτ.] | υμιν λεγω οι ΑΦ 

ΤΨΥΟΙΓΑΔΑΠ πποῦ α] Ρ]α α Ὁ ο 6 βγτΗῦ αὖπῃ ... ΝΒΡΗΣ αἱ ρ]πβ50 61 α (13 

ϱ1- 3: πί νάίτ;  Υετο οπι δια τουτ. υμιν λεγ.) ΥΕ 5αΏ «ορ βγτοὰ αθ{ῃ 
λεγω υμιν (:: πί Μί Ιεοίῖοπε ποη Βποί, πεο α]1ΐεν 5ο]εί αῑοί) | τη 

ψυχη 5ἶπο υμ. ΟΠΠ ΝΑΒΡΤΙΩ α]10 {οτε Ὦ ο { 3. 1’ 1 1 α απι {ια {ΟΥ 6πι 
{οἱ ΑΥΙΡ αἲπ Απιριισιώσς,,, ς (5οᾷ 4909) αἀά υμων (1 εκ ΜΙ) ουπι 

ΤΥΟΙΧΓΑΛΠ ης α] Ῥιετ α ϱ 62’ νρεᾶ βγτοι ϱἱ 5ΟἩ 6αἩ οορ ααἴὮ Ο]6πι 
381 ϱ{519 (πΐτοα οπ]πι Ίος ρθτρῖί οιππῃ Το ή γαρ ψυχη, ποἩ ουχι η πι 

99--81 
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ε - 3 - - ] -- - 

σησθε. 959 ἡ φυχὴ πλεῖόὀν ἐστιν τῇσ τροφῇσ καὶ τὸ σώμα τοῦ ἑν- 
’ Ν / 3 

δύµατοσ. 34 καταχθήσατε τοὺσ κόρακασ, ὅτι οὔτε σπείρουσιν οὔτε 
ο. ο 2 ή -- η .] κα 

Βερίζουσι», οἷσ οὐκ ἔστιν ταμεῖον οὐδὲ ἀποθήκι, καὶ ὁ θεὺσ τρέφει 
. / ώ 6 -- ω 9 

αὐτούσ' πύσῳ μᾶλλον υμεῖσ διαφέρετε τῶν πετεινῶν. 290 τίσ δὲ εξ 
ε - ” ο, τς λ { ” ” 

ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πήχυ: 
ς 3 σοὶ ὓ / , λ - - ” 
20 εἰ οὗν οὐδὲ ἐλάχιστον δύγασθε, τί περὶ τῶν λοιπών μεριμνᾶτε; 

’ η ’ σ ” ’ ” « ’ - / Δ 

2 κατανοῄσατε τὰ κρίνα, πῶσ οὔτε ν/θει οὔτε ὑφαύει' λέγω δὲ 

ΜΙ!) ΑΙΙΙ1, 665 { σωµατι: ΡΊΝΟΙ α]50 {ογθ α 54] 60Ρ ΒΥΥΣΟΝ ααἰἩ Ο1επι 5! 
(ποὮ. Π{οπιῦτὸ πος ΑίΠ) αἆά υμων (1: οχ ΜΟ, Πῖπο Ἰωπ [υμ.] 

95. ἡ ΨΥΧΗ ο. ΑΕΔΗΚΩΌΥΓΔΑΠα]ΡρΙι α {45 1ᾳ ϱΙ σΙά νρ βγυρ σι... 

ΝΒΡΙΜΑΧ αἱ 3» {εγο Ὁ ο 6 60Ρ ΑΥΤΟΙ οἱ Σεπ(αίΡ γαρ ο.") αἲπι αθίλ Ο]επα 

33191518 ή γαρ ψυχ., Ἠϊπο Τπ η [γαρ] ψυχ. Τίεπα ΤΥΟἳ 64] οτι η ψυχη, 

61. 245. 954. 299. αἱ Ρ]ις815 1 Αγτρ της εοἆ ουχι η ψυχ. (:: πί ΜΟ) | 

πλειον: Ὦ πλεον, 11. 18. 20Τ. 135 {οτο Ο]επιθῖΣ πλειων | τήστροφησ 
(6 τρυφ.):1 Δ του σωµατοσ 

94. τουσ κορακασ (αί. 01οπι”5Ι Τεν απανοά, 39, Ταπι Ἠιδ]ποΙτΤ κατα δε τον 
λουκ. λεγων ο κυριοσ" κατανοησ. τ. κορακασ, πλειοΥ τι εμφαινεν᾽ 

τοισ µεν γαρ σπερμολογοισ των πτηνων ετοιµοτερα εστιν τροφη, τοισ 

δε σαρκοβοροισ, ὠσπερ οἱ κοραχεσ, δυσχερεστερα): Ὁ ο 1] τα πετεινα 

του οὐρανου, { υοζαιἠία, [οἵ οοἴμεγεν 1: οἳ Μί | ουτεσπ. ουτε Θερ. 

οἳπΠ ΝΡΙΩ 6... ς ΤΠ ου σπ. ουδε (Μ 486Υ ου, Τνοί ουγε) ερ. οπη 
ΑἨΧΓΔΑΠ ποῦ αἱ Ρ]οΥ Ιέ (εχο ϱ) νρ τα]! ΟΙεπιζῦῖ :: αἲ Ἱία Μί Ιοοίῖοπο 

(ππίαπα ΠΟΠ Βποί | σπειρουσι: Δ-ρωσιν | ταµειον (-μειον ΑΒΡΙΩΧ 
ΓΔΑΠ οίο; κ -μιον): Μεῦ αἰ1δὸ ἔεγο Ο]οπι5”] ταµιειο» | ταµ. ουδε: Ὦ 

οὕτεταμ. ουτε | αὐτουσ: ϱ 69. 255. 846. αυτα (0 απίοι τα πετει». 

τ. ουρ.) | ποσω μαλλον: Ὁ ο ο 3 1 1 πηέ ουχι, ΟΙεπι5”1 ουχ (:: ο{ ΜΙΑ), 
88]. οΠ1 (Ρ6ΓΡεΠΒ υμεισ δε) 

20. µεριµνων ΟΝΠΙ ΒΑΒΙΙΩΤΥΟΙΧΓΑΑΠ πποῦ αἱ ΟΠΠ {οχαο ΙΠ1ΟΤΗΠ (βοἆ ο ρο»ί 

Φυναται Ῥοπ) να 5γτέα οἱ πἱΣ 6α] ορ απ αθίὮ ἨιβΙάο 1, Ῥϊ οπι 

οππη Ὦ 64” 920. (Τοτιδρεσίας”ὃ Ἰ1ρογχο χθβρ]οΙί αἆ Ιβία νοτρα ΟΗτῖςί: 

51ο εἰ {γαποε(ῖοΒ ο] ης εαιζ1έ, (ἀἱ 48 ο1β) «φιῖα πεπιο ροέεδί αείσενε 

οι δέέωπι παπι α δίαίπγαπι βµαπι, πιεπάασεπι ασεγε υι[έ Ολιγίκέηπο) :: ἴπ 

Μί ποπ Βποί | επι την ηλικ. αυτου: ΠΡ] νρ 5αἩ ορ βγτζα ο πίΣ εἰς αἆ 

ίαίηγαπι διιαπι: ἆ αἆ αεἰαίεπι διιαπι, ο α δίαξωπι αεἰαζῖ 8µαε, Ὦ α αἆ 

βίαιη διήμα | προσθειναι (ΕΗΧΓΛ 4] πια -θηναι): ΤΙ ροπ Ροβί επι τ. 

ηλ. αυτ. υπ Ὦ (:: ΠΟΠ Ἰέοπι ΜΙ) | πηχυν 5ἶπο ενα ΕΠ ΝΒΡ 1 1 βαἩ 

ορ... ς ]μη αἀά ενα (:: πί Μί) οππι ΝΔΑΤΙΩΤΡΟΙΧΓΑΛΠ πού αἱ οπιπνίά 

ΗΡΙΕΙ γρ ΒΥΤΟΠΙἨ ΑΥΠΙ αθ{]ι Ει81101Τή 

26. ει ου» πδᾳ ὄυνασθε, τι περι τ. λοιπ.({ᾳ ϱ  υΙά νρ): Ρα Ά ο ο 2 
11 η] π]ςῖ εἰ (13: οπι) ἄε οείεγῖς φωῖᾶ (ο οπα (ία) | ουν: ΒΥΥΟΊ οί 8ο 

δε... Κ 84Ἡ οπι | ουδε ο ΝΒΙΙΩΤΝΟΙ 1, 98. 151. 15Τ. οδός... ς ΤΙ 
ούτε ΟΠΠ ΑΧΓΔΑΠ ης» α] Ρρ]ου ΕιβιποΙῖ | ελαχιστου: κ” αάά τι (νο 
ΟΠῃ) 

27. τα κρινα ({ 13 14 νβ): κ αἱ ρ]αβ α Ὦ 66 ἶ ΒΥτζΗ πάά του αγρου :: 
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” ος πό ς ῃ 

ὑμῖν, οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αυτοῦ περιεβάλετο ὣσ ἓν τού- 
] » ’ ”/ νὰ ἀν) 

των. 328 εἰ δὲ ἐν ἆγρῷ τὺν χόρτον ὄντα σήμερον καὶ αὔριον εἰσ 
η / ε Ν [νὰ 32 Λε. / -- « - 

χλίβανον ῥαλλόμενον ο Φεὸσ οὐτωσ ἄμφιεξει, πὀσῳ μαλλον υμασ, 
] ς ς .- .. -- / Δ , Δ 

ὁλιγόπιστοι. 29) καὶ ὑμεῖσ μὴ ζητεῖτε τί φάγητε καὶ τί πίητε, καὶ 
κ. Π . /  ” κ 

μὴ µετεωρίζεσθε᾽ 90 ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κύσµου ἐπι- 

εχ Μί | πωσ ουτε γη ει ουτε υφαιν. (4ποπιοᾶο πιο ἑεαιπέ πεφιε πιειιιέ 

3) ο. α βγτοὰ Ο1]6πη”51 (κατανοήσατε, λεγων,τα κρινα,πωσ ουτε} ει 
ουτε υφαιγει' λεγω δε υμιν οτι ουδε σολ. περιεβαλ. ωσ εν τουτων) Τοτί 

πηαγσ4, 35 (οπιπΊπο 5ἷο ναΐγ εκ Π15: α,οπῖαςδ αἳ Η]ῖα οἳ ΓοεπΆπΙ ΠΟΠ {εχαπί 

πθο παπί, δὲ {απιαη νοβδιηέιτ αἳὐ 1ρ8ο΄) ... ς Ἰπ πωσ αυξανει (Ε 

-νουσιν)' ου κοπια (Ε -ιωσιν) ουδε νηΘει (5 -θουσιν) οππι ΝΑΒΤΩΤΣΟΙ 

πΓΔΑΠ ἹπΠοῦ αἱ οπιησίά {ασ 5 υίᾶ νρ (Ίΐαπη 1186, δαᾷ ο φΊιοπι. ογεδοιιιέ, 
ποπ πεπέ πεφιε ἐεαιπιέ; 6 ν6ΥΟ Ῥο5βΐ ογεδοιπέ αἆᾶ εἰ Πογεβομπές Ὁ 31 1 

Ροβί νηθει αάά πεφιε Μεσιπέ Ἱ. ο. ουτ. υφαιν.) 84 «9Ρ ΒΥΥΗΙΣ αΓΠΙ αε{] 

: αἲ Ἱα Με | λεγω δε: 18. α 2: {1 δα οπι δε | ουδε εππῃ ΒΕΕΘΗΚΩΒ 
ΤΥΟΙΙΨΓΑΛΠ αἱ Ρία α (01:39) νο αΓΠῃ αθἰἩ ... ΝΑΡΙΜΣ 150 {ετοῦρσοο 

42’ 1 1 ᾳ (5811 «ορ) βγτεα δεί πό; Ο1ειη”1 οτι ουδε, Ἠϊπο Τιμη [οτι] ουδε 

επί Μέ |. περιεβαλετο (ο ο απιἰσίι δέ, αὐΙᾶ απηϊοίι6 εταί, ᾱ ἴπαζηέις 

εφέ): κ αἱ πα --λλετο (18Ρ]ὰ νρ υεδίτεζαίι) 

98. ει δε αίο: ὮὉ ᾳ αιέ υἰάείε επι, φπιοᾶ (ᾳ φιοπιοᾶο); ἰπαϊίον αθί] 

εοσε υἰᾶείε αἴςο, απαιπαἁπποάαπι Τ οἱ ἴδε, 440. ἴδε Ρτο ει δε | εν αγρω 

οι ΝΑΒΙΜΩΤΥΟΠΙΑ 88. 106. 10. 954. 48εν ᾳ56Υ ϱ5οΥ 0]οπη”θί... ς εν 

τω αγρ. «ΙΠΙ ΕΚΒΥΓΔΠ αἱ Ρ]α β4Ἡ «ορ αὖπι; Ἰάᾳιο αηΐο τον χορτ. ο 

ΝΗΙ, 16Τ.... ς απίο σηµερ. οντα (ΑΔ 2652. οντ. ση.) οΙΠΙ ἘΒΥΓΔΑΑΛ αἱ Ῥ]α, 

1έθτη Τμ ΙΠπίαχ σηµ. οἳ οντ. ο. ΑΚΜΩΤΝΟΙΠΠ αἱ] Ρο σί ἵ 1 ᾳ απι {ου 
{ια {οἱ παῖ (α]: 1έαπι 3: λοᾶἱε εδὲ πι αθγησι, νο ]ιοᾷ. εδὲ ὕι αθγο) Οἶθιι 

εως ΡΟΣΙΡΡΙΗΧ α11δ ο αείᾗ του αγρου (ροβίέ τον χορτον, 5εὰ οκ Πῖς 69. 

106. 205. 946. [βγτοι ν]ᾷο Ῥοβί] του αγρου σηµερ. εν [τω] αγρω οντ.) 

επί Μέ Γ οντα σηµερον οππι ΝΒΑ 969. ο (φιιοᾶ εδὲ ]ιοζζε) 541 οορ .... 

ς σηµ. οντ. 6ππΙ ΡΕΩΣΙΡΡΙΗΡΒΥΧΓΑ αἱ ρ]ι Π2' νσεᾶ αἱςα, Ίίεπι Τη Ἱπίει- 

Ροβῖ5 εν (κπ είο εν το) αγρω ουπι ΑΚΜΩΤΠΟΙσΠ είο (ν]άε απίς) | 
αυριον: 8ΥΤΟὰ αάάᾷ αγεδοῖέ (/αεπιπι αθγογΊπι φιοᾷ Ποᾶίο εδὲ π αργίς εἰ 

ογα» αγεβοτέ εί πιέζιη ἐπ οἴζύαπηη) | αμϕιεζει (Ε -ταζει, Ἱέα Τω11) ο. (Ε) 
ΡΙηΥΟΙ... ς αμφιεννυσι (:: αἱ Μέ ]εοίῖοπα ποπ βιοῦ) ΟΠ ΝΑΩΣΓΔΛΙΠ 

απο τ6]1 αἱ οπιπΥΊά (:: οἳ ΒίερΙ. ΤΗ6Β. 5αΏ αμφιαζω εκ Οταπι. Αποςά. 

ΟΧ. 3, 958 το µεν αμφιεζω εστι κοίνωσ, το δε αμϕιαξω δωρικον, 
ωσπερ το υποπιεζω και υποπιαξω). Ώοε Μεῖοπε ΕρίρΙΟ 146654 ουκ εχει 

το" ο Θεοσ αμφιεννυσν τον χορτον. 

99. και τι ΟΠΠ ΝΒΤΩΤΥΟΙ α] ρ]α513 6 «ορ π{ αἱ Ρ6ίτ4 αγτοι θ{5οµ Βαροί] 218 

εκ ς Τη τι (1: αἱ Μ{) ουπι ΑΡΧΓΑΑΠ αποῦ αἱ Ρ]ετ Π{ΡΙεΙ νο 5αἩ ορ 

56Ἡπν οκ 4 ΑΥΤΡ αὖπι αοἲ] Ο]επι 551 ΑίΠ 1 665 { κ. µη µετεωριζ.: βγτεα 
εἰ φἹοπιοᾶο ορεγτεπιὐιᾶ (:: πα Μ8) Ἱπβαρεγαιθ αάά εἰ οεσιραξί εις ἐπ ές 

90, ταυτ. γαρ παντα: 1. 191. Υ59Ι παντ. γ. ταυτ. (:: εκ Μθ)... ῦἳ1]α 

ΟΠ1 παντ. | του κοσµου (5 Ροβί επιζητ. Ρο): 40. 68. αἱ ΡΙα5109 1 οπι 
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ζητοῦσιν' ὑμῶν δὲ ὁ πατὶρ οἶδεν ὅτι χρῄζετε τούτων. δἱ πλὴν 

ζητεῖτε τὴν βασιλεία» αὐτοῦ, καὶ ταῦτα προστεθήσεται ὑμῖν. 

95 ΤΗ φοβοῦ, τὸ μικρὸν ποίµνιον' ὅτι εὐδόκησεν ὁ πατὴρ 

ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν. 95 35" Πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα 
155.5 ε -- Ν / 2 /΄ . ’ ς ο. ’ Ν 

υμῶγ και δύτε ελειμοσύν ποιησατὲ ἑαυτοῖσ ῥαλλάντια µη 
’ έ : Δ 2 / .] -- » ἃ - ο ΄ 

παλαιούµενα, ὑΦησαυρὺν ἀγέκλειπτον ἐν τοῖσ οὐρανοῖσ, ὅπου κλέ- 
-. » Δ / { 

πτησ οὐκ ἐγγίζει οὐδὲ σὴσ διαφ/είρε. 94 ὅπου γάρ ἐστιν ὁ ϐη- 

τας Μί [ επιζητουσνν οΝΠΙ ΝΒΙΤΝοἰχ 19. 98. 69. 1924. 846. ... ς Ἱμπ 

ἐπιζητει ΟΙΠΙ ΑΩΓΑΛΠ απο αἱ ρ]αχ Βαβοίμ2τθ Α{11, 68- Ίέοπῃ Ὁ 016πηΣ55 
ζητει. Βἰπη]έευ ΠΕΡΙ νρ Τοχ παν”, 59 ϱιαεγιπές οοπίγα 3’ 1 ὑπιφιζγιπ, 

Γ Ῥετίοναίὃ γοφιζγαπέ |. υμων δε οἰς (841 ραΐεν υεδίεν επἰπι): Ὦ ἃ Ὁ ο 6 

11 ( ᾳ) αεί Ο]επι στὸ (οἱ 353 φησιν ο πατ. υμων) Τοτηατο 4,29 οιδεν 
γαρ (ἳ ᾳ Ῥετί αμίεπι) ο πατηρ υμων (Τετί οι υμ. Αάάῑί Ταχ: , Ρρεῖας 

4πβεΓΑΠΙ 4πθτῃ ῥαίΐτεπη Ιπίθ]]1οὶ νοΠί Οµη]βίας.) | τουτων: χ αἱ 

Ρ]11810 α Ὁ βατπῃ ααίἩ Ο]απηῦῖῦ ΑΙ 1605 ᾳᾷᾷ απαγτων :: ο Μί. Ο8 οἵ. 

Ἐρίρμπηατο δδὲ Όμων δε ο πατ. οιδεν οτι χρηζετε τουτων των σαρκικων 

(απίεα δή Ῥορί τουτων ρονρῖέαν των σαρχικων δη. Ἰπ ἐλέγχ. νοτο λῤ᾽ 
ΥΗΥΞΙΒ: οιδεν ο πατηρ οτι χρηζουσι’ οι µαθηται των σαρκικώνχρειων 
και προγοει τοιουτων.) 

δΙ. πλην ζητειτε: Ὁ α ΕρὶρΙΙΝΙΕΡΙΗ ζητειτε δε (Ερ1ρΙΦ64 οπι δε). Ῥχας- 
ἴετεα 19. 28. 09. 124. 191. 946. ἵ νρε]ὸ αγπιἉδό ΑΠ 1 505 αὰά πρωτον 
(1 Μί ζητ. δε πρωτ.) | αυτου (49’’) ουπι ΝΕΡΕΙ”1, α 6 Β8Ἠ 60Ρ (πια]θ 

οορΣ1 εἴμφ αἱ ἀεί «οη]ϱ) αοί] αἲθ ΑίΙ1065,,, ςτου Όεου (:: πὲ ΜΙ) 
οππη ΑΡ”ΩΤΝΜΟΙΧΓΑΑΙ απο δ αἱ οπιπσίά ἆ ΠΡΙ νρ αντε ο αίς Ο]θπη 255 

ΜοΙοπίθνί 4, 39 ϱ{ ορ{ρα 514: 004, Ῥντασίεγεα νρε]εθ (οὰἆ οαγέο Ρ]6Υ οοπίγα 

είαπί, οῇ βαΠ{{]) αγπιᾶδο ααί] αάά εξ ἐηδέέίαπι εἴι 1: ο Μί | ταυτα (4 

αυτα) 8ΊΠο6 αἀάῑίαπα (α΄) απ ΑΗΕΗΙΩΒΥΔΑΛ αἱ ρ]αβδῦ0 α ο βα] δυτοὰ 

(εί ἐχί) ατιηοᾶ Τοχπατο«,ὔθ,,, ς αᾶά παντα (:: αἱ Μ), Ίωῃ [παντ.] 
οππι πα ραδαρρ]κντνοίηχεπ αἱ ρία Ὁ ο { 5 61. 31 1ᾳ ΝΕ εορ 8Υτ 
δομϱίΡ ο.” ΑΓΠΙΗ55 αοίἩ Ἐρίρμπιατο θ14 ϱ{ 554 (οἱ. ἵη ἐλέγχ. ΛΥ’ διο προσ- 
τιθησι παντα τα ενταυθα οντα αυτου) Α{Ι1 66 ΑπιζιΙσιώΙ 

99, ευδοκησεν (Ὁ ΡΥΒΕΠΙΗ εν αὐτω): ΙΓ 6ΑΥΡ αἱ πια Α{ΗΞΙ555 Ῥαδτερε 

οἰῦαρί θ50 64956 ΟΥγ”, 645 υδοκ, Βὶο ο: ποϊίίε πιείιεγε Ῥιιβζιπο (Τε εην 

(οβά επι 1), πι «ιο Φεπε δεηδἰέ γαΐεν υεδίεΥ ἆἄατε οἵο | ο πατ. υμων: 

Όμων ο πατηρ ... Μεῖοη αρ ΕρίρΙμδ1 οί 555 οπι Όμων (αντι του" ο πατ. 

Όμων, ο πατηρ ειχεν) | δουναι: ν ἱδομ"" 108. 455. Ἠ30ς αἱ Ῥαις 

ΡταεπΙ του | υμων (οπι 6ξ. ΟγΥ 5848: οοπίτα ΒαβῖοβΕ {45 ος Ὀαρίοδο" 853 
ε4ἆ ο οὐρανιοσ) εί υμιν: α5ΠΡΡΙ α] Ῥαπο ημων (εἴ. εορᾶ2) εί ημιν 

38. εαυτοισ: Α αυτοισ (οἳξὶ εν αυτοισ) | βαλλαντια (0) οι ΝΑΒΡΕ 
ΚΩΤΥΟΙΡΥΧΔΠ 4] ρουπα.... ς βαλαντ. ΟΙ ἄ5ΙΡΡΙΗΙΜΒΓΑ αἱ Ρ]α | αν- 
εκλειπτον (Νωκ 4] -λιπτον, 1, -λιπον): Ὁ ανεγλιπτον | διαφθειρει 

(453ΡΡΙΑ αἱ ραπο -ρη): ΡΕΤΑΕΙ φερει 

84. υµων: α5ΠΡΡΙ αἱ ραπο ημων, ϱ 1 19018ἱ Επι | εκει καν ή (ΤΤΙΟΙΑ οπι) 
καρὸ. υμων (α53ΡΡΙ αἱ ραπο ἡμ., 19018ἱ ἑµιπι) εσται (1 81 Ραμο ἶ 
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-- ” 6 , [4 - ᾿ Π 54.10 

σαυρὺσ ὑμῶν, ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία ὑμῶν ἔσται. 90 πι Ἔστωσαν 
ε ο ει ’ ο ’ ΔΝ ς ος / ο 90 Δ 

ὑμῶν αἱ ὀσφυεσ περιεζωσµέναι και οἱ λύχνοι καιόµενοι και 
ὧ νὁ ’ Δ / ” ιά 

ὑμεῖσ ὅμοιοι ἀνθρώποισ προσδεχοµένοισ τὸν κύριον ἑαυτῶν, πὀτε 
3 ’ 3 ω / τά 3’ / Ν ’ » , 

ἀναλύσῃ ἐκ τῶν γάμων, ἵνα ἑἐλθόντοσ και κρούὺσαντοσ ευθέωσ 
τς ρο.ο / ” τν, α. η ἑ 

ἀνοίδωσιν αὐτῷ. Ὁτ ο µακάριοι οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι, οὖσ ἐλθὼν ὁ 
ε ὁ 3 ς [τά .. / λ 

κύριοσ εὐρήσει γρηγοροῦυντασ᾽ ἁμὴν λέγω υμῖν ὅτι περιζώσεται και 
. .. » Ν Ν Δ / ο) - Π ἊἎ 5] - 

ἀνακλινεῖ αὐτοὺσ καὶ παρελθὼν διακονἠσει αὐτοῖσ. 98 κἂν ἐν τῇ 
. ἊἎ » μι ῤ ” 0 Δ σσ 4 ’ 

δευτέρα, κἂν εν τῇ τρίτῃ φυλακῃ ἐλῦθ]ῃ και εὐρῃ οὕτωσ, µακά- 

εστιν): Ὁ α Ὁ ο {1 εκει εσται και ή καρδια υμων (081 ημων, ο 1 

ἔιπι) 

9δ, εστωσαν: Ῥ εστω, ΡΕΙΡΕΠΒ Όμων ή οσφυσ περιεζωσµενη |. υμων 

(α5πΡΡΙημ.) αν οσφυεσ (Ῥ- υαισ, ΓΟδΟΙ -υαι) οππι ΝΒ(Ρ)ΕάΑΣΙΡΡΙΗΙΜΡΘΤ 

ΥΧΓΑΛ αἱ Ρρ]οτ Ο16πι515 ΟΥΥΔ4ΟΥ105 Ῥαβθίμθ46 Ώαπι2,τήδ,,. Ὦπ αι οσφυ. 
υμων οπη ΑΚωπ αἱ πια 1 νο ΟΥ 3 516 0οπ8{ἳ, 51 3 ΒαφοίμΣ, 195 Ογτεαί 10” 

(οε ιο) ΑπιμοσΙιϊσος Πηπί τος 353 ῃ. καιοµενοι: 190. ο νσεᾶ ΟΥΡΣΟ5 (ποη 
1{θπη366 ος 95 ο 501) αἀά εν ταισ χερσιν υμων 

86. υμεισ: ἄ5ΙΡΡΙ Ίμεισ | ΑΔ προσδεχόµενοι | εαυτων εἰ. Οτξ8ΐ οχ 10! 
0οπς{1, 51,3 ΒαφείμἍ4θϱι” 105 ΟΥνγΙπσδο ΑπΙΟΟΗ 1556 απ σδ,,, ο 1, 

19. 99. 69. αἱ πια Οἶθπι 315 ΟΥ3516 Μείῃ ὅ, (6α11 5695) αυτων | ανα- 
λυση εΝΤῃ ΝΑΒΡΕΗΙΜΡΩΒΌΥΔΠ αἱ ρευπηιι Μείμθδὸ,., ς -σει ΟΠΠ ἄΚΧ 

ΓΑ αἱ ρ]α Ο1αμι318 (οτε αναλυσει) Ῥαβείμβίθρ[”, 165 ΑπΙΙΟΕἩ Ώαπη (Οοπεί 

πυτε ηξει) [ κρουσαντοασ (εί. Οτεαί οκ): Α 9651. αὖᾶ αυτου. Ἰ1μ1ρετα 
Μεί] ινα ελθοντι κ. κρουσαντι αυτω ευθ. αγοιξωσιν | Ὁ ανυξουσιν | 

αὐτω: Γ 38, αυτον 

δτ. µακαριοι ου: Α ΟΠ1 Ου | ελθων ο κυριοσ εί. Ο16πη "15 Εβίτο 150 αρ 
οὐμ 341 ΑμοςΗ 1954 Ώαπι 5, 138 Π]πί 383 (δεαέις δεγυιις 1ῑἴε, «επι «(πι υ6- 
πεγί ἀοπιώιις εἴιθ) ... Το 95. 0 κυρ. ελθ. | ευρησει (ὰ α τπί 551 ᾖπνο- 
πτεί): δἳ ΟΊεπα (εγρήγοφοτασ ευρη) ευρη, Ίτεπι ΠΡΙέΙ νρ Ππί 52 ὕπνε- 
ποτέ | και παρελΘ. διακον. αὐτοισ αἱ. Πηπίδ84 Μοί1δ59 Ἐιιβίαο 119 Ῥας 
οἱμθ” Απίίοςμ Ώαπα: κἲ οτι (Β4ΡΡΙ4) 

98. καν εν τη δευτ. καν (η Νοἴκαι) εν τη τριτ. φυλ. ελθ. κ. εὐρ. ουτ. (Ογτ 

αάά ποιουντασ) ο.ΔΒΙ/ΤΨΟἷα 98, 181, ΟγτΙαοβ0Σ 6αἩ (εί δὲ υεπεγίέ ὕπ δεο. 

υἱᾳ. υεῖ πι ἑεγίία, Ῥοδίθα ποιουντασ ουὐτωσ) ΒΥΙΣΕΝ (εί δὲ πι υἱφίζ. δεο. 

απέ ἐεγέία υεπεγῖ είς) 881, ΒΙπιΠέ6υ αγπη (οί. Μαίμδῦνκαν τη δεύτερα καν 
τη τριτη φυλακή, µακαριοι εστε): Ίΐεπι 1. 118. 909. Ῥταετηϊβείς Ἠΐ8: 

και εαν ελθ1 τή εσπερινη φυλακή και ευρη ουτωσ ποιουντασ, µακα- 

οιου εισιν, οτι ανακλινει αυτουσ Καν διακονήσει αυτοισ. βΒΙπαΙΠίει αο 

1, οίο β5' 11 παπω αἱ ϱἳ υεπεγτέ υεβρεγέὔια υἰφία (ἱ Ἱογα υἰφιζία) εί σία 

ὕποεπεγτί, δεαέζ δέ (πηπα αάά 5εγυὲ 4), «φιία ἠιδεδίέ ἐῑῖος ἄἰδοιπιδεγε εί 

ἐγαπδίεύ εί (πιπα ἐγαπείεπς) πιπ{εἐγαδίέ εἰἶθ, εἰ δὲ δεοιιᾶα εί 5ἳ ἑεγέία (ΤηΠι 

εἰ δἳ υεπεγτέ ἴπ δεο. υἰφιδία εί δὲ ὑπ ἑεγέία εξ ἴέα ἐπυεπεγί); ξειι αἱ 554 
εἰ δὲ υεπιεγῖί υεδρεγέίπα υἱφίία εἰ ἐπυεπεγῖ δίο, ὀεαίέ διπέ, φποπίαπι }έ- 

οιπιΦεγε εοδ Γαοῖεί εἰ πιπφέγαδιέ εἴδ, ᾖίσεί βεοιώιᾶα εἰ ἔίσεί ἑεγέία: 1ΐθιι 



588 1, 95. ΚΑΤΑ ΛΟΙΝΑΝ 

8ος ’ η] 156.90 4 Ν / οφ 2 6 3 

Μεδὶ, ἆος Οἱο{ εἶσιν. 9 ο τοῦτο δὲ γινώσκετε, ὅτι εἰ ᾖδει ὁ οἰκοδεσπό- 
Γ ΄ « η ” » π » ὁ ” 

τησ ποίᾳ ὥρᾳ 0 Ἀλέπτησ έρχεται, ουκ ἂν ἀφῆκεν διορυχθήναι τὸν 
σ . .] σ- 40 αε μ. η ἵ η] ο τ ιο) . -- 

οἶκον αὐτοῦ. και υμεῖσ γίνεσθε έτοιμοι, ὅτι { ὥρα οὐ δοκεῖτε 
ὁ υἱὸσ τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. 

151.56 Ίπτ οσο πε χι εν δις ορ 41 Πίπεν δὲ αὐτῷ ο Πετροσ᾽ κύριε, πρὺσ ἡμάᾶσ τὴ πα- 

βυτζα εί οἱ υεπεγῖί ργίπια υζφηία εἰ οἱφαπίες ἐπωυεπεγά, θεα κιπέ, «10- 

πῖαπε ἴιζεθοέ τἰῖος «Πἰδοιηπόεγο εἰ πιὐπιἰκίγαδίί εἴε, εἰ δὲ υἱφιχία δεοωπᾶα υεῖ 

ἑεγέία Όεπεγῖί εί Ππυεπεγίέ ἀῑίος οἰραπίεν ... Ὁ 6 ϱ και εαν ελθη τη 

εσπερινη φυλακή και ευρησει ούτωσ ποιησει, και εαν εν τη δεύτερα 

και τη τριτη, ο εἰ εἶ υεπεγᾶ υεερεγίίπα υἱφιῖ. εἰ ἵπυεπιεγτέ δίο Γαοἰεπίες, εἰ 

δὲ ἵπ δεοιπᾶα εἰ δὲ ἔπ ἑεγίία, ϱ εἰ 5ἱ υεπενῖέ ερ. οἱ. εἰ ὕπυεπεγεί δίο Γα- 

οἵεί, φ μία γεοµπιΦετε εοβ Γαοτεί εἰ πεὐηϊδίγαυτε, εἰ εἳ ἵπ 5εο. υεῖ ἑεγία. Οὲ 

πας Μοῖοη αρ ΕΡΙΡΗΣΙ4ε(555 αντι του” δευτερα η τριτη φυλακη, ειχεν" 

εσπερινη φυλακη (11 --νην -κην) ... ς μη Τϊ και εαν (5 αν) ελθη εν τη 

δεύτερα φυλακή και (9" αἰ15 [εχο ξᾳ νρ αάά εαν) εν τη τριτη φυλακή 

ελθη (Ἱπερίο ελΦειν) και (Ακπ α]ἵ και ελθων Ρτο ελθη και) ευρη (9Α 

αἲ Ῥαπο ευρησει) ουτωσ (ς ουτω 8ΐπο σοᾷ ππο) οππι ΑΕΑΣΗΡΡΙΗΚΜΡΩΒ 

ὉΥΓΔΑΠ αἱ Ρ]εγ ἔα νρ (86ἆ {οἱ ραίΐ οπι αἱ τία ὑπυεπεγίέ) οοΡ (εἰ δΐ υεπε- 

γτέ ἵπ 8εο. εἰ εδ υεπεγίέ ἴπι εί. υἱρί]. εἰ Ἰπυεπεγίί εο Γαοϊεπίες ἱς) ΒΥΤΡ 

Βαβείηθήτ Ώαπι”,τήδ..,. Ὦ εἰ δἱ υεπεγῖέ υεδρεγὲ. υἱᾳ. εἰ Μία ὑπυεπενγε, ὄεαἰὲ 

δέ, «ποπίαπι Πιθεθίί 1ος αἴβοιππιδογε εἰ πιζπήείγαδίέ ἐῑῖος (ροδί α4παο 

βίπίῖπι ροτρ]ί: ου αι{επι βο(οίε) | µακαρ. εισω’ 4Όδα αἀάἹίατα οπή κ” 
Ὦ 5: 1 1 πιπι σαί Πεπίθδάς,, δ΄ Τί αἀά εκεινοι οππι ΝΔΗΒΡΙ, ϱ (6ΥΗ 
15) αγτεα οορᾶ” Ογτ]αο 05. ς Ίωῃ αᾶ οι δουλον εκεινοι οππι ΑΡΩΤΥΟἶ 
ΧΓΔΑΠ Ἱποῦ αἱ οπιπσ]ά ο ξ α ΥΕ βαἩ εορξεᾶᾶ αγγαῦῦ αγπη ααί] Βαβοί]ι 
ΏαΠ12, 128 

99. ου. αν αφἠκ. 5ἱΠ9 εγρ. α. και ουπι Ν’Ρ (ουκ αν ἴαπίαπα, χοπίβαφ., 

διορ. τ. οικ. αυ. ρεχ Ἱποιτίαπῃ οπ1]58Ιβ) ο 1 Β4ἨΥΟΙά ΑΥΤΟΣ ΑΥΠΙΖΟΝ Τογί 
πάτο νσδνν, ς Ἰμπ ΤΙ εγρηγορησεν αν και ουκ αν (Τϊ οσα ΟΠΠ ΝΒΗΚΙΡ 

ΒΠ 1. 19. α115 {ετθ) αφηκ. (:: αἲ Πα Μί Ιασίίοπα πον Πιο) οµπῃ ΝΔΘ{ΟΑ 

ἨΤΡΩΤΥΟΙΧΓΑΑΠ απο αἱ Ρ]6ν Πρία νσ βαμπιϊπί ϱ0οΡ (οπιβδο και) ΒΥΥ 
{Γ ΑΥΠΙἨΡ6 αδείἩ Ῥαφοίῃ ὔ1τ Ώαπι 18 (αἱ ΟΥ5 555 ει γαρ Ίδεισ ποια φυ- 
λακη ο Ἀλεπτ. έρχεται, εγρήγορήησασ αν και ουκ ἄν ειασασ διορυγη- 

γαι τήν οικιαν σου α Μί, ποη α Ίο, Ῥοπάστο αρραταεί; Μί οπΊτῃ αἱ φυ- 

λακη εἰ ειασεν, ποη Ίέεπι Τι) | διορυχθηναν ουτη ΝΕΙ 95. 157. (1: οπη 

Πβάστη {οχοθ, ΡΙΤ,, αρ Μί τεσερίπιΙθ) ... ς Ίμῃ διορυγήναι οππῃ ΑΡΦ 

ΤΥΟΙΚΓΑΛΠ απΠοῦ α] Ρ]6Υ (Έα5110150 εν µεν ουν Πδειμεν τον Χαιρον- προό 

το µη αφιεναι διορυγηναι ημων τον οικον) Ῥαφείι Ώαπι 

40. Ὑεχβδιπῃ οἱ 1. 118. 209. | και υµεισ 8ἶπθ ουν 61 ΝΗΙΩΤΥΟΙ 28. 
181. 15Τ. 249. θ9εν 1έ νᾳ Β4Ἡ οοΡ (πίθχᾳ 905 φποφιίε, οΟΡΥΝΊ εἰ Ροἱ 5’ εί 
908 (πούμε) ΒΥΤΟἩ Ατῃι ... ς Τϊ κ. υμ. ουν οµΠΙ ΑΡΧΓΑΛΠ απο» αἱ Ῥ]ευ 

ἆ αγταίτ Βαβοίμδήτ ΏαπιΣτλδ,,, ΕΙ κ. υμ. δε | ἡ ωρα ου: ΡΕΤΙ ή ωρα 
ή ου | δοχειτε: ο αάά εί ἅἷε φια ποπ δρεγαἶθ 

Δ1. ειπεν δε: Ὦ καν ειπεν ... ΒΥΤΟΙ 6{δεΝ Άγπι 8ἶπο οορι]α | αὐτω ουπι 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 19, 44. 58ο 

ραβολὴν ταύτῃ» λέγεισ ἢ καὶ πρὸσ πάντας; 43 καὶ εἶπεν ὁ κύριο Με ο, ο -ει 

τίσ ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸσ οἰκονόμοσ ὁ φρόνιμοσ, ὃν καταστήσει ὁ 
πύριοσ ἐπὶ τῇσ Θεραπείασ αὐτοῦ τοῦ διδόναι ἐν καιρῷ τὸ σιτοµέ- 

/ ς ” 3 . 8 3 Δ ς / 2 [ο ζ 

τριον; 45 µακάριοσ ὁ δοῦλοσ ἐκεῖνοσ, ὃν ἐλθ ών 0 κύριοσ αυτου ευ- 
/ ο ασ 3 ν / ε ” ος τν ” -- 

ϱ1/σεί ποιουνγτα ουτῶσ. 44 ἆληθῶσ λέγω υμι) οτι επι πασιγ τοισ 

ΝΑΡΩΤΝΟΙΓΔΑΠ πποῦ αἱ Ρ]οχ {ο” υἱᾶ ᾳ νε 58] «ορ βγτεα οἱ πίῖ αθίῃ.... 
μη ΟΠΠ ΕΠΙ ΒΡΙΕΗΧ ὅ8. 19243 α]ά Ὦ ο 6 Η3' σἳ- 1 1 αχ ΑΤΙΏ | λεγεισ 
(Ίος 1οσο ΦΥ1Ρ ατπι Ου πί ὔ 918): ϱ 1{ νο 8αἩ «ορ βΥτέὰ οί 55 απίε την 

παρ. ταῦυτ., Δ Ρο5ί πρ. παντασ Ροη | Ὦ οπι ή και πρ. παντ. | η και: 
κ α110 1 ᾳα απ. ΟνΙπίὸ, 5185 Οπη καν 

49. και ειπεν ΟΙ1Ώ ΝΒΡΙ, 1. 19. 98. 69. 118. 124. 191. 946. 1 «ορ αθί]ι 

: ἆ οορᾶἁ ΑΥτΕὰ ϱ{56ς βἶπθο «ορα]α, 8οά { βγτόα οἱ 56 αάά δέ... ς 
Τι Τϊ ειπ. δε οππι ΑΡΩΕΤΝΟΙΧΓΔΑΠ αποῦ αἱ Ρ]οχ ΙΠΡΙὲΓ νρ 8Ἡ ΦΥ1Ρ 
ΑΠ | εστιν εἰ. 15,150 οἱ”, 509: Ακμ αἱἰδ (αρ Βοτ) εσται ( πί205 φιμῖθ 

ζφίέ εγἰξ Πἱάεζἶν αοἰο» ὀοπιι5 εἰ δαρίεπΒ, Φπιεπι Ργαεροπίέ ἀοπούπμς δαῤεν 

Γαπιίαπι παπι αἲ ἁαπᾶα εἶν οἰδαγία ὕπ ἐέπιροτε νά εκ Μι εἰ Το 

πηϊχία). Τά δγγππο Ἠπο τεβρίοἰιπὲ ΟΥ3565 ωσπερ εν τω" τισ πιστοσ 

και φρονιµοσ οικονοµοσ; ΕβΡΣύ και το" τισ αρα φρογιµοσ και πι- 

στοσ οικογοµοσ; | οικονοµοσ (Ἀ8): ν” δουλοσ, Ίἴεπι ὁ φιήσπαπι εδί 8ε1'- 

Ότι άεἴῖς, ἀἱδρεπεαίογ δαρίεπε εἰ ὄοπιφ:: οξ Μι | ο φρονιµοσ (0) ο. 
ΒΡΕΘΗΚΡΩΦΘΊΤΝΟΙΥΑΑ αἲ ππα 84Ἠ ΑΥΥΡ 1η αοίἩ (ο ν]ὰς απίθ, ο ΡΥιάεἸδ 

εὲ θοπι8) ... 6 και φρογιµμοσ οΝΠΙ ΔΑΙΜΌΧΗ αἱ Ρ]α 1 νς «ορ ΒΥΤΕΗ εἰ 

5ος ϱ{ Ρ ἰσί αὖπι ΟΥ 5159 (3509 τισ αρα εστιν ο πιστ. καν φρο. ουχ.). 

Ῥνγαοίειεα Ῥ 157. θ06Υ ϐ9εΥ αἆά ο αγαθοσ, Ἰίεπι εἰ Φοπι8 ο ο 8ΥΥΟ3 

(Ααἱ]ι ὅοπις εδ εἰ ϱΥιάεπς): οἳ αἱ. 8αρτα Πϊπί | καταστησει (1, -ση, 

Μ κατεστησει) εἰ. νο Οτ5, 159 εἰ, 509. οοπδιοέ ΕΙ απά Απιο Ας... 
κ ΤΥΥοί (6419) 194. ῦ ο ο Η” 14 ν5 (αί. ἔα {ον 6η {ἴο] είς) κατεστή- 

σεν, εοπφεέιζέ (Ππἳ φγασεροπέέ, νἱίάθ απίς) :: ο{ Μί | ο (1 οπι) κωριοσ: 
955. 495. 250 Ισαπί α] ραπς β4Ἡ «ορ αππι ααἲ ΟΥ5 185 (πο {ξαπη Ἡ 309) 

αάᾶ αυτου | τησ Θεραπειασ (ΡΩΤΑ αἱ -πιασ): Ὁ την θεραπειαν . 

1, 194. Οι 309 τησ οικετιασ, 191. Ο1ὸ, 159 τησ οικιασ | του οπ ΝΑΒΡ 

ΕΤΥΥΟΙΡΔΛΙ αποῦ αἱ ρ]ον ΟΥή 5085 οἱ εαί οκ (αά 1 0ος) Ἰ1λ6ππς!.., Ἰμ οἩι 
ο, Ότωςκ 60ὲΥ 089ον Οτῇ, 159 ϱἱ εί οχ 5επηε! (:: αἰπηϊ]έου ἵπ Μί Βαοϐ) | ὃι- 
ὀοναι (ΔΝ: κ διαδουναι, αἱ Ρραπς ὅουναι, 118. διαδοναιΏ): Ἡ 69. αἱ 
Ρας Ὦ ο (13. 1. " αέ νάίτ) 11 ᾳ Υρ 8αἨ οορ βγτοα αθίῃ (Πταί γ]άε 

αηίς) αἀά αυτοισ, Ἰἶεπι (Ρο5έ το σιτοµετρ.) ο ΟΥ 505 αἱ ὃν 155 οἱ ὁαῖ οἳ 

Ρ45 οΟΊΙΒΕΥΟἱ5 διΐ5δ, τοισ συνδουλοισ (Ο15 δουλ.) αυτου (Οτ4 εαυτου) :: 

οἱ Μι | το σιτοµι. 6 ΝΑΓΡΩΕΤΝΟΙΧΤΑΑΠ τιποῦ αἱ ἔθτο ΟΙΗΠ. β4Ἡ ϐ60Ρ 

Οταπαίθυ.,,, ΒΡ 69. ΟΠΠ το 

45. ευρησει (ὰ -ση): Ὦ αάά αυτον (εί. ἆ «επι -- ειπι) | ποιουντ. ουτωό 

ΕΤ ΑΏΡΡΗΓΑΛΠ αποῦ ϱ] Ρ]εν βΥτοα οἱ πὐἩ ϱ8Ἡ «οΡ οἵο .... ΝΤ οκ 95. 

69. 153. 946. 49Υ γδον 256 αἱ ραιο 1 νρ αοἲ] (τίηί 365 γ]ᾷθ απίθ) 

ουτ. (1, ουτω) ποιουντα:: πι Μι 

44. αληθωσ: Ὦ αἱ ραπο ο 19014ΐ αμην (:« ο Μί), ο οπι αληθωσ λεγω 

υμιν 



500 1ο, 45. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

ς / 2 ” / 2 / 158.56 3Δ Ν 2! ς 

ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. 45 ἐὰν δὲ επι ὁ 
ψεων 2 . 3 / 2 ώς /.- ς / / ” ο ἴ 

δοῦλοσ ἐκεῖνοσ ἐν τῇ καρδίᾳ αυτου ᾽ χρονίσει ο κυριόσ µου ἐρχεσθαι, 
Σα” ς / Δ - Δ Δ ’ 

καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺσ παϊδασ καὶ τὰσ παιδίσκασ, ἐσθίειν τὲ 
Ν ’ Ν ’ . σας. ς / ” ’ ε) / 

καὶ πίνει’ καὶ μεθ ύσκεσθαι' 40 ἦξει ὁ κύριοσ τοῦ δούλου ἐκεύνου 
« τ 5 ης - Ν σα τά Ν / 

ε ἡμέοα ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρα ᾗ οὐ γιώσκει, καὶ διχοτοµήσει 
ο ὃν , 2 - Ν - η , ϱ 159.10 ο” αὐτόν, καὶ τὺ µέροσ αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίστων Φήσει. 4: ἐκεῖ- 

«κ τς - ε Ἡ π ’ ” ’ » » Λ Δ 

ν0σ δὲ ο δουλοσ 0 γγουσ τὸ ΔΦέλημα του κυρίου αυτου και µὴ 
« ’ Ἂ Π Δ - [ος Ἡ 

ἑτοιμάσασ ἡ ποιῄσασ πρὺσ τὸ θέλημα αὐτοῦ δαρήσεται πολλάσ 

44. αυτου: ΜΡΤΝΟΙΡΑ 101. θ5ὲν 13556 αυτω (Ίίαιῃ ο φμαέ διπί εἰ, ο «Ἡ. 

δή 1) 

40. ο δουλοσ: ΜΧ 189. 69. ΤΙ. 194. 946. α1δ οορΥ{ δι Ρεύνή Αγτῦαγδ8] ααί]ι 
11Π{363 (πο. Ἱέαπη 393: ρτ]ογα”6Σ ροΗ5 α Μί νάίν Ρρεπάοτε) ο κακοσ 
ὁουλ. ειπα ΟΥ 5159 εαν δε αρξηται ο κακ. δουλ. λεγειν. Τοπ, ααϊ 

ΟΠΙΠΊΠΟ ἃ Το ποη ἃ Μί νά ρεπάεχα, Εἱα]Ξ11 Οτι ηξει ο πυφιοσ του 
χακου δουλου εν ημερα είς):: ο Μι | εν τη καρὸ. αυτου: ΑΔ (Ρεν Ἱπ- 

οσίαπας Βεχναί εΙΜΠΙ αυτου) 490. οτι (11 Ῥογε Οαε5ὔ5 εαν δε ειπη εν 

εαυτω ο δουλ. εκεινοσ, ἵη 8ος ραβδί πηαρῖς ΝΜέ απ. Το βοφ{ (αχ) | 

ο κυρ. µου ο ΝΟΒΑΒΡΙΗΙΤΝΟΙΧΥΔΑ ηςἳ αἱ Ῥ]ον Βηβοια,,, αἲεἰοῦ 

ΚΠ ῥ56ἳ /δεΣ α] (ία οηἶπι οἆ ἆ Ἐναβπιϊ οἱ αοταπι) ΟΥ 159 μου ο πυρ. 

(ος Πα Μί εκ ΝΒΟΡΠΙ, είο; α{ κακοσ οἱ ελθειν, Ἱί µου ο κυρ. εκ Μί Ίας 

ἑαπβ]αίαπα ναι) |. ερχεσθαι: ΚΜΠ αἰ1ὸ 0ᾳ65 ελθειν (046β του ελ.) 

οκ Μί] Ὦ τυπειν | τ. παιδασ οἵο: ΟΥ) 155 τ. συνγδουλουσ αὐτου και 
τασ παιδισκ. (ΒΥΥ35Ν αεί] αἀά ἀοπιιί εὔιθ) 1: ταῖβδ5 εκ Μί | εσθιειν 

(αν -νει) τε εἴο: 98Ι εσθιω» τε και πεινων µεθυσκομενοσ, ο πιαπάιι- 

σας εἰ Φίδεπς εἰ ἴπιεῦι εί 

46. τ. δουλ. εκει». (:: 6. Μ0) οὐ. ΟΥ5, 190 Ππίλ65..,, ϱ ϱ Ππ]πίι 335 αυτου | 
απιστων οἵ. Ππήπί 305 Ο)1) 18 ϱἱ ὃ, 190 Π{οπιϊηίή, 186 οἱ 1589 141511 0ᾳοδῦῦ: Χ 

1. 118. 191. αἱ ρἱβ810 [11285 υποκριτων τ: αἲ Μι. Οἱ εἰ. ΕβΙποΙ5Σ ο 
μεν πιστοσ - ο ὃ) ενάντιοσ τούτω - «ληρον τε και µεριδα λαμβανων 

µετα τω» υποκριτων η των απιστων, ὦν το τελοσ κλαυῦμοσ καν 
βφυχμ. οίας Ἱέεπα ΟΙ ὅ, 59 ροίαπέ φποπίαπι υεπίεί ἀοπιύπιας εογιή ἔπι αἄῑε 

εἰ ἀυίαεί εος εἰ Ῥαγίεπι εογΊπι οιπι 11ρουγ1ες εἰ ὕπ[ιαεἰίδην ροπεί; εἰ 

οτι Γεγύπέ ἐπέει ῥοογέαρ εί ἱπι]άείες Ροδ1ἱ είο | Όησει: Ὦ 84Ἡ ορ 

εγτζα ε{ Σε Ὠ]α] ὅαος απίθ µετα των ΡΟΝ 

41. τ. κυρ. αυτου έπη ΝΒΡΕ ΚΙ ΤΝΟΙΧΠ αἲ Ρ]αβ0 Ρας” 3 δοδά Ὃγν 1131 εί 

128 ΑπΙΙΟΦΗΙΟ11 (015, 355 αἱ ΑπίΙοσ]ι1005 οπι αυτου)... ς 11 τ. κυρ. εαυ- 

του επι ΑΕΖΑΦΙΡΡΙΗΜΗΘΟΥΓΔΑ αἲ ρογπια Ρας” 319 εἆ οἱ 198 051 [και µη 
ετοιμ. ἡ (η επι ΝΗΤΝΟΙ 99.: ς Ἱμπ ΤΙ µηδε οππι ΑΕΧΓΔΛΗ πἨ6 1611 αἱ 

Ρ]εγ ἓνρ «ορ ΒΥΤΡ Ρας”. 319 οἱ 6Ιµ345: κα] ποπ ῥΥαέραγαπδ αιέ πο ιΓα- 

οἴειε) ποιησασ: υ69. Οτὔ, 25510 Γ1α]54510 Βαρῦαρίισῦσ Ον ο ΟΥ ες Τ18 
ΑπΙΟΕΙ 1011 6/ 1055 [η ήπΙΣ52 (ή δοίέ υοὐιέαίεπι οἰοπιϊέ εἰ ποπ, Γαοί) Απιῦ 

μδῦθχκαι µη ποιησασ (81π6 ετοιµ.. η), Πέεη Ονῦ, 598 ΟΥ 151 και μὴ πονησ. 

(ΟΥ ποιων) αυτο ... 1 19. ΘΡΕΡ ος Τ1 ᾳα ΟΥρ1ὸ 5γνο ο{56 Αγπι 

ΡεΡΡ και μὴ ετοιµήσασ (οπιΙβ8Ί8 η πυιησασ), Ὦ ΗΣ. 1 αἱ ποπ γγαεμα: 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 19, ὅρ, 591 

α { Δ Δ ’ / α 5 ” / 2 Ὅ 

45 ὁ δὲ μὴ γνούσ, ποιῄσασ δὲ ἄξια πληγῶν, δαρῄσεται ὀλίγασ. 
Δ Νε νωσςρ / νο. [ 2 2 - ος 

παντι δὲ ᾧ ἐδοθῃ πολυ, πολὺ ζητηθήσεται παρ αὐτοῦ, καὶ ᾧ πα- 
/ ιά 3 - 

ρέθεντο πολύ, περισσότερον αιτήσουσιν αὐτόν. 49 55 Πορ ᾖλ- 
ῶ αυ - ΔΝ » 

θον βαλεῖν ἐπι τὴν γή», καὶ τί Θέλω εἰ {δη ἀνήφθη. Ό0 βάπτισμα 
Δ ο. Δ εὰ ς » δὲ ἔχω βαπτισθηναι, καὶ πῶσ συνέχοµαι ἕωσ ὅτου τελεσθῃ. Ὁἱ ὃδο- 
” [έά ΄ στά -. [ος -- 

μεῖτε ὅτι εἰρήνην παρεγενόµην δουναι ἐν τῇ }γῇ: οὐχὶ λέγω ὑμῖν 
2 ως ) ορ ” Ν δέ » , ῃ ελ 
αλλ Ἠ διαµερισμὀν. Ὁ3 ἔσονται γαρ απὺ τοῦ νῦν πέντε ἐν ἑνὶ 

γαὐῖέ (Ὁ ραγαυενῖ), σα] α ΟΥΡ εἰ ποπ ραγιεγᾶ (ο ραγι) ... ϱἩ δία 

οπιπία ΟΠΙ | πολλασ: δ ΡΓἷα] ΑπΙΟΟΙΙ011 οί 1005 πολλα. ᾖΤίεπι Ὀία] ν. 
48 ολιγα (ΑπίΙοςἩ ποπ αἆά ναγΥβαπῃ 5) 

48. δε (ΒγτέαοιδΟἩ οπύπι): νἲ (84ΡΡΙ 3) οορἩ1 α(Ροίσά οπι | εὐοθη: Ὁ 
εδωκα» | πολυ ζητηθησεται παρ (παπί τοξοβπον!ί 1, 64. 191. 909. απ) 

αυτου: Ὦ ζητησουσιν απ αυτου περισσοτερον, Ιίαπη Π3: ααἰ]ι πι ζέηι 

4παεγεπέ αὖ εο. ΟΕ οἱ. Ρ8ΐ οτι παντι ω επιστευσαν περισσον, ἕητη- 

σοῦυσι περισσο» απ αυτου. | περισσοτερον (π -σωτερον): Ὦ πλεον | 
αιτησουσιν: ϱῦ αἱ ρ]ας5ὸ 0οπς{” 15,3 ΜασΛοπι 39,6 Ῥαατερε 541 ο 55 οἱ ”55 
ας Ῥαρ{όδ0ϱ{ 666 ΑΠΙΙΟΕΠ 195” απαιτησουσιν (Οοπ8ὲ παρ αυτου Ρο αυ- 

τον). ΟΕ οἱ. ΠιδίαΡ1;1Τ ῳ πλεον εδωκεν ο Θεοσ, πλεον και απαιτηθη- 
σεται παρ αυτου Ο]ειιῦτ ω πλειον εδοθη, ουτοσ και πλειον απαιτη- 

Φησεται ΠΕρΙΡΗΔΡ6 ὦ διδοται περισσστ., περισσοτ. απαιτησουσιν αυ- 

τον. Αά Ῥτίογα αίμα ΟΥτΔ4οΥ 13 ὦ γαρ πολυ παρεθεντο, πολυ ζη- 
τησουσι) απ αυτου. 

49.πυρ:κ) ο” 61] ργαεπα ουκ οιδατε οτι | επι(Ρ΄')ο. ΔΑΡΚΙΜΊΥΟΙ 0 
ππ α] οσο ΟΙεπιθείος»δό (5, 111. 610. 656 ϱ{ 191: 846 οἱ 5,214 α[οαί ΟΧ (αά 

Έοπι) 156 Ατο]ε] (6α113) 605 ΜειΠδΙΣ (πυρ ο ελθων ο σωτηθ εβαλεν επι 
τ. γ.) Ένας ἀαπι 213: 906 ϱ{ Ρ5 61: 195: 369 ϱ{ 6ο]ορ82 Α{ῇῃ 1, 865 οἱ 2,1 Ῥας 65 ὅ54 

015, 200 ϱ| 6,565 ϱα1, 109 α| 8, 335: 906 οντ» 195 ϱ{ 200 ϱ{ ΠΙΒΙ4ΟΗ 862 ΑπΙοσΙ 1151, 

Ίέαπα 5πρεΥ Οτ]πίδ, 950 ο ὅτή ἨΠ]1άο,,. ς ΤΙ εισ οππι ΕΘΘΙΡΡΙΗΗΣΙΟ(ΠΟΙ 
ἩΞ επι) ΒΌΥΓΔΑΛ αἱ Ρ]α ΜοίΠ τοῦ Ῥαρβῦαρίθ45 0112, 518 (Τά γί”, 141 εισ τον 

κοσµον). Ἠαρεπί ἴπ ἑεγγαπι 1 νο Τετμπατο”, | ανηφθη: Όπεξ αν- 
ηχώ. ΟΕευ. ΕΙΡΙΦΟΣΟΙΞ18 

50. δε εἰ. Ὁ 9 {νρ «ορἑᾶᾶ ΑΥτΡ αὖπι ΟΣ1395 883 149: 166. 1, 98. 64. α]]θς 
5. 1 1 ᾳ βαἩ εορᾶ7 ααί (Ον1πί, 418) οπι (8Υτδα ο{5ΕἩ εί δαρέίεπι.) | πωσ 
(Ον 149 6ἱ 156): ΟΥ] δ τι | οτου (αΡ’ Ρτοῦ Ῥε]α) ουπι ΝΑΒΡΚΙΜΗΤΝΟΙ 
σπ α] Ρ]ι550 ΟΥ1 395 ϱ14, 14561 156οοᾶ Τ1οπβ]εχ (αρ Μαϊ6,166,,, ςου 

οαπι ΕΑΣΗΡΡΙΗΒΥΣΓΔΑΑ αἱ Ρία Οσ5 166 | τελεσθη: Νς8 1960. συντελ. ΟΕ 
Άπο Ι1δή (4ο Μαγοοβίβ) και τοὺτ ειναι περι ου λεγει' χαὶ αλλο βα- 

πτισµα εχω βαπτισθηναι, και πανυ επειγοµαι εισ αυτο (ἰπί εἰ ναζάς 

Ώγοφετο αἆ τζια). Τοπα ΒρίρΙ 15 (αρειοµαγιται) λεγει οτι ποτηριον 
εχω πιειν, και τι σπευδω εωσ ου πιω αυτο" και βαπτισµα εχω βαπτι- 

σθηναι, και τι θελω ει ήδη εβαπτισθην. 

51. δουναι (εἰ. ο {1 νρ Εαβάσπι”θ8): ϱ ϱ βγτόὰ πυιησαι (ο οπι εν τ. γη) 

ενκ Ὦ 1 α ραῖ «ορ Ρἰ5δίΣ05 πι ίενε |. αλλ η: Ὁ 69. αἱ” βα] «ορ αλλα 
(ξεπα 1ὲ νρ 5) 

53. πέντε: Ὦ 6 Ροδί οικω, 6 Ρο8ί διαµεμερ. ΡοἩ | εν ενι θ1κω 6ΠΙ ΝΒΡΕΙ 

51 -- 58 
Μιτ1ο, 8454 



595 19, 5. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

” ο / πο ο ι αντ ον Ν 
Μίοτ,ο ΟΙκῳ διαμεμερισμέγοι, τρεῖσ ἐπὶ δυσὶν καὶ δύο ἐπὶ τρισὶν Ὀ9 διαµε- 

’ η 3. ε» Ν «λ ”. ’ / ελ 

ρισθήσονται, πατήρ ἐπὶ υἱῷ καὶ υἱὼσ ἐπὶ πατρί, µήτιρ ἐπὶ Όυ- 
Ν Ν Ν 

Ίατέρα καὶ θυγάτηρ ἐπὶ μητέρα, πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύµφην καὶ 
’ Ν ’ 

γύμφη ἐπὶ τὴν πενθεράν. 
54-- 56 σι δις σι νι ο ..- , 

Μι 10, ὃ9 54 "9 Ἔλεγεν δὲ καὶ τοῖσ ὄχλοισ" ὅταν ἴδῃτε γεφέλην ἆνα- 
/' Αν - 2 / ’ ος ” ΄ ” Δ 

τελλουσαν ἐπὶ δυσµῶν, εὐθέωσ λέγετε ὅτι ὄμβροσ ἔρχεται, καὶ 
, « - - λ ο / 

γύεται οὕτωσ᾽ Ὀ9 καὶ ὅταν νύτον πνέοντα, λέγετε ὅτι καύσων 

1, ο ϱ 83. ΡΙαη Αγτοι Ἠ]1]όδ».,, ς Ἑϊ εν οικ. ενι ο. ΑΡΝΟΙΧΓΑΛΠ τιπςῦ αἱ 
οπιμ]ά ρα {1 4 νε δΥταἲ αὖπι Εαβδάεπιὔῦδ { διαµεμερισμ. (9 ΝΟΙΧΑ αἱ 
ὀναμεφ.): Ὁ Ροβί τρεισ, ο Ρ]5ιδύΣοπι |ν”οπι εσοντ. 1δᾳ διαμεμερισμεί(νοι 

οδέ {ρβίας”), 5αΡΡ] ΑΝ ᾿τρεισ πδᾳ τρισι’: Ἡ οπι | επι Εἱ5: Ὦ εν, Ἱέαπι ({ 
αἵ. ἵπ 8ε(ᾳ) ὧν ΠΡ] νρ (Η11259 ἵπ ἄιο οἱ δρει ἐγεδ; { αὔυεγδιππι ἆμο 

οἱ αἄν. ἐγες) | δυσιν: τῦ αἲ πηα -σι (5εὰ 1Ώ τρισιν) 

65. διαμερισθησονται ο. ΝΒΡΙΥΟΙῦ 69. 161. 18ὲν 48εν θ86ν 1606ν 25ου 
ἵε νρ «ορ ΡΙδιζύ Εαδάεπι 95 Ἠ1] 609 (Ρ1 Ροβί διαµερισῦ. ἀϊδήπραπηί, 

ΝΒ πες απίθ πθς Ροδί)... 6 (Ροδί τρισιν ραποίο Ροβί{ο) διαμερισθησε- 

ται 6 ΑΧΓΑΑΙΠ αποῖ αἱ ρ]ογ βαμπαϊηί ογγόι ος πἱΓ αγπη ααἰ] ΤῬοτμαατὸ 
2339 [επι υιω (0) επι ΝΕΤΟΙΧΓΑΑ πποῖ αἱ Ρ]α Εαβάθα,,, ς ΤΠ εφ 

ὕνω οππ ΑΡΚΗΠ αἱ Ῥετηι (αίᾳπο κπ 255. 209. Ρ35: ε, Όν. απἲο πατηρ 

Ροπ) | επι(Δ εν) πατρι: 0ο ο 1 1 α Απιζιισιώς αάᾷ αυτου (Απιῦ 

οσα, αάά ετ. { β4]) διαμερισθησονται (115 ἀἰοαείων) | επι Θυγατερα 

επ ΝΒΡ, Ἱέεπη (1 ΤΙ) επι την Φυγ. ΗΤΝΟΙ1. 191. 151. 909. Ββάεπη 

εωως επι Θυγατοι ΕΙ ΑΧΓΑΛΙΠ πηςῦ αἱ Ρ]εγ | επι µητερα επι ντ οἱ, 
Ἱέοτα (ές Ίων ΤΙ) επ. την µητ. ΒΡ1, 1. 124. 181. 10τ. 909. Ἐιδάδαα,,, 

επι µητρι ΕΠΙ ΑΧΓΑΑΠ απο αἱ Ρ]ος | επι την (ς 248. ϱδ5ἳ αἱ ραις 

οπη) νυμφ. 8ἵπο αυτης οµπα Ἀἲα” 1 οορ πα αιΡρεί4 Εδάετι Ταογμηαις 4,39” 
εωως Ἱμι Τϊ πάά αυτησ ο ΝΟΑΒΡΙΙΧΓΑΖΔΠ απο τα]] αἱ Ρρίας, Ἰίοπι 

πιοί 696Εν εαυτησ, Ίίεια ΠΡΙΕΙ να είο (56εἆ ΠΡ]6Υ νο β4Ἡ αἱ. απίθε ὑπ 

[αᾶυ.] ραΐεπι δω, επι Ε 88Ἡ αἄυ. πια’. διαάπι, 84 οἳ. ἂὰ Όθυγα- 

τερα αἀάά αυτησ, αεί αρίᾳπο Ἱ. ἑ, Βοχίθδ αἀά αυτου, αυτησ) | την (Χ 

948. σ56τ αἱ ραπο ΟΠ) πενόεραν 5ἱΏ6 αυτησ επ Ν”ΒΡΙ, 151. οορρεῦ” 

Ἐιβάειι Ῥαγπαχό,.. ς Τι ΤΙ αάά αυτησ ο ΝΟΑΤΥΟΙΧΡΑΛΠ απο αἱ 
ΡΙον (05έΥ εαυτησ) Ἱ νρ εἰς 

54. εδητε (α] Ρραιιο ειδ.): Α ιδετε | νεφελην οµΠι ΝΑΒΗΧΑ 1. 98. 69. 124. 

151. 25). 909. 4869ν ΑΤΥΠΑ... ς Τί την νεφελ. ο. ΡΊΤΟΙΓΛΗ υηςῦ αἱ ῥρ]ου 
Βαδεί 515 { αἲικ αἱ Ρραιο ανατελουσαν | επι εππι ΝΒΙ, 64. (αἱ ὀπερ]εχοτ. 

6οΜ]{ΟΓ68) ... ς ΤΠ Τϊ απο ο. ΑΡΤΝΟΙΧΓΔΛΙΠ απο τε]] αἱ Ρ]ετ (11Ρ]α νρ 

αὖ οεσασι, ο αὖ οσσϊζεπέεπι; 5οὰ Ὀν]ά 1 1 α αὖ οἴεπίε αἆ οσσαδιπι). ΟΙ 
ηπο ΡΙ9ἱ95ὔ | ευδεωσ: 955. 259. αἱ βγτοὰ οἱ | οτι ο. ΝΑΗΚΙΗῦΣΗ αἲ5 
{ογο ο β4] 6ορ βγτόὰ ϱ{ α{9 αγπι Βαφδεῖ] (βαάσοᾶ οπι) ... Ἰ[οτι], ς ΤΙ οἩ1 

ουσ ΡΕΘΗΜΒΤΝΟΙΥΓΑΛ Αα) ρα ο ΓΗ 114 9νΡ | ουτωσ (κθβ. ουτοσ) 
6ππῃ πό ΟΠΠ (οχο 1) αἱ Ρ]α ....ς οὐυτω επ Ἠ αἱ Ρετπιι 

55. πνεοντα: Ὦ πλεοντα | οτι ο. ΑΟΑΗΊΥΟΙΧΓΔΑΠ απο τ6]] αἱ ρ]αν 1έρ]ες 
νρ (πο Ίέεπα ϱ”' εί πιπι) Βαδείμτ1,,, ντ, 10Τ. 49ὲν θ8ὲν οπι | 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 19.59, 50» 

” Ν κ. ς ’ -- -- Δ - 

ἔσται, καὶ γίνεται. Ὁθ ὑποκριταί, τὸ πρύσωπον τῇσ γῆσ καὶ τοῦ 
3 - 2]. /.- Δ λ Ν - -- δι ο 

ουὐρανοῦ οιδατε δοκιμάζει», τον δὲ καιρὸν τοῦτον πῶσ οὐ δοκι- 
/.. ρ / ο) λ 5 « -- 2 , Δ ος 

µάζετε; Ὁτ Τί δὲ και ἄφ ἑαυτῶν οὐ κρώετε τὺ δίκαιον: 
ω ᾖ1θ9.5 ς Δ 6 ’ Δ -- 2 δν ». ο Ὁ 

ος ῶσ γὰρ υπαγεισ µετα του αντιδίκου σου επ ἄρχοντα, 
2 τος Ὁ ον 5 , 2 ης 188) Ὦ -- Γ , 
ἐν τῃ ὀδῳ δοσ ἐργασίαν απγλλάχθαι ἅπ' αυτου, µ/ποτε κατασύρῃ 

, ος / ο -” Ν 
σε πρὺσ τὸν αριτήν, και ὁ κριτήσ σὲ παραδώσει τῷ πράκτορι, καὶ 
{ ’ -- 3 / ϱ .) / - 

ὁ πράκτωρ σε βαλεῖ εισ φυλακή». Ὁ9 λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃσ 
-- ν) κ, Λ 3 

ἐκεῖθεν ἕωσ και τὸ ἔσχατον λεπτὺν ἀποδφσ. 

εσταν (0 εσεται): Ἀἲ (Ά εστ.) 151. 1 ερχεται | γινεται: 69. 194. 10τ. 

909. 9504. 946. ΙέΔΠΐ Αγπῃ αθί]ι αάά ουτωσ (69 -τοσ), Ἰίεια ρτασπα Ὁ ο 

ο {ασ 11 α ραῖ πΊπη 

56. το: Ὁ ΥΣΕΙ αἱ ραπο Ὦ ᾳ εορπ1 δε Ρείνή α4ά μεν (:: αὲ ΜΙ) | τησ γησ κ. 
του ουρ. 6ΠΊη ΝΑΒΓΔΑ τοῦ αἱ Ῥ]α απη Πατ] (α] αρ Ἰμασ]μπι) Αγνςἆ εἰ Ρ 
Βαβ6ΙΛ345 (1η Α του ουο. Ἱποαιπία νευδι απίθ δοπρίαπα οδί 4181 γετρα 

τησ γησ και δαπί Ριαδροφίία. Ὀίπαπιαια απἶάεια Πρείας Ὁ νάίτ)... 

περκΙ οί χῃ αἰ”ὸ [ετα Ιὲ νσεᾶ οἱ 644 ΡΙ βα]μ «ορ βγτέα αἱ δὲµ εἆ αγ πι 

ααί]ι Τοτπατέ 1, 3 του ουὐρ. και τησ γησ | τον δε (ποπ δε, Ἡ ρορί 

καιρ. ΡΟΠ) καιρον τουτον: Ὁ 151. πλην τ. καιρ. τουτ., ἆ υέγπέαπιέι 

ίεπιρ. Ίιου, ο ο οεγιίπι έεπιρ. ἐδίμά | εἶσπα αµέεπι {επιρογωπι, Βγτέὰ Μεπιρις 

]ιο6 εἰ είπα εἶμδ | πωσ:0ος ο 1 8γτέα οπι | ου δοκιμαζετε ο. ΑΡΓΔΛΗ 

απςῦ αἱ ἔοχο ΟΠΙΠ 1Π{ΡΙεΥ νο Αγιοι α{λδεμ οί ἰχί ατα... ΝΒΙΤΝΟΙ 90. 
Π3: 1 βα]ι οορ ΒΥ1ΤΡ ΠΕ ααί]ι (Τ19Υ3ΟΡΣ) ουκ οιδατε (13: 1 ροἱεδέῖς, βιι- 

Ῥτα ποδί(θ) δοκιμαζειν (19ΝΟΙ Ἱπθρίο -ζεται). Ῥταείετεα Χ οπι τον δε 

πδᾳ δοκιμαζ. (ναίς ου ΝΗΙΤ 6ΟΠΒΕΠΦΙΑΡ6 θ6ί Ρτορίεγ ομοιοτελ. Ιδία 
ΡγαθίΘΥΠΙΙΒΙΑ56) 

ΡΤ. τι δε: Ὁ ΡΥΙά βγτόα 0π1 

08. γαρ: 3556. ΥΤΕΙ ατπῃ ΟΠΠ σου: κο |τη: τω | απηλλαχθαι (αἱ. 
Ονὸ, 636 Βαβεδ155): ΑΔ οδΟΓ απαλλαχθ., Χ απαλαχθαιν... Ὦ απαλλα- 

γηναι. ΟΕ Ο1ειηῦῖ µετα του αντιδικου βαδιζων, φιλοσ αυτου πειρα- 

Φηήτι απαλλαγηναι, φησιν | απ (εδ υπ): Ἡ Βα4β895155 οπι (Ίίαπι Ο 5958 

επαν µη ευρεθη τισ δεδωκωσ εργασιαν απηλλαχθαι του αντιδικου) | 
Σατασυρη (νε ἐγα]αί {ε αἆ, 58ᾷ απι {απ εἴο αριᾶᾷ ρτο αα): ο υ βΣ11 

ᾳ 5γτα Απιριασ 116 κατακρεινη, οὐοπᾷεπιπεί... 96 Ε6σ1- [ου ραῖ ΠΙΠα παί 

ἐγαάαί (ρετραπί Ῥ]αετίᾳ {ε αγιιά ἴμαίσεπι, { τηῖ ἐε α ὑπαίσεπι) 1: εΕΜί 

(ΠΜ 104 ργῖοτγα εκ ιο, Ροβἰετίογα οκ Μί Παῦσεε, Ἰίοπι ΟµΙπίὸ, 10) ῃ σε 

παραδωσει (2 15Τ. πα. σε) εαπι ΝΑΒΡΤΝΟΙ 69. 124. 101. 161. 946. 

Ἠρίρ]Η πατοδ11 6595... ς σε παραδω (8 να ἰγαᾶαί {6) οἳΠα ΗΧΓΔΛΙΠ 

ππςῦ αἱ Ρ]εγ :: οἳ Μί | πρακτορι: Α παρκατορι, ΕάΗ αἱ αἰῑᾳ πρακτωρι | 

σε: Ὦ 1. αἱ πηα 1ΐ{ νο Ρροβδί ῥαλ. ροη | βαλει ΠΠ ΝΒΡΧΓ 328. 98. 08εν 
Υ50ἵ αἱ αἷἷα ... αὐ Βᾳ ῥαλη οπι ΑΤΡΔΑΠ απεξ αἱ ρ]ε; Βαβέδ1δ...ς 

ῥαλλη επι ΤΥοί αἱ πια; 69. 10τ. αἱ Ρραιο βαλλει, ο πι (11Ρ]εῖ νο 
πιαἰς 1 πιεί) 

59, λεγω: 1, αἱ Ραπςο ΒΥΙΣΕΝ (96ἆ πο ζοᾷ) ῥγασπα αμήν 1: ο Μί (Ππ{ 1οί ο 

ΤΙΡΟΗΕΝΡΟΚΕ, Ν. Τ. εᾱ. 6. 98 
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ΧΙΠ. 

108. Ἱ ος ’ ». - ” ”- 

1. 1519 Παρήσαν δὲ τιὲσ ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ απαγγέλλοντεσ 
. - ο ” η , σ Ν 5 .-- ᾽ Ν -- 

αὐτῷ περὶ τῶν 1 αλιλαίων ὧν τὸ αἷμα ΠΠειλάτοσ ἔιιξεν μετὰ τῶν 
. -- τας, 9) Ας» ὅτι . » ΕΣ ον ο ΄ « 
Ψυσιῶν αυτῶ}. 3 και ἀποκριθεισ εἶπεν αυτοῖσ᾽ δοκεῖτε ὅτι οἱ Γα- 

-- τ « λ ΔΝ ; ΔΝ ’ ο 

λιλαϊοι οὗτοι αμαρτωλοι παρα πάντασ τουσ { αλιλαίουσ ἐγένοντο, 
ή ώ 3 [ή έ . .) Ν ’ « - 2 2 1.) Ν ” 

ὅτι ταυτα πεπύνθασι; ὃ ουχὶ λέγω ὑμῦ, αλλ εὰν μὴ µετανοῇτε, 

Οπ1ὸ, 919 γ]άο απίς) | εκειδεν: Ὁ οπα | εωσ εππΏ ἈΗΙ, 1, (ἴονη Ον) 930 
ιν - οδευση -- εισ την φυλακην εωσ τον εσχ. λεπτ. αποὀω) ... 5 Τι Τϊ 

εωσ ου (Α του) οὐπη (Α)ΡΧΗΔΑΙΠ αποῦ α] Ρ]ος, Ἰίοπι ΤΝΟΙ εωσ αντ: πα 

Μι | και: Ὀ ο Ε1 αγΠΑ Οπ1 (ε: αἱ ΜΙ) | το εσχατ. λεπτ. ουσὰ ν ΕΜΊΝΟΙΡ) 

αἲ Ῥόππηα ω.. ΕΙ του εσχ. (4 οπη) λε. ΕΙ1Π ΝΕΑΕΧΔΛΗ αποῦ α]δὺ [ογο ΟΥ 

δ626,,, Ὦ τον εσχ. κοὐραντην (Φμαάγωμίεπι εἰ. νο ο Γ1511 4 ραί 

πα Τον απατοΆ, ὃς οοπίγα νο ποὐπιέιώι) | αποδωσ(υ -δοισ):ηΌχύΌςε 

(1οἨ Ποπ ΓΗ3: 11 ᾳ νβ) 5γτέα εί δ61 αθί] απ{ο και τ. εσχ. νε] τον εσχ. 

Ρον. (τῖπί 104 γ]άο απίο -- ἄοπέο γεζᾶας πιουἰδεύπι. φπαάγαπίεπι εἰ «1ο- 

αἄιδφιε πουῖδδ. «μαάγ. τέεζᾶας) :: αἱ Μι 

ΧΗΠΠ, 1---9 οσα Μοῖοπι ορίε Ερ]ρ]ηὔ 11ο (ὔδό: ήν παραμεχομµενον απο του" 

ηλ6ον τινες απαγγελλοντεσ αυτω περι τ. γαλιλ. ων το αιμα συνεµιξε 

πιλατ. µετα των Θυσ. αὐτων, εωσ οπου λέγει περι των εν τω σιλωαµ 

ὀεκα και (514 οπι) οχτω αποθανοντων εν τω πυυγω' και οτιεαν µη 

µετανοησήτε, και εωσ τησ παρα. τησ συκησ, περι 15 ειπεν ο γεωρ- 

γοσ οτι σκαπτω και ῥαλλω ποπφρια, και εαν µη ποιηση, εχκοψον. 

ἨΏαάειι ΤῬονπατσἩ, 50 ϱ1]οπ{]ο ργαθίοτϊ{, Ῥοβ8ί 14 οηΊπι ααοά οδί ἆθ,Πο- 

ΝΙΡΒΊΙΠΟ αιιαἀταπία, Ῥοτρ]ς: ΦιαθβδίΙοΠεπΙ τ1Υ5δ5 4ς οπγα(Ίοπε β8Ώ- 

Ῥαίο Γαοία”', απο αἆ 19, 9 βρεοίαπί. 

1, εν: Ὁ 69. αἱ Ράις απο ϱ” (1ομ επι ρο ΓΗ ΤΙ ᾳ ν6) οπι | χα] δέ απ- 

αγγελοντεσ | πειλατοσ εΙΏ ΝΑΒΡ ... ς ]μι Τϊ πιλατ. ΕΙΠΑ 1 ΟΙΧΓΑ 

ΑΠ παποῦ αἱ οπιιν1ά 

. αποχριθεισ 5ἵπε πἀ ανα ΟΠΗ ΝΒΙΤΝΟΙ 10τ.α ὓ ο ἲ 1 (ϱ1 3) νε φα]ι 
εορᾶζ ΑΥΤ... ς α44 ο , Ἰμ [ο 15] 6ΝΠΙ ΑΡΧΓΔΛΗ αποῦ αἱ Ρ]εν ο { ΛΣ’ 

4 «ορεᾶᾶ βγχοι ϱε πύν αοί | ουτοι: ϱ 69. 194. 946. 1 νρ αγνό οἱ 35 

(οι Ίέοι Ρ) απίθ οἱ γαλ. Ροῦ. | απαρτωλοι: Ὦ ΠΡΙΟΣ νρεὰ (αρ Τη) 

Ροβΐέ εγενοντο, Ίίεπι Ε νρ (οί. απι {ΟΥ ΤΠΕ 6Π1) απίο εγεν. ΡοἩ | οτι: 

ηΝΟΙ (Ίπίεχ -το αἱ τοι-) 195. οἵὰ | ταυτα ΟΙ ΝΒΡΙ, 19. 10τ. 8... ς 11 
ΤΙ τοιαυτα οΠΙη ΑΤΝΟΙΧΓΑΛΠ αποῦ α] ρ]ογ (5εά 19. 69. 124. τα τοι- 

αυτ., αἱ Ραπς τοσαυτα) 1 νε (1ιαί{ ἰαἰία) εἴο ΟΗ11 3Η ῃ πεπονθασιν 

(ϱ πενπονθ.) µ. 1. ΠΡ]ετ νο: α αποἰποναἳὔτὸ φετρεεοέ (24951) διπέ ἰαίία, 

ε γα8εί δΗπέ ]ιαεο. Ῥταείετεν 96 ὁ οπη οτι ταυτ. πεπον. 

ὃ. αλλ: Ῥ αλλα, 1 αλλη... «ὓ ςα6 3 11 α απε(ποναιῦτῦ οπη (ΠΟΥ. Πδθπα 
Γνρ). Νδίο ο αιοποναί(δῖο; ποπ; ἀἄίσο επύπι υοδΐθ πἰέ οἴο | µετανοητε 

(Ἡν αἱ τη -0ειτε) ο. ΝΒΕΘΗΚΙΙΡΒΤΝΟΙΠΥΔΑΠ αἱ ρία Βαβείι 4 οσᾶ, 16θιη 

γαεπᾶ, Παδεαίε να... Αν’ Ίων Τϊ µετανοήσητε ΕΠΑ ΑΡΝΜΧΗ αἱ) Ριαβ” 
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’ . , 3 - Ἂ 3 - « ον Ψ ον] ω] 

πάντεσ ὁμυίωσ ἀπολεῖσθε. 4 3} ἐκεῖνοι οἱ δεκαοκτω, εφ ουσ 
. - - Δ ΔΝ ] ” ’ π - α 

ἔπεσεν ὁ πύργοσ ἐν τῷ Σιλωὰμ καὶ ἀπέχτεινεν αυτούσ, δοκεῖτε ὅτι 
.) ’ Ν / Δ 2 ιά Ν 

αὐτοὶ ὀφειλέται ἐγένοντο παρὰ πάντασ τουσ ανθφρωπουσ τουσ κα- 
{ τα α ρ | λή ς ] ας Ἱ λέ ς: ζλλ᾽ 2 Δ ι 

τοικοῦντασ ἐν Ἱερουσαλήμ: Ὁ ουχι λέγω υμῖν, αλλ εαν µη µὲτα- 
/ ς ’ 3 - 

γοῄσητε, πάντεσ ὡσαύτωσ ἀπυλεῖσθε. 
τα Ἡ εν Ν / Δ ’ - -- στ 

ϱ 11ο Ἔλεγεν δὲ ταύτην τὴν παραβολή». -Συκην εἶχεν τισ 
α δ - ” - ντ .. - λ ” 

πεφυτευµένην ἓν τῷ ἀμπελῶνι αυτου, και ἠλθεν ζητων Καρπο» εν 

Βαφείμσάί Ον 1314 οἱ δν Μαχοππον (9 ροοεμζ. ρ. 912 αρ Ώποκδειπι) 

οα{οΧ 106 (194, 946. -σετε), Ἰοιι γαεπῖέ. Ἰιαδιεγεί (εφεγζ) ΠΡΙΕΙ νο 

ααοθηοναί ῃ παντεσ: ΜΑ αἲΤ (εκ 115: ϱ»οἳ Τρ9 εἴ. ν. 5) βομο!”55ἵ παν- 

τωσ ... 83: 1 ΜατΩπΟἩ οπῃ οἱ πος Ίο6ο αἱ ν. ὅ | οµοιωσ 6πΤΗ ΝΒΡΙΤΝΟΙ 
1. 19. 98. 69. 191. 151. 209. γδου β6Μο1” 018] ΘΥΥΡ τηδ (18ΡΙεΥ νρ εί Ίος 

Ίος οἱ ν. ὃ οὐπιήεν, ο οἱε) 0111314 ο8ἱΟΧ.... ς Τὶ ωσαυτωσ ΟΙ ΑΧΓΔ 

ΑΠ αποῦ αἱ ρ]οι Βαβείμήή 

4. ἡ: κ 69. εν (α13565 ου ϐ) |. Φδεκαοκτω 61Π1 ΑΤΒΡΕΙΙ, Ρα] (οί «ορ ο’) 
ΕρΙΡΗΦΙ4 (ν]ᾷ6 αά ν. 1) ΟΥ πο ΣΙ (0 ἔα ΑΡΗ, ε ΧΕΙ Γπιώία)...ς 

Φε. και οκτ., Ἱωμι δε. [και] οκτ. 61ΠΙ ΝΕΑΤΝΟΙΧΓΑΛΠ απςοδ α] οπιν1ᾶ 
Ῥαςείμθήή ϱ μα αβίαηίΙοςῃ 361 Έρ1ρ]ι 555 (νῖᾶς αἲ ν. 1) ΟΥ 1314 οαἴοχ 100 

1{θπι ΠΡ] νρ | επεσεν: Ἀ επεπεσεν ... Ὁυκ (ΟΥ 1618190916) ροδί οπυργ. 

ΡοἩ | εν τω σιλωαμ: 98ῖ ΩιαεςίαμΠο «331 του σιλωαµ... ΔΑ οἱ | αυ- 
τοι οσπι ΝΑΕΚΙ,ΤΝοίχκπ 59. 69. 10Τ. α119 (ογα Ι9ΡΙΕΥ νρ ΒΥΙΡ (884Ἡ οτι 
εγενοντο αµαθρτιαι αὐτοισ) Οἱ 1318... 6 ουτοι ϱΝΠΙ ΓΔΑ απο αἱ Ρρ]α 

εορ Βαφείμ.,.. ϱ 940. 941. ο δγτέΝ οί ΣΕἨ αποιοναἰὔτὸ οπι {τουσ ανθρ. 
ΟΠΠ ΝΑΒΡΙΜΤΥΟΙΛ α]10 (οχο Βαβείμ... ς ΟΠΙ τουσ οτι ΧΓΑΠ ποῖ αἱ 

Ρ]α Ματοιπος: 1, 69. 191. αἱ ρ]αδὸ ραί παπα 100] ΟΥ 1314 οπι τουσ 

ανθφωπ. | κατοικουντασ: Ὦ ενοικουντ. (4 «ωῦ ὑπι]ιαδάαπέ ΠιζεγιΒ., ἴπι- 

Ιιαῦ. εἰ. α Ἱηπας ΠΡΙ νο Λαὐαμίες; Ὁ α φιῖ εεᾷεύαπί ὧι) | εν οππι ΝΑ 

ΤΝΝΟΊΡΔΑΙ ποξ α] ρίεν Ῥαβθίμ, Ἱζεπα ΠΡΙ6Υ νρ δα] 6ορ 8Υτέὰ αἱ πὖ ΑγΠΗ 

ε.«ΒΡΙΙΧ α]10 έοχο ΟΥ 1314 ΜαΥΟΙΠΟΠΟΙΗ, Πἴ6ιη ο ααἲἩ (:: ο αᾶ Αοἲ 1,921) 

δ. λεγω: Ὁ αάᾷ δε, Ἰέεπα ο ομίπι | αλλ: ΚΊΤΝΟΙΠ αλλα, 1, αλλη, Ὦ οτι, 
Ιΐοπι αιιοίποναἰῦτὸ (ζἱεο σοὐΐδ φμΐα) ... ο 6 7. Ἱ 1 ᾳ οἩι (ποἩ {επι α Ὁ { 

να) | µετανοησητε (124. 946. -σετε) ουπι (9/) π ειδα ρινπτ γοῖῃχ αἱ 
Ρ1850 15 νο Βρίρ]ιθ1{6ί 556 (ν]άε αά ν. 1) ΟΥ 314 ΜατοϊἹος,,, ς µετα- 
γοήτε (Ἡ αἱ ραιο -οξίτε) 6ΗΠι ΝΕΒΒΕΘΗΚΡΥΓΔΑΠ αἱ Ῥ]α Βαν εἴν14 | 

παντεσ: οπι Ἡ. 1. οἳ. ἵς Ρτπείετεα ν]άε αἆ ν. ὃ | ὠσαυτωσ 6ΙΠΙ ΝΒΙΜ 

1. 99. 98δ. ΤΙ. 191. 944. 948. 951. οδὸὲ ϱ86τ Τρε ΑΥΤΡ πιξ Ῥαφεῖι (Ἠ1» 
3Η Ματοπιοπ (913 αἱ απίθ) ... ς Ἰωῃ οµοιωσ 6Η ΑΡΤ ΝΟΙΧΓΔΑΠ αποἳ αἱ 
Ῥ]εχ 

ϐ. ταυτην: ΚΠ Ρ30Υ Σο ΑΥΤΟΙ ϱ{56Ν (ποἨ 1ΐεπι Ρ) ροδέτ. παραβ. Ρον... 

α ΟΠ (5ο αά 19) |. ειχεν τισ: Ώκῃ αἱ ραις ο αθί ΑπιριιοιΙδ τισ 

ειχ. |. πεφυτευµμ. απίο εν το ΕΠ ΝΒΡΙΙΧ 119 18 νρ παἩ «ορ ΑΥΥΡΕἨ οί Ῥ 

(ὄγνεα αεί] που οχρτῖπα). ασ Ῥοααπῦ ῬαβῦβΡί ὁσὺ ΟΥτ2ασἩ 6ὐ0ρ{αὔαοιο 

515... ς Ροβί εν τ. αμ. αυτ. ΟΝΠΙ ΑΤΥΟΙΓΔΑΠ πΠςΒ α] ρ]ος | εντω: ἲ 

οπι το (5αρρ! ϱ) { Ν ανπελωνι |. ἕζητ. καρπ. ΟΙ ππο οπιμῖῦ αἲ Ρ]α α 

σος 
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.) - Ν ον. σ τ τ ον Ἄ ΔΝ Ν 3 λα ο Λ ’ 

αυτῃ και ουχ εὐρεν. { εἰπεν δὲ προσ τὸν αμπελουργόν᾿ τδου τρία 
” 3 τε ” .. - Δ - - λ ς 

:ἔτη αφ οὗ ἔρχομαι ζητῶν καρπὺν εν τῇ συκῃ ταύτῃ καὶ οὐχ ευ- 
’ ο 2 ... « - Ν Ν -- ω « ιν 

ρισκω ἐκπκοιφον αυτο (/.ατι χαι τη) 21 χαταθργεις δ ο δε απο 

λ ’ ) -. / 3) 3 δ - 2 ϱ 

κριθεὶσ λέγει αὐτῷ κύριε; ἄφεσ αὐτὴν καὶ τοῦτο τὸ ἔτοσ, ἕωσ 
σ ’ Ν . Δ ΔΝ ’ ’ 6 ο) Δ ς 

Ότου σκάψω περι αυτη και βάλω κόποια, 9) κάν μὲν ποιήσῃ καρ- 
λ 3 Ν / ὁ » ο) / 5 Π ος 

πον εἰσ το μέλλον᾿ ει δὲ µήγε, ἑκκόψεισ αυτην. 

νο {οῖ’ ᾳ νρ 54] «ορ αθίἩ (θα βγγζπο(πίσ) Ῥοΐτ Βαρυδρε.,.ς(Ξ5 αξ 

92) καρπ. ἕητ. οσα ππΙπαδο νἷχ ππα ο 5 11 αὖπι ᾗ εν αυτη: 8 απ 

αυτησ | και ουχ ευρεν. Ίειπ. δε προσ (εί. Μείτ): Ὦ 121.61 και µη 

ευρων ειπ. προσ 

«ειπεν (εί. Ῥεΐτοανὃ): Μ αἱ Ρραιο ελεγεν (Ώαβ ΡαΡ{6ὔ9 χαι λεγει προσ 

ϱίς) | τρια ετη εἰ. Ραΐτ (Πίθιι Οτ5 33 µήποτε ελθων ο δεσπ. ειπη᾿ 

ηδη τρια ετη ερχοµίαι επιτην συκην ταυτήν και καρπον ουκ ΊνΕεΥΚΕΝ 

είο: Όῦς ΕΙ] α (03 51. 3. ο 5]οπίο) νΕ ετη τρια (α ϱ ἐγεππι). | 

αφ ου οαπι ΝΕΡΙΤΝΟΙ 19. 69. 194. 946. (εί 15Τ. αφ ησ) Τε νρ «ορ 5γε 
σα ΑΥΠΙ α οί] Ῥοείγεαπὸ (01 Γοίατα ἑοχίαπα Ῥργαεβοί)... ςἴωπ (ασποταθαί 

ϱ) ΤΙ οπι 6 ΑΧΓΑΛΗ απεῦ α] Ρρ]ον 54Ἡ Αγ» ἈείΡ Ῥοείινοβηῦρῖς (εᾷ 

πίτος Ίοεο Ι1θεγα: ο γαρ κυριοσ τρια ετη εφηήσεΥ ερχοµαι προσ αυτην 

ζητων καρπον κ. ο. ευρ.  Ἀθο αἰίεν Ον 535 4πεπα Ἰουυπα νἷίὰς απίε) 

Ώιβο»4δ0ϱ{ Ὀαρίθσθ [1355 (49 απ ἀοπαίπας ἀῑσοΙξε: [οσο ἵαπι ἐγζετιπζμι 

νεπίο (παέγεπς [Υπο ἵπ Ίιας αγύογε Ποῦ" είς) | ουχ (0 ουκ) εὐρισκω: 

Ὦ π4ᾷ φερε (4 αά[ετς) την αξεινην | εκκοψον (69. εγκοψ.) βἶπα ουν 

ουπι ΝΒΡΓΔΑΠ ποῦ αἱ Ρ]ος ο βγτοα δίδει Ον 5, 31τ Ῥοίχζβμῦ Βαβο»4δυ ϱἱ 

Ψαριόσθ (ΟΥτή, 561)... Ἰωπ αἲᾶ ουν οππι ΑΠ ΤΝ ΟΙχ 19. 98. 69. 194. 22933 
6965 18Ρ]οΥ γρ β4Ἡ «ΟΡ ΑΥ1Ρ απ αθί [ την γην (13είΦ): ΒἨ 60. τον 

τοπον | καταργει (6ἱ. Βα5ε5. ο ο(12Ρ8 1ό οἱ υαριόῦ9): Ἠβχγ α]δὺ [οχε Βα8 
υαρί εοὰ οϱ{τεβρ σος” -ογή 

ο δε αποκρ. λεγει: ΑΥΤΕΣ οἱ 58 Πω οπίου | και τουτο το ετοσ: ϱ 

ΑΓΙ ετι τουτον τον ενιαυτον, Ηϊοιαυασπο ϱἱ ἠθέμπι αάλπιο απ | περι: 

ππγοί Ῥείτέαπ ὃ τα περι | κοπφια (59 1024. 1055 κοπρία, 1056 κο- 

πρίαν. 9 Βᾳ κόπρια) οπή ΝΑΒΕΣΙΡΡΙΗΜΡΊΥΟΙΟΥΧΓΑΑ αἲ Ίοηρο Ρ]α 

(ρ είεγευγα, ο Ἠϊοναραοιο βίεγοιθ) Οἱ ὃν 15 Ρουμ οαηῦ ἩρίρΙι»11 {556 ΟΥν 

ποϊόόο ς (αι. Υ{Φΐ, 5οἆ εοπηπιεπά κοπρια) κοπρια» εαπι 4ΗΚΗΠ αἱ 

πι: 1. 19. 69. κοπρον.... Ὦ Χοφινον ποπριων,. Ρο { 5. 1 1 α οο[ύππι 

(οορλύπωπι: ᾱ δη παζωπι) δίεΥοΟγΙ8 

καν µ. ποι. καρπον: Ἱ. 119” 909. οπι | καν: Ὁ οδοῖ και εαν, η νοἳ και | 

εισ το μελλον (η 588 πἀᾶ αφήσεις) ει δε (63. πηῖο εν ΡΟ) µε οι Ἀ 

ΒΙ/ΥΝΟί 39. 69. εαἲ 6ορ ΟγιΖΔΕΙ 660 {:: εισ το μελλον 41ο 1060 ε1ά1- 

ΙΠΠΒ ΠΟΠ ρ]ασμίές Ἠΐπο ναχῖο οοτγγθοίαπι ο5ί) ... σ μη ΤΙ ει δε µηγε, 

εισ το μελλον επι ΑΡΧΓΔΑΙ τς αἱ Ρ]εχ 1 νρ ΒΥΣΕΝ εί π ατα Εθίγ 

απ” |. εκκοψεισ (η 19. 25ὔ. 455. α11ὸ -ψησ, 63. 151. -1μον) αυτην: Ἡ 

α] (πρεϊπαίς ενρΙςέ) αάά ταυτα λεγων εφωνη(-γει)' ο εχων ὦτα ακου- 

ειν ακουετω. Ῥταθίοτοα ε{ αἲ ραναθο]απα Ἰδίατα Η{ρρ Ἅ0" (οκ Ώοέε- 
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ω Δ ’ - ν ο 5 .. Ω( 109Ην δὲ διδάσκων ἐν µιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖσ σάββασι». 
κ τα Ν Δ ο. / 1 ᾿ Π 

11 καὶ ιδοὺ γυνῇ πνευμα ἔχουσα ἀσθενείασ ἔτῃ δεκαοκτώ, καὶ ἦν 
/ Ν Ν ’ 2 / .) Ν / σι λ 

συγκυπτουσα καὶ µη δυΡαµεένη ἀνακύψαι εισ τὸ παντελέσ. 19 ιδὼν 
Δ αν αν] -- / Ν ο 

δὲ αυτὴν ὁ [ησουσ προσεφώνησεν καὶ εἶπεν αὐτῃ' γύναι, ἄπο- 
2 Δ ” . ον - 

λέλυσαι ἀπὸ τῇσ ἀσθενείασσου, 19 καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰσ 
τη 5 Ν - 2 / Ν .. 

χεῖρασ᾽ καὶ παραχρ]μα ἀνορθώθη, καὶ ἑδόξαζεν τὸν Θεόν. 
14 1605.9 3 ν Ν ο. 6 3 / .] - [ῇ ο. / 

αποχκριθεισ δὲ 0 ἀρχισυγάγωγοσ, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαβ- 
’ ’ ς ο - -- [ὸ ” 

βάτῳ ἐδεράπευσεν ὁ Ιησοῦσ, ἔλεγεν τῷ ὄχλῳ ὅτι ἓξ ἡμέραι εἰσὶν 
3 Έ κ» 3 /.- αν 3 Ε] -- σ 3 / / Δ 

ἓν αἷσ δεῖ ἐργαξεσθαι: εν αυταῖσ οὖν ερχοµενοι Φεραπεύεσθε καὶ 
Δ ως , - νά ε. 3 ’ Ν 2 - ε ’ Ν 

μῶ] τῇ ημέρα του σαῤβατου. 19 απεκρίθη δὲ αὐτῷ ὁ χυριοσ. και 

ατανη ΗῬτϊς): ζήητουμενοσ καρποσ, εφ ον ηλ0εν ο ζητων, φησι, τρισ 

και ουχ ευρε. 

10. διδασκων: ΑΗΤ αἱ πια (αἱ, ουβ]δίατία) 5ΥΥΣΕΝ Ρο) αάά ο 16 | εν µια 

των συαγώωγων (ἳ ὧι γπαφοφα, 1 νς ὧν 5Ίπαβοθα εογἹηι): Ἡ 19. 946. εν 

µ. τ.ήµερων | εν: ΡΊΈγΟΙ 1. 19. 69. 209. 546. Ἱτ νρ οπι | τουσ σαββα- 
σι’: Ὦ ἵ Β4Ἠ ϱορ (εχο 7) τω σαββατω 

11, 1δου: 3γτοα ε{δΕὮ οπι | γυνή βἶπο ην επτη ΝΒΗΤΥοῖχ 98. 15τ. 959. 

959. τρθα Ὦ ο Γ(13 ϱ1- 5. ο 5Ι]επίῖο) ἵ 1 ᾳ ΥΕ 841 «ορ ΑΥΤΡ οἱ ἨΡ αγά 

ενως α4ᾶ ν οπῃ Α(Ρ)ΓΔΑΠ πποῦ αἱ Ρίου ο ΑΥΥΟϱί δε ααίΠ. ὮὉ δἷο: 

και τδου γυνή εν ασθεγεια ην πνευµατοσ ετη | ετη: Ἠ3 οπ (ΒαρρΙ 

363) | δεκαοκτω επι ΝΗΤΝΟΙ 1, 209. αἰ5 δα] (2 οορ ή, ο ΧΥΙΠΙ, {α 
Χ εἰ ΥΙΙΓ ... ς δεκ. και οατ., Ἰμῃ δεµ. [και] Οκτ. οΝΏ ΑΤΧΓΔΛΠ πο 

αἱ ρ]αΥ Ι{ΡΙ (1 ἄεο. εί πουεπ: α ΠἷαΘ) νο | συνκ. 61ΠΙ ΝΡΤΙΙΔ... 6 Τμ ΤΙ 

συγκ. ΑΒΧΓΛΠ πης τε]] οίο. Εταοίετεα Χ συγκυµπτουσα, ὉΕ συνκαπτ. 

οἱ” συνκαμπτ. | Αχ ανακυµψαι 

19. προσεφώων. και: Ὦ 6 ΟΠΙ | απο ΕΠΙ ΝΑΡΣ α]10 [οτε ΒΥΤΟΠΙ (Ίέαπη 1{ 

νρ ἄὐπιῖεεα ε8 ναι ἔἰδεγαία 65 αὖ)... ς Τί οπι 6Η ΒΙ/ΤΝΟΙΓΔΑΠ αποῦ αἱ 
ΡΙαχ ΟΥ, 511 ΟΥτ]αςοδ16 

19. αυτη: Ὦ ΡαἩ 6ο) Αγτέα οἱ 56Ἡ (ΠΟΠ Ι6επΡ οἱ 1) Ῥοβί τασ χειρασ Ρο | 

ανορθωθη ΟΠ ΑΒΡΑΖΗΙΜΧΓΔΑ 69. 498. αἰάδοὶ... ς ανωρθωύη οπτη 

νεα κβτποίπγπ αἱ ρ]α | εδοξαζεν: Ὦ ο ΒΥΙΣΟΝ οορΝΙ οί Ροίά εὐοξασεν 

14. ο αρχισ.: Δ οπι ὁ | ο 1: Ὦ οπη ὁ | ελεγ.τω οχλω(ϱ ΕΗΣ Ί4νο:ςο 
ὑιαίφπαίις εδἰ φιοᾶ -- ἀἰσεῦαί αιίεπι, Ἱ ὑιαίφπαπς φιοᾶ -- εἰ ἀἰσεύαί): Ὁ 

ἃ 6 Ροβ8ί αγαγακτων Ροπ (ο ὑπαίφπαπα ἀἰσεθαί αἴ Ῥογψιιζιπι «ία 5αδθαίο 

ομγαγεί Πεδις, αΙπη]ίοι α 4) | οτι εξ οππῃ ΝΗΙ, ραΐ ΠΗΠ (541 60) τι! 

βο]οπί) ... ς Τμ ΟΠΙ Οτι ΕΠΙ ΑΡΤΝΟΙΚΓΔΛΙ αποῦ αἱ οπιην]ά 1{ νρ οίς | 
κ” ΟΠΙ εν αισ δει εργαζ. (6αρρΙ3), Τέαπι Ἠ” ΟΠ εν αισ (5αρΡΙ5οίδ) | εργα- 
ζεσθαι: 1 νρ τε ἁυπέ οφετατῖ, ἆ σιγαγῖ | εν αυταισ ΟΠΠ ΝΑΒΙΗΤΥΟΙΧΠ 
4119... ς εν ταυταισ 6ΙΠΙ ΡΓΔΑ Ἱποῦ 4] Ρ]οχ (1ἱ νο πι Μίς, ος) | ου: 
τ Ρ56Ν οἩ] (Ίζεπι Α, 8εᾱ Ρετρ]ῖί συνερχοµενοι, οοη/{α8ἱ5 ουν εἴ συν, που 

αχρτῖπι βΥτόἩ δ{5ες (οοπίτα ΥΥΡ οἱ ΠΕ) αγ αα{]ι 

15. δε οτι ΝΕΟΙ, 1. 69. 124, 191. 209. 946. Τἱ (οχο ᾳ) νρ δα] «ορ ΒΥΙΥΣΕΒ 
οίμς,,, ς Τϊ ουν ΟΠΠ ΑΤΥΟΙΧΓΑΛΠ πποῦ α] ΡΙ6Υ  ΑΥΤΡ (Αγτοὰ βίπο ϱ0- 
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598 5, 16. ΚΑΤΑ. ΛΟΥΚΑΝ 

εἶπεν ὑποκριταί, ἕκαστοσ ὑμῶν τῷ σαῤῥάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν αὖ- 

τοῦ } τὸν ὄνον ἀπὸ τησ φάτνισ καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει; 16 ταύ- 

την δὲ θυγατέρα «4βραὰμ οὖσαν, ᾗν ἔδισεν ὁ σατανᾶσ ἰδοὺ δέκα 

καὶ ὀμτὼ ἔτη, οὐκ ἔδει λυθήναι ἀπὺ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῃ ἡμέρα 
166.10 ο ’ μ- λ ” ο - ; 

του σαῤῥατους 1« και ταῦτα λέγοντοσ αυτοῦ κατῃσχύνοντο 
’ εἰ ῶ , τα Ν - ε ” λ - 

πάντεσ οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ, και πασ ὁ ὀχλοσ ἔχαιρεν ἐπι πᾶσιν 
-ᾱ ᾽ λα 28 , ο η ” 

τοῖσ ἐγδύξοισ τοῖσ γινοµέγοισ υπ΄ αὐτοῦ. 
ϱτ. γι π « Ν « , ” - 

15 113. Ἔλεγεν οὖν" τί ὁμοία εστιν ἡ βασιλεία του Φεου, 
Ν ’ { ’ . ’ {( ς ’ 3 Ν ’ ὄς ει 

καὶ τώι ὁμοιώσω αὐτήν; 19) ὁμοία εστιν κόκκῳ σιγάπεωσ, ὃν λα- 
” π.. . » ε ” ο. Ν 

ρὼν ἄνθρωποσ ἔραλεν εἰσ κηπον ἑαυτου. καὶ γὐξησεν καὶ ἐγένετο 

Ρα]α ααἴἩ οἱ γεβροπά 18) | ο κυριοσ ο. ΝΑΒΙ/ΤΥΟΙΧΑΛΙΠ απο το]] αἱ Ίοηρα 

Ρίτα 1έ (οί. 4) νο 5αἩ «οΡ 5ΥΤΡ χα]] ... τε "εῦσ 1. 28. 69. 124. 191. 909. 

946. αἱ Ρρ]α515 [ου βΥτόι 6508 (Αγτητ ἄοπιζη. [εδιφ) αππιζο” ο τς | υπο- 
χριται (αὐ΄΄ Ασ) οπή ΝΑΒΙΤΥΟΙΓΡΑΛΙ απο αἰδὸ ἔογο 16 (οχο {) νρ βα]ι 

Νοἳ 60 ΑΥΤΡ αεί Ἠϊρράαπ (ο Τιαρ 13) ΙνπίΣ9θ ο ν,ς υποκριτα οππη Ὦ 
νχ αἳ τη Ε δαλαϊαί τοι οἱ 5εἩ οἱ Βὲ αχπι | Όμων: Ἱ Νο ημων | τω: 
ΑΤΝΟΙ α] Ῥαπο (54Ἡ ϱοΡ) εν τω | τ. σαβῥατω: κ” οτι (5αρρ] ϐ) | τον 

βου/ αυτου (Π1ρράαπ οπι) η (0 και) τ. οπου: Τον πατο αν 50 αθύπηπι αιιί 

ὀουεπι δα. Ογν 1 Ίππο ΤαβρΙςΙοΏΒ τον τδιο» ῥουν ήτοι το προφα- 

τον | τον οἵοΥ: Αν 86. την ονον | απο τησ φατνησ (οί. Ῥογαπατό): 

69. 495. Πας 356 ΑπιοΙσ 03 οπι | απαγαγων οππι ἉζΑμ νἰάο(όρΣ απο 
61] αἱ ἔοταο οπιπ Ἠϊρραάαν Ον τὸ Σεν ΑΕΕ 1, απαγων 

16. δε: Ε α] Ῥαπο οἵη | Φυγατερα: κκγὈΑ α)11δον -ραν | αὔρααμ: Ότου 
αβρ. |. δει. καν οχτ. ετη (5α] «ορ [α πέν. 11, Ὁ Χα ΥΙΠΗ. ἵ ΧΙΙ) 
οί. Ος 1,195 Ειβδες]3210 (1ροτο ῥεκ. κ. οµτ. ετεσιν): Ὁ ετη η, 6 αππῖθ 
ΑΥΙΠ, ἔ απηῖς ἄεοεπι εἴ οείο | απο (οἱ. Ον 181): δ (επι Ον οκ ο. 
Ἠοεξε].) εκ 

17. ταῦτα λεγοντοσ αυτου: Ὦ ο ΟΙ | κατησχυνοντο (ἆ οοππάεὔαπΗι)): 

ΡΕ ϱ 54Η κατησχυνθησαν (ουκ δι) | παντεσ: Ὁ ο ΗΞ Τ]α ο | 
ο, αντι. αὐτω (15Ρ] νρ αἀνετεαγὴί εἶμδ, α πι αἄνεγδαδαπέι εἴ, ο κιιῖ οἱ 

αἄν., ᾳ Πηῖ τεβίίεύαέ εἴ): Αλ οι αντ. αυτου | οχλοσ: 1, αἱ ραπς Λαοσ | 

εχαιρεν: ΑΔ 269. -ρον | επιπασω’ (Ἡ αἱ ραπς οπι) τ. ενδοξοισ (Οἱ 

-ξησ, σ”' οπη τ. ενδ.) τ. γιν. (νιἀε ροβί) υπ αυτου εἰ.α ο”. ΝΕ... Ὦ Ὁ 

οο ΓΠ3 11 ᾳ εν πασιν (υ ο 5: 1 1 ᾳ οι) οισ εὔεωρουν ενδοξ. υπ αιυ- 

του γεινοµενοισ, ο ὧν οπιπῖὀ. 4 παε υἰάεθαπέ ρταεείῖατα ΠΠογί αὖ 1ο, ἆ πι 

οπιπτῦ. «ηῖζις υἰάεδαπέ πιζγαθεχίθιι αὖ «ο Πεν, Ὁ 1 1 α ὕι ῥγαοσἰαγίβ φας 

σἰάεγαπί Πἱετί αὖ ἴρδο, Ε ἴτι ππζυεγδίς ῥγαέοίαν. οἴγέδιι6 (αε υζεὐαπιίι 

Πετί αὖ εο | γινοµενοισ: ΔΕΑ(Ρ) γεινοµ., Τ39ἶ γιγνοµενοισ ... Ἡ 440. 
γενοµενοισ ... ΑΝ λεγομ. 

18. ουν οΠῃ ΝΗ1, 1. 19, 69. 10τ. 946. ΠΡΙΕΥ νρ Βα1 6οΡ ΦΥΙΡ ΤΕ... ς Τιμη 

δε οππα ΑΡΤΝΟΙΧΓΔΑΠ αποῦ 4] Ῥ]6υ ο ᾳ ΦΥΥΣΕΊ οἱ Ρ ἰχί (Αγντοὰ ποίῃ και 
ελεγεν) / του θεου: Ὁ 3] απο πείἩ των ουρανών 

19. ὅν: 9 1024. 1085. εἰς ὃ | εισ: κα } αἰ10 ἔεγο π4ά τον | εαυτου ΟΙΠΙ 
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εἰσ δένδρο», καὶ τὰ πετειὰ τοῦ οὐρανοῦ κατεσκήγωσεν ἐν τοῖς 

κλάδοισ αὐτου. 90 95 Καὶ πάλιν εἶπεν' τώι ὁμοιώσω τὴν βα- 

σιλείαν του Θεοῦ; 21 ὁμοία ἐστὶν ζύμῃ, ἡν λαβοῦσα γυνὴ ἔκρυψεν 

εἰσ ἀλεύρου σάτα τρία, ἕωσ οὗ εζυμώθη ὅλον. 

235 155. Καὶ διεπορεύετο κατὰ πύλεισ καὶ κώμασ διδάσκων 

καὶ πορεία» ποιούµενοσ εἰσ Περοσόλυμα. 25 Ὁὸ Εἰἶπεν δέ τισ 

ΝΑΗΤΥΥΟΙΓΔΑ πποῖ αἱ ρα... ΡΕΚΊΧΠ α]15 {ονο αὔτου | πυξησεν: ἩΠ ηυ- 
ξανεν | εισ: 96, 248. 2ὔ9.ωσ...Ὀ 1. αἱ ραις οπι. Εχκριπεισανς 

60οΡ. ΦΥ1Ρ ας Γαοίι εδὲ ὑπ ατὔογοπι; οι οκρτῖη ΠΡ]ες δα] ΒΥτέΙ οἱ 

568 | δενδρον 8ἶπο µεγα ΟΠΠ ΝΗΡΙΤΥΟΙ 2541. α Ὁ ο Π3: 11 εορᾶᾶ ἴΧί γη 
ος ϱΕΒΣ αγπι Απιιισάσδ,,, ς ΤΙ αάά µεγα, Τμ [μεγ.] οππι ΑΧΓΑΔΙΙ απο 

αἱ Ρ]ετ ο { 4 εορθᾶᾶ οἱ 47 πια αγντηίὈ αοἰ (:τ η Μί ποη αἀά[ίαπα εδί, 

564 νατῖα ἁἰ[οταπί Μί οἱ Το) | κατεσκηγωσεν (0 κατασκ.): ϱἱ 91εν 

κατεσκηνωσαν (1) κατασ..), Α 15. 69. 946. κατεσκηνουν | εν τοισ κλα- 
δοισ: Ὦ 84] υπο τουσ κλαδουσ 

90. και παλι» αἴο: Ὦ 3} τινι οµοια εστιν ή ῥασιλεια του Φεου και τινυ 

οµοιώσω αυτή | καν απία παλιν οπα πΒα οἱ αἱ πλ 1 νρ «ορ ΒΥΤΡ 

και ο. 0. αγΠι αθίἩ.... αὐθῦ Ἡσ οπι ΟΠΠ ΑΧΓΔΛΗ αποῦ αἱ Ίοπραο Ῥίτ 

βα] βγνγέα ϱ{ 56Η 

91. εκρυψεν (4Ρ’ ρτοῦ Ῥομπ) οπή ΕΚΕΙ 61. 64. 106. 194. 121. 191. 
151. 500. 4565. αἰδύ ἔετο ... ς Τη ενεκρυψ. ΕΙΤΏ ΝΑΡΤΥΟΙΧΡΔΑ απο αἱ 
ΡΙ Εδ]αο15Σ (γυνή δε ταύτην, ἡ σοψια του εου, εισ αλευρου σατα 

τρια εγκρυπτει. ΤΙΤΡΗ5 Σεγκρυπτουσα την εξ αυτης ὠφελειαν εισ 

αλευρου σατα τρια είς) ΑΙΙΙΗΟΙΟ1 (6α115) :: αἲ Πα Μί ραιοεῖς (61) 

ἀἰδοεάσεπίῖραςδ | εισαλευρου σατα τρια εἰ. {νε (νι }αγίπαε δαία ἐγία, 

ραΐ ποί ἵπ αν. δαξῖς ἐγδις): ο ὕι Γαγῦπιαε πιεπβγαδ: α Ὁ ο 3. 11 α π]] 

η]βΙ ὃν Γαγίπαπι (-πα) 11 ἵπ Μι 1ενς πω Γαγίπαε (ρ]ατῖα --παπι) Πιεπβιμἰς 

ἐγέδι νε] πιεπδµγας {γεν νοὶ δαΐΐς ἐίδιδ | εζυμωδη (091 ἆ Απιοιιυ ζεν- 

πιεπίαίιηι εδί): Ρ8ἳ ζυμωθη, α νο Αιάς επιεπέαγεξ., ο 7ΕεΥπιειέείτη’ 

99. και ρτῖ: 8 οπι | διεπορευετο (α ἆ οἴγσιίθαί, ο Ρεγαπιδιζαῦ.): Ἡ αἱ Ραιις 
επορευετ. (Π8Ρ]εῖ να δα) | κατα: ΧΙΤΝΟΙ 1. 10Τ. 6Ρ9 αάᾷ τασ | πολ. 
και κωµασ (1. 181. 909. πολιν κ. χωµην): 69. βγτόα οί 5Ο (πο. Πέοιη 

ΑΥΤΡ οἱ ἨΤ) κωμ. κ. πολ. | πορειαν ΕΡΕΘΗΚΜΡΒΥΧΓΑΔΗ αἱ Ρρ]ὰ ... ΝΑΕΙ, 

Ὅννοί αἱ τη (Ὁ αρ Βογ) ποριαν. Οἵ πά Ίας 1, 11 αὈὶ τανβά5 ΝΑ πο- 

ριαισ | εισ: κι 69. αἱ Ραιο εὖ | κεροσολυµα (Β3 οσα ϱ) ο1ΙΠά ΝΒ1, αν (16- 
γοδο(γ/πιῖς 56ἆ οπι εί Πεν Γαοίεπβ)... ς Ίμα ΤΕ ερουσαλημι επ ΑΡΤΝ ΟΙ Χ 

ΓΑΛΠ απού αἱ εοτίο Ρρ]εν (Τια{έ βαἩ. οοΡ ία ἔετο 5οἱαπ{) :: ιερουύσαλημ 

Ίο βαερῖιιδ 5ετ]ρδΙί 41 ΠΠ ἱεροσολυμα. ΤαπιεΠ πες Τατο α1ἴεηα ΠηΒΗΙΙ 

καῬα (πίνω Π]]πά Ῥτο Ἰος, αἱ Αοί 8, 2ὔ. 15, 19. 91. 4 οἱ 15. 25, 20. 

ΑΗΡΙ ἀπυΐαπα πίγα ἔογπια {εποπάα, 81: Βΐ οίαπα αἱ ραιοῖ (εροσολυμα 

Ἰηνοχοτ]πί πί Αοί 1, 12. 20, 22 οἱ 256, ὃ. Μι]ίο νοχο βαθρία5 ερου- 
σαλημ εί ἵρβαπῃ εισ ιερουσαληµ πον Βαποίπας, παπί Ας 4, ὔ. ὃ, 21. Ὁ, 3 

ε 26. 18, 51. 15, ο. 

98. ειπεν δε εἰἴο: Ἀγτζα επί «ιάαπι εἰ γοφαθαί ειήι εἰ αιαέ 

Μί 10, 98 
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” ος ’ η) .] ” { ο.” [4 ] στ Ν » 4 α 

αὐτῷ κύριε, εἰ ὀλίγοι οἱ σωζόµενοι; ὁ δὲ εἶπεν πρὸσ αὐτούσ 
ς ” λα. . τά ΣΑ - - , , . 

Μετ 1ος 34 αγωνμίζεσθε εισελθεῖν διὰ τησ στενησ θύρασ, ὅτι πολλοί, λέγω 
κ ρα ας Ἱ οὐ ἴσνν ΘϱΕ πι ος Μισό, τὸ 19 μίν, ζητήσουσι εισελθεῖν καὶ οὐκ ισχύσουσιν. 20 αφ οὗ 

υ) 3 Ω. { 3 ἃ « ’ ) ΄ Ν 5 ’ Γ { ’ 8.3 ο 

ἄν ἐγερῦῃ ο οικοδεσπότησ καὶ ἀποκλείσῃ τὴν δύραν, καὶ ἄρξησθε 
”/ς- [4 / Ν ΄ ΔΝ ’ ’ - / ε, Ῥ « - 

έξω ἑστόναι και κρούειν τὴν θύραν λέγοντεσ᾽ κύριε ἄνοιξον ἡμῖν, 
5) λ ὃν ο εν ο αμ 2 τς ς ” ,ι 3 ’ 9) / 

και ἀποκριθεισ ἐρεῖ υμῖν᾿ οὐκ οἶδα ὑμασ πύθεν εἐστέ. 36 τότε 

95. ολιγοι (αἱ. ΟΥ5) 551): Ὁ 194. 10τΤ. 900. 906ν «ορ (πο Ἰέοπῃ 8411). γη 

αάά εσιν, Ἰέοπη Τξ (οχο ᾳ) να ΟπίΣ,555 {ο δε: Ὁ π4ᾷ αποκριθεισ | 
προσ αυτουσ: Τ1. 2256. 248. ϱ8ὀ) Τρθ βγτοι αοίἩ πρ. αυτον... Ὦ 189. 

69. οπη 

94. αγωνιζεσθε (αἱ. 013351 οἱ δν 551. 804): Μα ομοπη 19,3 (και παλιν" βιαζε- 

σθε εισελθ. δια τ. στε. Φυρασ) βιαζεσθε (εοπίγαξαδέ οογᾷ 107 ϱ]ᾳ: και 

παλιν' ῥιαζεσθε" βιασται γαρ αρπαζουσι την ῥβασ. των ουρ. και το” 

αγωνιζεσθε εισελθ. δια τησ στεν. πυλησ) | ὄυρασ επι ΝΕΡΙ(ΤΝΟΙ ὃ, 
τ. Όυρασ στήηνησ πυλησ) 1. 191. αππι 015.551 (αλλα και το υπο του 

σωτηροσ -- λελεγμενον, ὧσ εν τω χατα Λουκαν ειρηται, ουτωσ εχον!" 
αγωγ. εισελθ.. ὃ. τ. στε. Φυρασ, οτι πολλοι οἴς; ραιπ]]ο ροβί αἀδοχ]ρ]ί 

το εν τω κα. µατθαιον - οτι στενη η πυλη οίο) Μασβοπι 19/3. Ταπι 

οβίωπι αι. ο 3. Ἱ 1 α ΤιοΙΕ155. ἱαπισι ἆ ... ς (- 68 8οὰ ταγβις αὐ’) 
πυλησ οπΙ ΑΧΓΔΑΠ αηςῦ αἱ Ρρ]ον Ο53 55τ οί 5,30” Ῥαςφο 256 ἨΠασοιιδί οογᾶ 
161 Ἱίοιη Ῥογίαπι Ὦ ο Ενα (1: οχ Μί τΡί Ιεείῖο ποπ Βασ) |. εισελθειν 

5ες Ίος: Οτ5,531 αἆά δια τησ στενήσ | ουκ ισχυσουσιν (1 Νοἱ µσουσιν. 

ΔΑ ισχυσωσιν): Ὁ ουχ ευρησουσιν :: οἱ Μὲ 

205. αφ ου (0 οτου) αν (ηντοί 69. 194. 846. Ῥαρραρί665 εαν): Τη (αι. Τ149) 

ηαες πδα αποιξον ημιν οτπα 15 4ππο ρταεσεᾶιπἰ οοππηχϊ{ς, Ῥαποίο 

Ἀπίο και απυχκριὔθεισ Ῥοδίίο. Αἲ Ιπίεγ ισχυσ. οἵ αφ ου ΡΙεπΠθ ΙΠίοτρΕ 

ΛΕΚΗΑΛΗ οἱς (εοηίτα Μ ῥΡχαθίθΥ ΙΠΟΥΘΙΏΗ απίο αφ πΙ] Ἱπίοτραποιοηῖ5 

Παβεῖ), Ἱέετη ΠΡΙ νς (ες. Εαπδίας αρ Απθ): μπι αμίεπι ὑπίγαυεγέ, πθο 

αίαν Ὦ α: Ίνα (πο 5Ἱιγγεσεγζί (οοπίγα ο ΠΟΠ Ιπίοτρο απἲο 6 «πο ὑπαρίαί 

Ῥαίεγζαπι. 817 4έΥε οἱ εἴπάεγε). Ῥταθίογοα ΑΠΙΠΙ οἳ Ἐ1β ΠΟνΑΠΙ 560 Μ1ο- 

ΠσΙῃ α νετρῖς αφ ου Ἱπορίαπε, ΟΡ οἳ. Απιῦἑαμ ΙΟ Ῥοβίτοπιο αιια1 

αᾳπος Ομπ]βίας οχο]αάαί, πι πγαυεγί, Πατ, ραεγΓαπιζίας εἰ οἴσιι- 

βεγέέ- οἵο | εγερθη ο οικοδεσπ. (κ α] ρααο οικωὸ.) Ὦ α 1εἴ(155. ρ ο 

οικοδ. εισελθη, 19. 946. 66118 69,4 ο Ε 1 1 (13 61: 3. ο βΙ]οπίῖο) νρ 

Ρα5ῦαρι θ0ῦ Ἠααδέ Απ εισελθη (661098 69 ελθη) ο ουκοδ. Υἱάο ο 8- 

ίοα. | αποκλειση: ΧΤ αἱ πια αποχλεισει (5 αἱ -κλησει) | αρξησθε: 69. 
194. αρξεσθε | την θυραν 8εο (0 την Όυρα εί ρνῖ οἵ 566): ϱ ο σα 
καλη ᾶηί (ποπ ΥΥοΙᾶ) Τ,οἳ! Εααδί οσα, ἃ ΟΠΠ και χρου. την θυραν, Ίἴονι κ 

οπι (5αρΡΙ 3) εξω εστ. και | κυριε 8επιθ] οππι ΝΕ, 10τ. 4 9ο ΠΣ ϱ1 5] 

νρ βα] οορ (αἱ. Ρϊ519) Εααδί αρ Ααρ.... 6 κυριε κυριε, Τμ κυριε [κυ- 

ϱιε] ουπη ΑΡΤ ΥΟΙΧΓΔΑΠ αποῦ αἲ οπιη [οχο Ὦ {1 α βγτέα οἑπί οἱ Ἠὲ οορᾶ 
ΑΥΠΙ αθί] Ῥαβυαρίθθῦ Τ,οἱΕ 195 1: ο Μί 25, 11 τὈ] ποσππο α{ογιιπῃ οἵης ος 

οξ. ΜΙΤ, 91 4 Τιο 6, 46 | Ῥαεῦαρίθθῦ χαι τοτε αποκριθ. | ερει υμνν: 
Ὁ ΒΥΣ56Σ αάά οτι... 8 Ὁ 1 1 ᾳ ΑΥΙΕΝ Το (155 οἵὰ υμιν 
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” ς / ο 3 / .) / / Δ ὁ Ν 3 ο 

ἄρξεσθε λέγει ἐφάγομεν ἐνώπιόν σου καὶ ἐπίομεν, καὶ ἐν ταῖσ 
ον, ῃ ς Δ νμ νο. 3 π -ω 

πλατείαισ ἡμῶν εδίδαξασ. 3 { καὶ ερεῖ: λέγω ὑμῶν, οὐκ οἶδα ὑμᾶσ 
/ 3 /. 9 / Ὃ ολ ’ 3 / .) / 9) 5) - 

πὀθεν ἐστε' ἀπύστητε ἀπ᾿ ἐμοῦ πάντεσ ἑργάται ἀδικίασ. 38 εχεῖ 
112. ὅ ” ε Ν ος λ - σσ / σ / 6 

ἔσται ὁ κλαυῦμοσ και ο ῥουγμὺὸσ τῶν οδύντων, οταν οψεσῦθε 
2 Ν Ρο Ν ο) Δ Ν / ΔΝ / 3 ο” 

4βοααμ και Ισαὰκ και Ιακῶῤ και πάντασ τοὺσ προφητασ εν τ 

96. αρξεσθε επ ΒΕΗΌΥΛ αἱ Ῥουπια (νῖκ ρ]α) ... ΔΑΡΚΗΜΡΤΝΟΙΧΓΔΠ 

α1 10 (ας πππ]{ο Ρ]άΓε5 αἱ ναί) αρξησθε :: Ἠϊπο -ησθε ΟΠΙΠΙΠΟ Ρ]118 

4π8π1 -έσθε α ἰοδίήδρις αποοτ](α{15 Μαῦοί { λεγειν: Ὁ αὐᾶ κυριε |. ἐν- 

ώπιόν σου ἵη οᾷἆ οδί, πο (αἱ Ὦή 49) ἐγώπιον σοῦ | ΕΠΗ αἱ ποπΠΙι]]1 
εφαγωμεν, Ἱετη Ε αἱ ποπ επιωµεν | εδιδαξασ: ΑγΥέὰ απιδι]ασίαέζ, 
Ο6 οὐ. Ῥ]ειό18 

9Τ. λεγω (5 αάά ὅδε): ἨἘτνοί λεγων ... 2356. Τε νρ 541 60) ΦΥΥΣΕΕ ΑΥΠΗ 
πδο (ΠΟΠ 7Ο) Πιο{125 οι (οοπίτα Άγνγοα Ίωπο ἄισεί υοὐΐς: «πιει ἄίσο, 

βγιί [ί {ῑζε ἀῑσεί: πιει ἀῑσο εΦφο υοδΐς) | υμασ 6Η ΝΑΧΓΑΑΠ πο) 1. 

9ὺ. 69. 194. αἱ ρ]ετα ο ΕΠ5 ρ1 ” ᾳανςρ ΟµΥ9335... Ἰπ [υμασ] ΤΙ οι 

οσα ΒΠΕΤΥΟΙ 10. 946, Ὁ 1 {οἱ (ν. 96 οπι {απέιπα ο {ο]).. Ῥτασίοτοα 

Ρτο ουκ οιδ. υμασ ποῦ. εστε Ρ ουδεποτε ειδον υµασ, ο ΠΙΙΠΙ(άπι 9058 

υίζς: ΟΥ1151 µεγα ουν εστιν ωὧσ το" οὐκ οιδα υμασ, οτι εργαται εστὲ 

ανοµιασ. ΟΥΙ3Ο 535 λεγει' ουκ οιδα "μασ αποστήτε απ εµμου εργα- 

ται τησ αδικιασ (οπη({απί πο. εστε εἰ. 66. 58. 61. βαμπαὔη{) ῃ απο- 

στητε: Μ Ρ56Ι αἱ Ραπό αποχωρειτε :: ο Μί,. ΟΕ οἱ. Τα5ἱ8Ρ1.16 πολλοι 

δε ερουσι μοι χυριὲ κυριε, οὗ τω σω ονοµατι εφαγοµεν και επιοµεν 

και δυναμεισ εποιησαµεν; καν τοτε ερθει αυτοισ' αποχωρειτε απ 

εµου, εργαται τησ ανοµιασ (5ΙπαϊΠ{ονίτΤϐ) ῃ παντεσ: ΥΕΝ οπη, Υἱάθ 
αη{θ Πιδέ Ον ΟΥτ. επι Ἠρ]ρΗΊόδ αποστητε απ εµου οι εργαται τησ 

ανοµιασ" ουπω εγνων υµμασ, εἰ 3πΟ35 αποστ. απ εµου ἐργαται τησ 

ανοµιασ" ουδεποτε γαρ εγνω» υμασ. | εργαται Εἶπε αγίῖο (αν) οαπη 

ΝΕΡΕΘΗΙΕΒΥΣΔΑ α1”ὸ {οχο οα{ΟΧ109,, ς Τμ οι εργ. επι ΑΚΜΤΝΟΙΤΓΠ 

α] Ρ]α 5αἩ «ΟΡ αὖπΙ | αὐικιασ οπι ΝΒΤΕ (Ω νίᾷε Ροβ8) αγπ οΕΟΣ105 

εωνς ΤΙ ῬταθΠι τησ 6ΠΙ ΑΙ/ΤΥΟΙΧΓΑΛΠ αποῦ αἱ οπιησίᾶ Ογτ]πο (ν]ᾷς 

απίς). Ῥταείοτοα Ρχο αὐικιασ Ὁ καθε (εί, ΟΥ 3191 ανοµιασ, Τα5ί ΕρΙρ]ι 

ΡΙ5 τησ ανοµιασ νἱᾷο απίθ) Παβεηί ανοµιασ. Ο{ Ἠπας εἰ. ΟΙεπι”εοῦ ερῳ 

υμίν" υπαγετε απ εμου,ουκ οιδα υμασ ποῦεν εστε, εργαται ανοµιασ. 
Πθιη ΡΙ5/215 (απίεα ν. 26 και λεξουσιν µοι Ρχο τοτε αρξ. λεγειν, Ίἴετη 
ελαβοµεν εκ µυστηριω» σου και επληρωθηµεν παση τη διδαχη σου 
ΡΤΟ εφαγ. εγωπ. σου και επιομ.) και αποκριθεισ ερω αυτοισ' οὐκ οιδα 
υμασ, τινεσ εστε, εργαζοµενοι την ανοµιαν και το κακον εωσ νυν’ δια 

τουτο απερχεσύε εισ το σκοτοσ το εατοσ. και τη ωρα εκεινη απὲ- 

λευσονται εισ το σκοτοσ το επτοσ, οπου εστιν ο κλ. εἴο. 

28. βρυγµιοσ: Δ δρυγμοσ | οψεσθε ο.Β κ 69. 124. 9ὔΤ. 946, 115 Τιο154 
(στι υἰζεδτέί) ... 5 ἴωπ ΤΙ οψησθε ευπι ΑΒΞΥΙ46ἱ5Ι ΗΤΟΙ ΓΔΑΙ απο αἱ 
ρία, Ἱτεπα στι οἰζεντές Τὲ (εί. ἆ) νο ΠήπίΣ56,., Νδῃητε, Ἰοπι ΜΟΙΟη 

ορμίρΏ (ν]άε Ρος) | ἵσαακ οΠΊη ΝΟΑΒΤΝΟΙΧΓΑΛΗ Πςξ αἱ οπιπσ]ά ο {1 ᾳ 
νο 84] 6οΡ.... ΝΡΙ 8 Ὁ οἵ σακ (:: απ σπι ἔοτπια ἐδβπποπῖο κ οος]- 

οἵς αἱ Ταπογαπη απού Ι{επι Ὁ Ῥοεχ ενν ή βοἱαί, οξ Μί 1, ο. 8, 11. 

Μετ, 28 

Μί8, 115 



Μ10, 50 

2ο, 16 

Μο 10, οἱ 

6005 1), ῶ 9: ΝΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

, - κ υνἀσ τρ ον , ᾿ νο 
βασιλεία του ὕΨεου, ὑμᾶσ δὲ ἐκβαλλομέγουσ ἔξω. 39 καὶ ἤξουσιν 
τε 5 -.- «ας » Ν - Ἡ ; 3 1 / 

απὺ «νατολῶν καὶ δυσμῶν καὶ βορρά καὶ γότου, καὶ ἀνακλιθήσον- 
δις Ξ ) εν - Ὠ. . ολ ( 113.9 λ- ος Ἀ  Α ” « 

ται εν τῃ βασιλεία του Όεου. 90 καὶ ιδοὺ εἰσιν ἔσχατοι οἳ 
” - Ν 38 .. ο .. ᾿ 

ἐσονται πρώτοι, και εἰσιν πρωτοι οἳ ἔσονται ἔσχατοι. 
1 Ιπ4.10 ὁ λωνες µε Ξ - 1 "1 ν αὐτῃ τῃ ὧρα προσηλθάν τιεσ Φαρισαῖοι λέγον- 

25, ὃο. Μο 12, 26. Τιο ὃ, ὐ4 οἱ 90, ὃτ. Ῥντασβοαί κα οίἵατη απ 168 1η 

ερΙβίι]18, ίαοχ νογο Ίο 9, 10 Ἠεῦ 11, 9 Ίας 2, 9ἱ ισαα; ἵπ ααιῖδ αὈ]- 

απο 1. ο. 4παίΐου, ὃ, 19. τ, 8 οἱ 99, οἱ ἵἹρδο ,σαα-. Ὀί ῬέβΠί 1ῃ ονν οἱ 

Πίοια 1π αοἰ1δ ΓΟΥΔΙ σα οοπβτιπαί, Ἱία Ὁ ΙΑΝ 1 ϱρρ. Ώο οοίονῖΒ 

Αοὶ τ, 95 πεζοί ο, ἵπ ερρ ῥραβδξδΏν ἄταθοί Τα Επ τοσα.) { και παν- 

τας (5α]1 οι) τουσ προφητασ (ΜοΙΟΠ δικαιουσ, νιὰςο Ροβί; α αὖά ἀεἱ): 

βα]ιοοᾶ «ΥΥΗΝ οπι | εντ. βασ.τ. Όεου οἱ. ο [νε (αἱ. {ου 8.1). Πη1 1256 
Απιζιμσμτἒςι 4ο β49 Βῖ5 (οομίνα Πμογο 111560 οµηι οὐ{εγὰἐν ἐμείορ ἐπίναγε 
πι τεθιπίπι εαείοηπι): α Ὁ ο 5. 1 1 α Το 155 απ [α πγοσιιίεν (α1ά ὕι- 

ἐπούγε, Γι ἐπέγαγε) αι γεύιο (--οπ) ἄεὶ | του Φεου: Α αυτου, 86. Τρε 

Πτηί Απηβιις 14 6{ 1560 των ουρανων:: ο Μι. ὨΏο Μεῖοπο Ερϊρμό 14 οί 

956 616: παρεκοψε παλιν το" τοτε οψεσθε αβθ. Σ. τσ. κ. ιακ. κ. παντ. 

τ. προφ. εν τη ῥασ. τ. Όεου. αντι ὃε τουτου εποιησεν" οτε παντασ 

τουσ δικαιουσ τδητε εν τη βασ. τ. Όεου, υμασ δε εκβαλλομενουσ. 

προσεθηκε (Ό1εποιησε) δε" κραταιουµενουσ εξω, εχει εσται (514 και 

έκεν εστιν) ο λαυῦμ. και ο βρυγμ. των οὐ. ΘΦπᾶο Τογ(ηας4, 59 ϱοη- 

Ητπιαί Π15: οἶπι υἱάεὔιιί ὑμδίο ὑιέγοειωιίες πι ΓΕ ἀάῖ, 8ε Όεγε ἆ6- 

ἐὐιεγί Γογἱ. Αάάῑί ΒΕρῖρΙ ελεγχ. μ΄ ου γαρ ειπεν οψεσθε δικαιουσ 

εισερχοµεγουσ χα: υµασ µη εισερχοµενουσ, αλλ’ οψεσθε τουσ δικ. εν 

τη ῥασ., υμασ δὲ εκβαλλομενουσ. 

29---ὐῦ. Ἠαοο οπηπ]α οἱ ΜεΙοι [ορίο ΕΡΙΡΗΣΗ οιδῦῖ; παρεκοψε παλιν 

το ἠξουσιν απο ανατ. κ. δυσμ. και ανακλιθ. εν τη ῥασ. µου (δ5ἳ οπι), 

και το” οι εσχατ. εσοντ. πρωτοι, και το προσηλθον ον (551 οπι) φα- 

ϱιἱσ. λεγοντεσ' εξελθε . ποθευου εντευθΘεν, οτι ηρωὸ. σε Θελει απο- 

κτειναι, χαν το ειπε (ὔ5ἳ οπι)’ πορευθ. ειπατε τη αλ. ταυτη, εωσ 

οπου ειπεν ᾿ ουκ εγδεχεται προφ. απ. εξ. ερ., και το” νερουσ. νερουσ. 

-τ. απεσταλµενουσ, καιτο" πολλακισ ηΘελησα επισυναξαι ὧσ οργισ 

τα τε». σου, αι το" αφιεται υμ. ο οικ. υμ. (0ἳ αάά ερηκοσ), και το" 

ου µη τδητε µε εωσ (55 αάᾷ ου) ειπητε" ευλογηµενοσ. 

99. και βορρα οΝΠῃ ΝΑΡΒΙΣΓΑΛΗ τποῦ α1100 [οχο Ὦ ο ο 3:11 νΡ Ρα] «ορ 

ΒΥΧΡ.... ς (Βεά αρ) ΤΙ ροβί και αθᾶ απο, Ἰωπ [απο] εππι ΕΙΝ. (1ἴθπη 

ΤΥΟΙ βϱ4 οΠΙΙ85Ο και) αἳ πια α ἆ ἔα (5γτοα ο{δεείἈῦ φπδίεν απο, ΑΥΥ 

ο οἱ 3ΟἈ απ. γοτου απίε Σ. α. βορρ. Ρο) | ΚΜΗΧΕΑ αἲ ππα αγακλη- 

6 ησ. | η.νιᾶ οἵη του θεου 

90, ἰδοὺ εἰσὶν οἱ καὺ εἰσὺν: Ἠϊ5 ποσσοπρας ΚΜΡΤΑ 1. οἵς, ποἩ (α{ Τε Τ145) 

ἰδού εἶσιν εἰ καί εἶσιν | εσχατοι οι εσοντ. οίε: Χ πρώτοι οι εσοντ. 

εσχατ. και εσοντ. εσχατ. οι εσοντ. πρωτ. 

91. εν αυτή ΟΠΠ ΝΑΒΕΑΠΗΙΕΗΒΕΥΧΓΔΛ 4] ρἱοΥ 1έ νρ (1μαί{έ ὕπ ἔρεα) εἰίο ... 

ΡΚΝΜΤΝΟΙΠ 09. 116. 10Τ, αἲ1ύ κα] «ορ εν ταυύτη (5α] ϱορ ὕι 110). Ῥχαθ- 
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τεσ αὐτῳ' ἐξελθε καὶ πορεύου ἐντεῦθεν, ὅτι Ηρώδης Θέλει σε ἄπο- 

κτεῖναι. 99 καὶ εἶπεν αὐτοῖσ' πορευθέντεσ εἴπατε τῇ ἀλώπεκι 

ταύτῃ (δοὺ ἐκράλλω δαιμόνια καὶ ἑάσεισ αποτελώ σήµερον καὶ αἴ- 

ρι0ν, καὶ τῇ τοίτῃ τελειοῦμαι. 9ὺ πλὴν δεῖ µε σήμερον καὶ αὔριον 

καὶ τῇ εχομένῃ πορεύεσθαι, ὅτι οὐκ ἐνδέχεται προφήτην ἀπολέσθαι 

ἔξω Ἱερουσαλημ. 94 τὸ Ἱερονσαλὴμ Περουσαλήμ, ἡ ἀποχτεί- 

γουσα τοὺσ προφήτασ καὶ λιοβολουσα τοὺσ ἀπεσταλμέγουσ πρὺσ 

αὐτήν, ποσάκισ ᾖθέλησα ἐπισυγάξαι τὰ τέκνα σου ὃν τρόπον ὄρνιξ 

ἴονοα 48 αἱ ραις Ὁ ο Γαάά δε, Ἱίεπι 107. «ορ | ωρα (9, Ῥεδα ,οπα 

αρ Το”) οπι ΚΑΕ ΡΙΗΧ αἰ15 {ογα ΦΥΤΡ πΙξ (:: οκ πδα οβί Ίµισας, ος 9, 

99. 10, 91. 30, 19. 94, 58. 19, 19.) ... ς μπ ηµερο οι Β2ΤΝΟΙΓΔΛΠ 
απο αἱ Ρ]α 1 να 5αἩ «ορ ΒΥΙΣΟΝ οξ Ρ ἐχί αγπη πδί; αγτέὰ οορ«Σ εἰ πι 

ἀἰεδιβ (εορ αάά 20) ἐς | προσηλθαν ου Ἠ ΡΗ... ς Ἰωῃ προσηλ- 

Φον οπΠ1 ΔΑΒΖΕΤΝΟΙΧΓΑΛΠ πΠςξ αἱ οπισΙά | φαρισαιοι: Ὁ 1έ (αἱ. 111) 

να Αγτόα ϱ{58 των φαρισαιων | αυτω: Ὦ ΡΕ ο ΙΣΑΠΒΡΟΠ Ροβί προσ- 

ηλ. (αἱ Ρατ νε] πίτο Ίοεο νε] πεπίτο Παβεπί) | θελει: Ὦ 91.Υ 

15086ν µελλει (Ἡ µελει) ... Ὁ αἱ δα. βγτόα ζητει 

89. και ειπεν (ϱ ο {3:11 πια] ᾳ νθ): Ν Τρθα 69ο δε ειπ. | αυτοισ: ΚΠ 

αἱ Ῥααο ΟΠ (Χδος ὁ Επι ΑΥΙδΕΙΙ αἀά ο 5, 16818: 8αἩ ΓέβΡοπάεπιβ Πεδις 

αἴω. 1) |. δαιμονια: Ἱ τα δαιμ. | αποτελω οπι ΝΕ1, 9δ. 194. Οἶεπι 

στι Ίΐθιη Ὁ αποτελουµαι... ς ἔπιτελω ΟΠΠΙ ΑΕΧΓΑΛΙ πποῦ 4] Ρ]εν | 

τη τριτη ο. ΝΑΛΡΗΧΓΔΛΙ απο αἱ ΟΠΗ {θγο ΔΠΙ 88Η (81) βαἩ. ΥΥΡ Ο]επι 

στης, Β 66. 946. ἃ (άἴε ἐενία) Ὁ ο ο Γ] πια νς (οκο πι Βαπ α]) σοΡ 

Αγτόα ο{δέΣ αγπι αοἰ Ονἰπίὔ, 95 (αἱ α) εἰ δ6ΐ αάᾷ Ίµερα, Ὠἶπο Ίω [ημερ.] 

9δ. πλην πδᾳ πορευεσθαια οίανςδ... ϱο ΓΣ 11 πι οπι: Παβαπέ οπΊτη 

Ροβί αυριον ν. 59 βὶα: εἰ ει ιεπέέ (Ἠ. πι ἐεγέία) αζο (ἱ οπα, Τεπι [3 Ρ)απΟΡ) 
σοπιδιπυπιοΥ (Ὁ 3" πι οοπδιπιαδο”: 1 ογιοζῄφον). «ὐθίο (ία Ὁς 5. πι 

ζει ο υαζΐε: ακρη 1ρίίις πορευεσθε, ἰ 1” οτι) φιία (πι φποπίαπι) 

πιο οαρζΐ (τη ὑπιροβδιδί]ε εδ) οἱἷο. Ἀἰπηϊίεν 69. 80. αΡ αυριον αἆ αυ- 

θιον ἐπαβ]ππέ, |. αυριον ( Ρίαεπι τη. Ν” οπη αυρ. και, 84ΡΡΙ 9): 81 
8ΟΏ ΑΥΡ ΡοΥΒΡ αάά ορεγατέ | εχοµενη (:: εί Αεὶ 20, 15. 91, 26: 15, 44) 

οι ΑΒΤΓΗΧΓΔΙΠ αἱ Ρον... ΔΡΑ 69. 191. 15Τ. 48558. αἱ Ρ]α510 ερχο- 

µενη (ο Γ12ᾳ νο εεφιεπηέ, ἆ υοπίωγα, κ πι Γι) | πορευεσθαι ({ 13 

νο απιὐιίαγε, ἆ ο αθίρε, ᾳ 6): α ργπεζενπαἰ]έ; Ὦ ο 13: πι νίᾶςε απία, 

Ἱέθπι 11” |. απολεσθαι (ΠΔ απωλ.): Ὁ απίο προφητην (οοχταρίο ϱ” 

προτην οἱ «ουν προστην) 

94. αποκχτεινουσα (1 αἱ --τι-) οπΠι ΝΕΡΕΘΗΙΓΜΗΘΌΟΖΥΓΛΙΠ αἱ Ρθῦπηιι 

εως ΑΚΌἘ α] Ρ]αδ15 αποκτεννουσα, ΧΔ αἱ Ρ]ιιβὸῦ αποκτενουσα (αν) | 

αυτην (89): κ” αυτον | ορνιξ ο. ΝΏ.... ς Ίωπ Τ1 ορνισ (:: 4παο [οτε ἵπι 

Μέ, απο 5ο]ο Ίοεο Ρταθίεν Ἠππο ]αρ]ΐτν, ποπ Πποί) ο. ΑΒΤΕ πο τε]1 

α] οπιπνΊᾶ, ΟΕ Ῥποίίας (η Βίορῃ. ΤΗ68.): οῴνισ ττικοι' Ἰωνεσ. δε 

ορνιξ, και αι πλαγιαιν ακολουθωσ᾽ καν «ωριεισ ορνιξ. Ῥταθίθτεα Ροβ/ 

(πεί απία) ορν. εἀά οοπβτεφαί (:: αἱ ΜΙ) 5γτοι αἱ α{Γ 641 αθί] 

945 

Μι 25, οἵ -- 
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Ν ε .. Δ { Δ Ν ’ Δ .) 2 ΄ . .] Δ 

τς ἑαυτῃσ νοσσιᾶν υπὸ τὰσ πτέρυγασ, καὶ οὐκ ἡδελήσατε. 90 ιδοὺ 
. , ας ε - ε ” , νε [ὴ 9 Ν΄. ος / ω ιά αφίεται υμῖν ο οἶκοσ υμῶν. λέγω ὑμῖν ὅτι οὗ μὴ ἴδητέ µε ἕωσ ἦδει 

Π] ” . 3 / 3 / 2 ὅτε ειπητε΄ εὐλογημένοσ ὃ ερχόµεγοσ ἐν ὀνόματι κυρίου. 

ΧΙΥ. 
116.10 κ σος 3 - "ο 9 τ « {9 

Ι Λαι ἐγένετο εν τῷ ελθεῖν αὐτὸν εἰσ οἰκόν τινοσ τῶν 
ὸ , - 4 ; ῃ - / Δ νι) 
αοχογτω)’ στωγ Φαρισαίων σαρρατῳ φαει) ἄρτον, χπαι αυτοι Ίσοα) 

94, την εαυτησ (93 «του) γοσσιαΥ (Π15 αἱ πιιι γοσιαν) ΟΠΠ ΝΒΙΗΧΓΑΑ 

ππςϐ α] ρ]εχ, Ίέοπι πίαιηπ επ ἃ Ὁ νΕ οοΡρ ... Ἱωπ (ἲτ αἱ Μ{) τα εαυτ. 

γοσσια (5εᾷ Ὁ τ. γοσσ. αὐτησ, Π" αἱ ραπό γοσια) ο. ΑΏΚΜΠ αἱ ρ]1925. 

Ἱίοπα ο ἆ {43:11 ᾳ δαὶν ασπα ΕΥΥΥ (1 1ΠΙ581 οἱ 393 αἆ Μι αἁμϊραπαας, ἰα- 

ΠΙΘΠ π{γος 1ος ΟΠ1 επισυναγεν ρο8ί ορν. πί Τ6) Ριζζο8 51ο, αἲ Ἱία οῖαπι 

την εαυτ. γοσσιαν νο ροίσταί. 

9δ, υμιν ρηῖ: κ αἱ 19 [θγο οπη (οτι ΟΙ 688 ϱ{ 5, 558 ϱ{ 5, 154 0/48. ϱοᾷ 
ΠΟΠ βα 015 Παποεί πίγαπα ον Μί 4η οκ Το αβεταί; βἰπη]Πίον οΠἵπῃ ]ασίῖο 

1 Μί Βαείιαί, οἱ Ίρεο ΟΗΥΤ)510 αᾱ Ίοσππα ΜΙἱ οἵη υμιν. Ἠαῦοί νονο 12 

59) 1 ο οικ. υμων 8ἶπο ερηµ. 6ΝΠΙ ΔΑΗΚΙΕΒΥΓΑΠ αἱ 5ὸ το ο 35 ϱ3 1 
ΑΠ ΓοΥ Γα 6ΊΗ 84 {οἱ Ῥοά] 1αο {γονΙν δαχ 841 6οΡΣΕΗΥΥ οκ 4” αγ (Ο15, 

155. Πέατη 643 και αφειθη αυτησ ο οικοσ αυτων. Ἠαος ν]άεπίαν οογίο 

ἃ Ἰιο ροπάστοα, 5ο ποπ ἹπάΙσαίαπη 5) ΕΡρΙρΙΣ11(ποπ. Πεοπαδῦῖ, ν]άο Βιι- 

ρτα) ... ς(-- αὖ Ἀπ) αἀά ερηµοσ (1 αἱ Με, 5εᾷ 101 οίαπι Βαοϐ) οι 

ΡΕΘΗΜΌΣΧΑ 95. αἱ ρεπιαα ο Γροἳ 1 ᾳ νρεῖοιι ϱγγόασίαίἩ οορΝΙ οἰρείνή 

ααί] (αἱ. Ον αῬίαπο αἀά, 1ΐοπι Γγπίσθ1 ο 353) | λεγο ουπι να, 40. 968. 

259, Ὁ ο 5: 1 ] δα] νέα αεί... αὐ δη Τη ΤΙ Λεγ. δε ο. ΝΕΑΒΡΗΧΓΑ 

ΔΙ πο τα]] αἱ ρ]α ἔ ᾳ νΕ «οΡ ΑΥΙΡ αΥΠΙ, 16η α ὁ ΒΥΥΣΕΊ ἄίσο οπίι ... 

ς(-- αὖ Β2) αμήν δε λεγω ο ΠΙΠΙδΟ πηα | οτι ΙΙΙ ΑΧΓΔΛΙ τποῦ αἱ 

Ρ]6υ α {5 (6013 Υ14) νς.... ΝΗΡΗΙΠ α]θ) «ο ἵ 1 α ραί παπα (Ερίρ]ι 
γ]ᾷο απίθ) οπι, Ἠῖπο Ίωπ [οτι] :: ἀοοθί ἵπ Μί, πες αάά οκ απο π]βὶ Ὦ 

ν]άο αἆ Μί | δητε µε ΕΙΠΙ ΝΑΒΚΜΠΠ αἱ Ρραβίοα Ε11νρ ΕρίρΙΟΙ5 
(ν]άε απίθ) ...ς µε ιδητ. (Ἡ αἱ ραΐο εδετε) εαπα (:: αἱ Μ) υεαπιδῦν 

ΧΓΔΑ αἱ ρ]α Ὁ 6 6 4. Ῥτασείετοα ΔΕ" 5α] «ορ ααίἩ αάά (:: ο Μ{) απ 

αρτι | εωσ οπή ΗΡΚΗΝΗ α] Ρ]α ... ς Ἰωη αάά αν (:: αἱ ΜΙ) οππῃ ΒΑΕΚΗ 

ΜΒΌΥΧΓΔΑ αἱ Ῥ]ὰ | ηξει (αἱ ΑΡΒΥΔΛ αἰ”ὸ {ογο; ΕαΠΌ αἱ Ρροεσιπασ1ά /ξη) 
οτε (Ἡ οτι) ειπητε ΕΝΠΙ ΑΡΕΘΗΒΟΥΔΑ αἱ ρα αξο{ 5.14 (61: 5" αί 

ν14) νρ βγτόαθίΡ: ᾳπαο νογβίοπθβ β16: ἄοπεο υεπῖαί (α Ὁ {βγτΟΝΕίΡ ς, οῦ. 

αάά ἆἄἴεδ, ποι αάά ΕΣ] ᾳ: ο νοτο υοπίαπι εἰ ρτο υεπίαί στι) ον (8 

(παπάο) ἀῑσείί (α ο ᾳ ἀἰσαίίθ) ... ΔΕΚΙΙΜΗΣΠ 1. 69. το. αἱ Ρας ϱ ἶ ΤΗΠΙ 

βαἩ 60Ρ ΒΥΕ ΑΥΠΙ εωσ αν (αν ΝΜΣΧ 1. 69. αἱ Ῥαις; ΕΠ Το. οπι, κΠ 

οτε Ρ1οΟ αν) ειπητε (ἵ ΠΊΠΙ ἄοπεο ἀῑσαίίδ, ο φπιοαάμδη ἀἰσα[ίδ; ϱ8ΐ οτι 

αἰσαίία' νἀξν οππῃ ο 4 {ασθγθ, ΠΟΠ ΟΠΠ ΠΠ) :: αί Μί, α 4πσ Τ16β1η 

ραπ] ]ππα. ἀἰδερρεῖρβο Ἱπρτϊπαϊς Τα ὔπογαπη οἱ βγτοὰ ἑαβήπιοπ]α, βπαἀθπί 

ΧΙΥ, 1. ελθειν: ΡΜ 19. 28. 69. 151. 946. αἱ πια 1 Υς 84] 60Ρ ΑΥΠΙ εισ- 

ελθειν | αυτον: Ἡ 69. οτι | εισ: Α αάᾶᾷ τον | αρχοντων των: ΕΚ3 οπι 
των | παρατηρ. αυτον: ΒΥΥΟΣ πάά μέ υἱάεγεπέ φζά αοεγεί 
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- , ο ο 9 σολ. σα ) τ ες Ν 

παρατηρουμµέγοι αυτον. 3 και ιδου ανθρωπύσ τισ {ν υδρωπικοσ 
α{ αν 2 - Φ 1ππ.ο ον 5 ολ ο 1) - σ Ν 

ἐμπροσῦεν αυτου. ὃ και αποχριὔθεισ ο Ίησουσ εἶπεν πρὺσ 
λ Δ λ ᾱι, ” / 

τοὺσ νομικοὺσ και Φαρισαίουσ λέγων ἔξεστιν τῷ σαῤῥάτῳ ὃερα- 
- 3Ν ο σον ο ον η Ωω) . ης 

πευσαι ἢ οὗ: οἱ δὲ ἠσύχασαν. 34 καὶ ἐπιλαβόμενοσ (ώσατο αὐτὸν 
νο  ὁ σιμ ὦ σ κ ο νες 

καὶ απέλυσεν. Ὁ καὶ ἀποκριθεὶσ πρὺσ αὐτοὺσ εἶπεν' τίνοσ ὑμῶν 
«ΝΔ Ἂ - . ω Δ 3 ’ 3 

υἱοσ Ἰ; ῥουσ εισ φρέαρ πεσεῖται, καὶ οὐκ εὐθέωσ ἀνασπάσει αυτὸν 

9.ιδου: Αγια Β4Ἡ ποη αχρτίη | τισ: Ὁ 1. 191. Ὁ ο 3: 1 1 α παῖ (πο 

Πρτη α ο Γνβ) οπι | ην: Δ αδΕΤ α] Ραπο οπι | ΧΓΛ 69. αἱ υὁροπικοσ 

8, τουσ: αἲ αυτουσ | λεγων «απ ΝΑΒΙ, απο τ6]] αἱ οΠΙΠ {οτο ο 5.11 

(013: πα ν]ά) νο ΑΥΤΡ... ϱ 16έν α Ό θ 4 απι (56ἆ Ὁ α . ]. αἰωίί ροπ) 

βγτότ οί 568 οπα, Ἠῖπο ΤΠ (οκ 6Υχοχθ ἆθ Α) εαΙά1ί [λεγω»] | εξεστι’ 

5Ίπα ει (Βομα ,τεσίο αρ Τμο) επι ΝΕΡΙ, 59. 15ένΥ {απ οορπ!αιΡείτ4 

ΑΥΤΗΣ ααίἩ οα{οχ1ϊ,,, ς ΤΠ ρτασπι ει (:: αἱ Μι 19, 10) ουπι ΑΧΓΑΛΠ 

πηςῦ αἱ Ρ]εγ Π8ΡΙὲΓ νο (8α1ι εορᾶ” αἱ να) ασπη βγτεαρ(π {τω (9489. 
οδὲῖ εν τω) σαῤῥβατωο: 1. 191. 209. 49ὲν α εν (49ὲν α οπι) τοισ σαῤ- 
ῥασιν | Φεραπευσαι οτι ΝΗΡΙ, 1. 124. 181. 209. ομίοχ111... ς θερα- 

πευειν ΟΝΊ ΑΧΓΔΛΠ τποῦ αἱ ρ]εν Ογτ]ας 559 ( ΒΙπηΠ{6Υ βαοί Ιεσίῖο Μί 

19, 10) | που επι ΝΒΡΙ, 1. 19. 69. 124. 151. 15τ. 209. 946. Ὁ εἴἲα 

ΠΙΤῃ βαΠΙΩΠΠΕ (η ουκ εξεστι) «ορ αγτέα οἱ Β ΑΥΤΡ ο.” αθί] οαίοχ Ογτ]ας 

535 (ΊΊρεχα ήρετο τουσ νοµικ. κ. τουσ φαρισ. 0 κυριοσ᾽ ποτερον ποτε 
εξεστι τω σαβῥ. Φεραπευειν η ου) ... Ὥπ [η ου]. ς οΠι οΠΊη ΑΧΓΔΛΠ 

πηςδ α1 ρίονα ο 35: 11 νο αμ οἷά ΑγιδόἩ αγπη (:: οἱ Μί) 

δ. αποκριθεισ ο. ΑΤΘΙΕΡΑΧΓΔΑ αποῖ αἱ Ίοηρφε Ρ]α {νο »γτρ οί... αροο 

Τη οπι οπή ΝΕΒΒΡΚΙΙΠ αἰ15 ΠΗΡΙΕΥ σαῇξ ΠΙπῃ βα]ι ορ 5Υτοπα(ΡΕΝ αὖπά αθἴ]ι 

:1 ἄεεβίὲ ἵπ ΜΕ, πδς Ἱπριϊπηδ αρίαπι ναδίαχ | προσ αυτουσ (ἱα νὰ, κἲ 

πρ. αυτον. Χ αἱ ραις αάά ο 19) απίθ ειπεν 6ΗΠη ΝΒΙΧΓΔΑ πποῖ αἱ ρ]ευ 

νο... ΤΠ Ροβὲ ευπ. οσπι ΑΡΚΠ αἱ α Ὁ ο ο ΕΠ: 11 ᾳ 5αἩ «ορ 5γτν 

ΑΕΠΙ αθίῃ :: αἲ που αβαθίαδ Ῥγαθίθγεας Ο1ΙΠΙ ΟΙΠΙ550 αποκριῦ. εοΏαε- 

τεί | υμων: Ὦ ΡΙΔΕΤΑ εξ (επι 841 οορΣΊ φμζς ε υοῦΐς, «ΟΡΞΕΝΥ οκ ᾱχ οἱ 
Ρείτ φις ὑπ υοῦβ) | υιοσ (αΡ΄ ΒΑ) ε. ΑΒΕΕΗΜΒΟΝΥΓΑΑ (5εᾷ ΑΡδΌ ο ουν.) 
«1150 [ογο ο Εᾳ δα]ι θγτέα (5εἆ Ροβί υ.. { βουσ αἀά η ονοσ) εἰπί Ογτ 

σαΐζοχ 111 οἱ 116039 (ει κεκώλυκεν 0 νοµιοσ ελεειν ἐν σαβῤῥατω, πωσ εποι- 

Ἀτειρεισ αυτος τον εισ φρεαρ παταπεσοντα; μή φροντισησ υιου κιν- 

Φυνευοντοσ εν σαῤῥατω οἱο. Ἐαάεπι αά 5οµο]α {παηβίεγε, οἱ. Ἰπ 

ΕΟΠΙΠΙ οο1οῖβ Χ)... ς ονοσ (::« ε{ 19, 15) ο. ἀκτχπ 1. 98. (69. οροσ) 

αἱ α Ὁο (13: οἱ: 5: εκ β])11νς «ορ ΒΥΤΗΓ αὖΠῃ αθί]ι (008 εἴμς αιέ αξῖ- 
18), Ἱίεπι Ὦ προβατον (:: αί Μ{) | πεσειται (1, -σηται) οτι ΝΑΒΙΗΙ 1, 

19. 69. 119. 124. 191. 15Τ. 4115 έετε (1{ νο οεοἰζεγίθ) ... ς Τί εµπεσει- 

ται (ης ενπ.) οππα ΡΧΓΔΑ Ἱιποῦ αἱ Ίοηςσα ρα (:: εξ ΜΕ) | αυτον: Α 

αυτο | εν ο ΝΕΕΘΗΜΒΌΥΓΑ αἱ Ίοηρο Ρρ]α α ο ἔα (ἵ οπι ε’ ημ. τ. 

σαῤῥ.) ... ΑΡΚΙΙΧΔΠ αἲὸ Ὦ ο 1 νρ οπι, Μπο Τα [εν] (εν ἵπ Μίτοισ 

σαῤῥασιν ποπ Βαοϐ) | ημερα οἳπα ΝΒ 4] Ῥαπο.... ς Ἰμῃ ΤΙ τη ηµερ. 

ΕΠΙ ΝΟΑΡΙΧΓΔΛΠ ΊΙΠο τε]] αἱ Ρίεν. Ῥταθίετοα Ὦ ΑΥτζὰ είδ6Ν (ποἨ 

Πέθτη Ρ εἰ 11) αγ’ Ρ6ΙΡΡ τη ηµερ. τ. σαῤῇ. απίε και ουκ ευθεωσ ΡοἩ 

Μι 12. 10 

18, 15 
Μι 1», 11 
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.᾿ « ’ - ΄ Ὡ Ν ” ” 3 - 

ΣΡ ημέρα του σαῤῥάτου: ϐ και οὐκ ἴσχυσαν ἀνταποκριθηγαι πρὺσ 

ταῦτα. 
.. 

ἵ Ν" Ἔλεγεν δὲ πρὺσ τοὺσ κεκληµένουσ παραβολ{ν, ἐπέχων 

πῶωσ τὰσ πρωτυκλισίασ ἐξελέγοντο, λέγων πρὺσ αὐτούσ' ὃ ὅταν 

Ἄληθῃσ ὑπό τινοσ εἰσ γάµουσ, μὴ κατακλιθῃσ εἰσ τν πρωτομλισία», 

κήπυτε ἐτιμότερόσ σου ᾖ κεκληµένοσ ὑπ αὐτοῦ, ϱ καὶ ἐλθὼν ὁ 

σὲ καὶ αὐτὸν καλέσασ ἐρεῖ σοι". δὺσ τούτῳ τόπον, καὶ τότε ἄρξι 

μετὰ αισχύνησ τὸν ἔσχατον τόπον κατέχειν. 146) ἀλλ ὅταν κληύῇο, 

πορευθεὶσ ἀγάπεσε εἰσ τὺν ἔσχατον τύπο», ἵνα ὅταν ἔλθῃ ὁ κεκλη- 

0. και οὐκ ισχ. ανταποχριῦ. (ΑΙ, 1.191.209. αἱ ραπο αποκριό.): Ὁ 4Π. οι 

δε ουκ απεκριθησαν, ϱ Εὲ αμέεπι πλ] Ροέιεγιιέ γεροπά. Ῥταθίενοι 

ς Ἱω Τϊ αάά αυτω επ ΑΧΓΑΛΠ απο αἱ ρ]εχ α Γ(ΐί6ιι αἆ Ίιαες Τε- 

βροπᾶ. εί Ὁ ο Η3: ϱ1: 5 1 ᾳ νβ) δα] «ορ βγχσὰ οί αἱ ϱ{ 5 αγπῃ αεἰἩ ... 

ἨΟἨ. αάάΙ4ΙπιάΒ οαὰ ΝΗΡΙ, 1, 115. 124. 191. 10τ. 209. (8εὰ οκ 5 1. 

118. 191. πρ. αυτον ρτο πρ. ταυτ.) 1 

Τ. ελεγ. δε: Ὦ α (13: ϱ1 5) νε αγπῃ αἀά και, Πο Πέεπι υ ος {1 1 ᾳ εἰς | 

ΑΕ ΤΗΚΙΧΓΑΑ α] ηπα (που. 116 ΝΗΕΡΕΖΑΜΡΟΠ εἰς) πφωτοκλησιασ, Ίἴεπι 
ν. δ. ΑΕΊΧΑ αἱ πρωτοκλησιαν εί ΜΧΛ αἱ οἰἶαΙι κατακληθησ | επεχων 

πωσ τ. πρ. εξελεγοντο: 8γνὲὰ εἰ εἰφεθαπέ γγίπιοδ ασοιθέδ | λεγω» πρ. 

αυτουσ: ϱ ΒΥΙΣΕΝ οπης Ιΐοια 1, 191. 309. «ορ οπι πρ. αυτουσ 

8. κληθησ υπο τινοσ, ία Ὁ Εα βγταα οἱ χ: Ὦ ο (οτι ὑπυίαις Γεγί(ἱϱ) 

νρ 1θΙαῖ να Ο1επη1όῦ (οταν κληθησ εισ γαµουσ, (ή κατακεισο εισ 
την πρωτοκλισια») ΟΊἩ υπο τινος... ἃ ο 3" 1 σι ὑπωίίαέις ιζς Γιου ί 

(α μου. αἰτφιῖς) είο, Ἰίεπι 1 οΠΊ55ο «μ | εισγαµουσ (υ 1Τὲν -μου, 

απ α4ὰ αιίέ αἄ οοπυυηπ): Ὦ Ρα] 5ΥΥΡ πιδ ἐοὰ (Πο. 1π οΙΙΠΙΡΙΡ εχχ 

πνεπέαχ' ) οι... Αριαᾶ Αποσμμοιιῦ οταν κληθησ (5εὰ ο. οδἰ καδθι- 

σησ) εισ αριστον, µη είαο. | Ἠνχτ αἱ (εάΙξαπη ΑπΙοσλοπη ϐ) εντιµωώτε- 
ϱ0σ | ῃ κεκληµεν. υπ αὐτου: Ὦ ηδει, γνοα εττέ δὲ... ΝΑ" (8αρρΙ3)1, οἵι 

υπ (ἴεπα ενῖά, Ἠαῦεί οηἵπῃ πε ογίε λοπογαίίου κά υοῦΐς ὑπυαίις ἐζίο), 

ν ο 13 11 4 (ποἨ επι Γνρϱ) ΥΥΦΕΕ (πο 1ἴοιι 56Ν οἱ Ἠτ) βα] (πε Όοσεἰ ϱ) 

60Ρ ααίἩ οπι υπ αυτου 

. αρξη (Α αρξηται): 983 ο εση (εί ἔηπο είν -- οσμπι 1επεγο) |. µετα ΟΠΗ 

ΝΑΗΡΡΑΙΜΥΔΑ αἱ ρδίπηὰ ... ς μετ οι ΗΚΌΧΓΗ αἱ ρ]α του: 3 ΟΠῃ 

10. κληΘησ (ΑπΙοσΠΙοπιῦ κατακλιθησ): μη” αἱ ραμο -θεισ | πορευθεισ 

(εί. ΑπΠΙΙΟΕΙ): Ὦ 251. ο οἵἩ, Ίίοιι Ο1 πι 165 (αλ) οταν κληΦησ, εισ τον 

εσχατ. τοπ. αναπιπτε) | αναπεσε (Ν΄ Β: Ῥομα]βίο 5ο 1 ρεπά{ οὐ- 

ΥΟΥΘ'΄ρτο -σαι οτί ν]άευα {τα ) οπή ΝΑΗ ΕΗΚΡΌΥΓΠ αλ [οτο... σὓ 

αναπεσαι οπη ΗΑΕ ΜΧΔΑ α] Ρ]ις5ό (οὐ {έαπι οί. ΑπΙΟΕΙ1001) ον, ς ανα- 
πεσον εµ πιΙπαξο ραπο..., ϱ Οἶἷοπι (νἷάςο απίθ) αναπειπτὲ :: 4 

π Ν. Ἑ. πεσει ΟΠΠ 6ΟΠΠΡΟΡΙΙΒ βαορίββΊπηθ, ἨΠΡ4ΠΑΙΗ νΕΥΟ πεσασθαι 

81{ αάλλυΙίαπη, αναπεσαι δετ]ρίαγα {απΙάΠΗ αν αναπεσε ἀἰΙογτο 6ΘΊΒΘΗ- 

μπα οδί, ποπ ππο απ ΠΠΠΠΠΙΘΥΙ5 ]οςί5δ αν οἱ ε Ρτοιηῖβόθς 1 απί]- 

αι αβρ]παίς οὐ ἆ ροβίία Βαπί,  Ἰαπάσπι ΡγοΥΡάς παΠοΠοΙα 1, ἳ Ἰαβοαί, 
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ω” : / ,, ώ / α / ” κι» 

κώσ σε ἐρεῖ σοι" φίλε, προσαγάριθι ανώτερον ' τὀτε ἔσται σοι δόξα 
’ / - ’ ποσδ ο -- ες -” 

ἐγώπιον πάντων τῶν συνανακειµένων σοι. 11 ""ὅ ὅτι πᾶσ ὁ ὑψῶν 
Ν ον δ ΔΝ [4 μ- { 

ἑαυτὸν ταπεφωύΊσεται, και ὁ ταπειῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. 
. ”/ αλ Ν - / 3 Ἱο ο ς σό -- / 

19 1911 Ἔλεγεν δὲ καὶ τῷ κεκληκότι αὐτόν" ὅταν ποιῃσ ἄρι- 
υ] ν ον λ / Ν / Δ Ν Σο ” / 

στον 1} δείπνο», µη φῶνει τουσ φίλουσ σου μηδὲ τουσ αδελφούσ σου 
ολ Δ - η , . , π 3 Ν 

μιδὲ τοὺσ συγγενεῖσ σου μηδὲ γείτογασ πλουσίουσ, µήποτε καὶ αὐτοι 
3 7λ / Δ / 2 αν / Π υ 2 ο) 

αντικαλέσωσί σε και γένηται ανταπύδοµά σοι. 195 αλλ ὅταν 
-. ὃ 1, (λ. ; ας 3 / ἡ λ το λ / 14 ες λ 

ποισ οὐχ, χάαλὲι πτὠχουσ, αναπ]φρουσ, χωλουσ, τυφ ουσ, χαάι 

πα] β1πηϊΗ {εν {δβί6β πλα --σαι Ρτο -σε Ρτκεβεπί, | σε: Ἡ σοι, 69. οι | 

ερὲν 6ΠΠΙ 8ΒΙΧ 0δ. 69. 205. 259. ... ς Ώῃ ειπη (Ρὰ αἱ πια ειπει, 69. 

ειποι) οἨΠΙ ΑΡΓΑΛΠ αποῦ αἱ ρ]εν ΑπΙοςΜΙ051 { τοτε: Ὁ 6ορ και τοτε 
(βγνέα ε{δΕΝ καν ΟΠΙΙς5Ο τοτε) | σοι (88): νἩ 9584. οπα | παντων οππι 

ΝΑΗΤΚ αἱ13 βαἩ οορ σγτοα οί τί ϱ{ ΠΕ αθἰἩ ροΥ5Ρ ΑπίίοσΙ 1001... ς Τϊ 

οἵὰ 6ΠΙΗ ΡΓΔΑΠ πποῦ α] Ρ]εχ 1 νρ Ρο ατα | συνανακειµενων: κ αἱ αἲῑα 

αναχειµ. | σοι εχίτ: Ὦ 2ὔ8. 1 νο βγτεὰ οπι 

11. ταπεινωθησεται εἰ υψωθησεταν εἰ. Οεπιζοῦ ΟΥ5, 4911665 ΑπίΙοσΙι 
1001: ΡΕΥ ταπεινουται εἰ υψουται | παιο: Χ 69. 118. αἱ ραις βαΠ ο δε 

(σοκ 18, 14) 

19. δε και: ν Ἀ]1ὸ [ετε «ορ ΒΥΙΣΕΝ (Πο Ἱέαιη 1ΠΣ5) αοἰΗ αὖΥ οτη και | Α κε- 

κληκοντι | σου ρα (εί. ΟΥρύ03): Ὁ α ΙγπΙδ02 ο | ήδετ. αδελφ.σου 

(ϱ α ΟΥΡ50ΐ οπι σου): 1, 1. 69. 12τ3 209. αἱ ρ]αβ19 Ππίὔδ5 οι (Ροά 

ΠΠυετο: οί οοσαγε ἀῑυζίεν πιέφμε απιῖσο οί υζοῦιον εἰ οο/παίος) | µηδε 

τ. συγγεν. σου (8 Ὁ ο 3 νο ΙΠί οπη σου): Ὁ 48εν α ο ΟΥΡ οπως Ἠ]πο 

656 |. µηδε (Β µη) γειτονασ (ΧΓ αἱ -τωνασ): Ὦ 19. 69. 194. 946. αἱ 

Ραπό µηήδε τουσ γειτ. (αἱ. 19. 09. 124. 946. αἱ Ραιο αάά σου τουσ) | 

πλουσιουσ: να ὖὓ ο ο 1” ἵ 1 (1ο Ίξεπι Γᾳ νϱ) αἲπι ΟΥΡ κ ηδετουσ 

πλουσ. | αντικαλ. σε (Ώαπι σου) ευπι ΝΗΡΗΗΧ 1. 69. 946. 486ν ο Επιῖ 

μο «ορ 5ΥτΥ Ππί ΟΥΡ Ώαπι1δδ,,, ς σε αντικαλ. οπἵη ΑΓΑΑΠ ΠΕΟΣ αἱ 

Ρρ]ευ 119" νρ αγ Ῥαβεἴ 315 ] αντικαλεσωσι: 19. 69. -σουσιν | γενη- 
ται: Α α)19 γενήσεται, ἴέεπι ο {εί Ῥ ο ΕΙ 1 α οἩ (11911 Τηπί ΟΥΡ ᾖαθ) | 

ανταποὺὸ. σοι 6µ1Α ΝΒΡΙΙΕ ἃ 6 60Ρ ... ς Τμ (Πθδεῖοη5 Β εἰ ϱ) σοι αν- 

ταποὸ. 6ππΙ ΑΧΓΔΑΠ πηςῦ α] ομιησ1ά Περ]εν γς ρο Αγτν ΟΥΡΣ04 (Ινίπί αι 
γεἰγτζιείο αὖ εἴς) Ῥαβείμ519 Ώαπιξ, 459 

19. αλλ: Ὦ α1ὔδὲτ αλλα | ποιησ: πὸν 69. 944. 951. αἱδ (αο ππα]έο Ρ]ι- 

165) ποιεισ, Μ ποιησησ | ὃδοχην ροδί ποι. οΠΤη ΑΡΙΗΧΓΔΛΙΙ απο αἱ 

ΟΠΙΝΥΙ4 1{ νο ϱο 60Ρ ΒΥΥΥ ΥΠΑ αθί Ο]επη 16” Ῥαβοἰμδ49 Ταπη2) 155... πΕ 

απίε πον. (Ιἴα ΤΙ3ΥΠΟΡΣ) 1 αναπηφουσ: Πα Ε ΗΚΜΒΌΥΧΓΑΛΠ οίς; ΝΑΗ 

ΡΕΤΤΕ (ΝΕ -πιρ-) 101. ΥΣ αναπειρουσ (αἱ οἱ Ἡ. 1. εἰ ν. 91 Τη οᾱ]- 

ἀἴε, Ίἴεπι Ἔχαερ). ΟΙ Ρμτγπίο]. Βε]ς. ρ. Ὁ, 935: ἀναπηρία διὰ τοῦ η 

τὴν πρώτην, οὗ διὰ τῆς ει διφθόγγου, ὡσ οἱ ἀμαθεῖσ (1 ΒίερΗ. 

Έεβ. κα ἀναπηρία). Ώιαο ἁμαθία πίτα 1 Τωασαο ΒΟΓΙΡΙΟΓΕΤΗ 4Ἡ 
εοάΊεππι αποίοτε» Ἡ. 1. σπάαὲ οενία ἁπρίίαχα Ισος. 

18. 14 

Μι 59, 19 



α1ῦ5ξς 

Μι 25, 1 958 

6058 14 10. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

’ » τά ὼ »ῇ 2 κ ΄ . } ν µακαριοσ εσῃ, ὅτι ου ἐἔχουσιν ἀνταποδουγαί σοι ἀνταπυδοθήσεται 

δέ σοι ἐν τῃ ἀναστάσει τῶν δικαίων. 
-- 3 ; ν - Π - στ -”, 

10 κούσασ δέ τισ τῶν συγανακειµέγων ταῦτα εἶπεν αὐτῷ 
’ [ολ ’ ” .) -- - -- . ιά 

µακαριοσ ὁστισ φάγεται ἄρτον ἐν τῇ ῥασιλείᾳ του Όεου. 10 "3315 ὁ 
κ ἃ τ .] -., ο, ’ ᾿ ’ - ’ Ν 

δε εἶπεν αυτῷ᾽ ἀγθρωπόσ τισ ἐποίει δεῖπνον μέγα, καὶ ἐκάλεσεν 
/ νά ο) ’ Ν ν 3 - - ο σα τν ο) 

πολλούο, 1 { καὶ ἀπέστειλεν τὺν δοῦλον αὐτου τῇ ὡρα του δείπνου 
3 - - ε / Ξ ” έ ο Σο α΄ ’ 3 ὸ ντ 

ἐιπεῦ; τοῖσ πεκλημένοισ᾽ ἐρχεσῦθε, ὅτι δη ἔτοιμά εἰσιν. 15 καὶ 

14. ανταποδουναι: Α -διδοναι | δε οαπι κἲ 1.609.194, 10τΤ. 946.96 ΕΗ3: 
1 α τί αππὶ αεί Ογρό  Ααδ... ς η Τϊ γαρ (1: απο αρίίς ἆεῦε- 

Ρα νιάεν]) εππα ΝΕΔΒΡΗΕΡΕ ας 16]] αἱ Ρ]οχ α Ὁ νου ϱο 6ορ βγταίγ (γτ 

οα και ανταπ.) ΙτΙδὔ5 Ἠα5ιασ1δό Ῥαροί 249 Τ)απη», 105 

15. ταυτα (Ἠ ο Ίιαεο οπι αμαἰκδεπέ «ιήάαπι, 1 ιαες οι υἰᾷἱεδεπέ φιζάαπι, 

να οἰσιά 3: μ1; Ὑ" λαέο οιὐπι ανθεί «εί ᾶαπα, Ἰ ᾖίο οι αιιά(δδεί (άαπι) 
πος Ίοέοα α,  6ορ (8γΥ5Η) ροδί δετισ... νἲ (δαρρ]α) ο { οπι {:: πας 

οπη]ςθίο σοπηππεπάαίχ Ίοςο 18, 29) [ειπεν αὐτω: κ’ αἲὐ 18 νενὈίβ αἆ 

ειπεν αὐτω ν. δες ἰταλδαϊες μἒ οπηῖδδα 5πρΡΙοΠς ργασίογπ]δίί αυτω 

ν. 15, 5εὰ κό αἀ]εοῖί | οστισ οππα ΝαΡρας 1. 19. 69. 946. αἲἳ «ορ 8ΥΣ 

ρτης Εβ]ιο1δδ05 οἱ 155018 ϱ{ 150 ϱα{οχ115... ς Τη Τϊ οσ ο. ΑΡΕΔΑΠ ππςῦ 
αἱ ρίεν (1 νο φι) ΟΙαεπι]δό Εδ]αοΙδῖ 6 Ρ5 πια! τή Ῥαςυαρίσ»τ Εριρμόσ 
(µανιχαιοι) | φαγεται: Α φαγιται, 69. 240 (απίοα οσ) 946. φαγηται | 

αρτον 6ππΠι ΝΑΒΡ(Ε” ν]άο Ροβ)ΑΗ” ΚΤΠΡΕΧΔΑ 1. αἲ ππα ΙΓ νρ βο ϱορ 

Αγναίν ααιἩ Εαδ]ασΙδόΡ15 οἱ 159ίος οἱ 190 6ἱ Ρ» τηαὶ τή Ἠρ]ρμοῦΞ Ρας ὑαρί εᾱ 
Οµη{5,899... Ἑ(οχ οοστ”) ΕΣ κΣνβυνγπ 11. 19. 69. 194. 19050 181. αἱ 

ΡΙ118100 αγτοὰ ασ Ο1επη]όό Ῥαρυαρί ο Ογτ]πΟΦδΙζοᾷ ϱα{οχ 115 αριστον 

(ά)9/) / του θεου 11. 69. 981. αἱ Ρραιο ΕΙΒΡΣ πιαῖ ϱα{οχ Ἠρίρ] των ου- 
θανων 

16. αυτω (ὔ ο αυτοισ): Ὦ 255. α Ὁ ϱ αγπιθᾶ οπι | τισ (οί. Οτδ Τά Επβ 
Ι1σ156 Ῥακυαρίότ)ς ν ΟΥ 3 οτη | εποιει ειπα κΕκ 1. 209. βγτέα Οτή 4 
εκες Ἰω εποιησεν ΟΠΠ ΑΡΙΡΧΓΑΑΠ ππςῦ αἱ ρ]ετ 1 νο βγταῦ 0] απη 105 

Ον 5, Τά Εμβ]αο1δ6 ϱ6 15915 Ῥαεῦαρί Γεγμπατο, δὰ {. µεγα ου ΝΑΡ ΗΡΕΓ 
Απ" αποῦ αἱ ρ]α Οσ5,Τ1ή 664,31 ΕΒβΙις186 ϱ{ 159 Ῥαρυαρί .... ωπ (εκ εχ- 
τουο 4 ἩΆ) ΤΙ (Π{επι) πεγαν 6απα Ἠῦ(β8εᾶ ν ταγβδας ἀπρ]]οῖ ραποίο ποία- 

{πΙ)Ρ ΑΠΣ α1ῦ5 {ογο 56ο] 5ῦΤ Ο]επι1θῦ.., κ ΑΥΠΙ 01Η 

1Τ. τον ὀουλον: Ῥ οδΟῖ τουσ δουλουσ | τη ωρ. του δειπνου (αεί. Οπή, 313 
Βαδυαρίοτ): Ῥ οι | ερχεσθε (19. 946. ΡΤΕΠΙ οτι), α Όσο ΓΗ311 
πη]ά ᾳ Ρο ΒΥΥΣΕΝ ΕΙΡ ος ΏΕ φεέε ... ΔΑΡΚΗΡΠΗ ἱ ερχεσθαι, 4 6ἨΠι 

βοτ]ρίυτα εοπνοπ]απ{έ νρ (μέ σεπ{γεπέ) εορ ΑΥΤΕΗ | εισιων ουπα ΒΙΙΝ ... ς Τη 

Τϊ εστιν επι ΑΒΡΡΝ απο τα]] αἱ οπαπνίά. Τάφο βἴπο παντα ου νἲ οί 

(ας ορί ὔλητα Ὦ ο 3.11 α (1 Τιαἰ{ οππηθς: ἔαπι ραγαίήη οί)... ς 

Τ{ αάά παντα, Τμ [παντα] ουτη πΑ(η]ςῖ οβί «Β)ΑΡΧΓΑΛΠ αποῦ αἱ ρ]ον { 

νρ ΒΥΤΡ αΤΠΑ ααίἩ Ῥαβυαρίς Παπ απίο ετοιµ. ὮὉ αἃ ο πα] «ορ 5γτέα εί 

5εμ ος μσς ασποβοῖί οἱ. Ειδίας 190 (εκληΘησαν εισ το παντα ετοιµα φε- 

ρου δειπνον) 
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ἤρξαντο ἀπὺ μµιᾶσ πάντεσ παραιτεῖσθαι. ὁ πρῶτοσ εἶπεν αυτῷ᾽ 

ἀγρὺν ἠγόρασα καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθὼν ἐδεῖν αυτόν ἐρωτῶ σὲ, 

ἔχε µε παρητηµένον. 19 καὶ ἕτεροσ εἶπεν ' ζεύγι βοῶν ἠγόρασα 

πέντε καὶ πορεύυμαι δοκιµάσαι αὐτά  ἐρωτῶ σε, ἔχε µε παρῃτι- 
µένον.. 90 καὶ ἕτεροσ εἶπεν γυναῖκα ἔγημα καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύ- 

Ῥαμαι ἐλθεῖν. 9ἱ καὶ παραγενόµενοσ ὃ δοῦλοσ ἀπήγγειλεν τῷ 

κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. τύτε ὀργισθεὶσ ὁ οἰκοδεσπύτησ εἶπεν τῷ δούλῳ 

αὐτοῦ: ἔξελθε ταχέωσ εἰσ τὰσ πλατείασ καὶ ῥύμασ τῆς πύλεωσ, 

καὶ τοὺσ πτωχοὺσ καὶ ἀναπήρουσ καὶ τυφλοὺσ καὶ χωλοὺσ εἰσ- 

18. παντεσ παραιτεισῦ. εππι ΝΕΡΙΗΧ 1. Τε νε ΕΥΥΦΟΝ (6γτοα ο παντ.) 

ΑΠ ...ς Τί παφαιτεισθ. παντ. ΟΠΤῃ ΑΡΓΑΑΠ ΠΠεῦ αἱ Ρ]οΥ πο «ΟΡ 5ΥΤΡ 

(ΑΥΤΗΣ οπιπες δέ αἲ ή) Βαβυαρίιστ | ο πρωτοσ: Ῥ 6 6 ΡΙΔΕΠΙ και, 
μΐπο Ίμη [και] | αυτω: Ὁ 1. 118. 209. Ὁ ο ο 3 11 πη ᾳ Ρο εορᾶ” 

αγπι Ῥαφυαρί οπι |. εχω αναγκην (8” -γκη) ΕΠ ΝΑΒΤΗΧΓΑΛΠ πποῦ αἱ 
οπηην]ά (οί. Βαβῦαρθ)... Ἱωπ αναγκ. εχω οἶπι ΡΕ, Ἱίθιη Ταξί πεζεθδε 
λαφεο | εξελθων τδειν εππα ΝΗΡΙ,... ΤΙ εξελθειν τδειν οππι ΑΝ «ορ 8ΥΥ 

ο ϱ{ 568 ΑγΠΙ αθίἩ; ς Ιμῃ εξελίθειΥ και ιδειν 6πΠι ΑΡΧΓΔΑΠ απο αἱ ΟΠΊΠ 

γίᾶ αὓς ο (Η5 1 1 πι α (61: 3: ο 8ἱ1) να 5ο ΑΥΤΡ Βαδυαρί | ερωτω σε 
(μα): κ οἵη σε | εχε ιε παρητ.: Ίπθς ϱορ νετῖέ ροπε πιε 8ο Ίο. Φέ- 
πέοπίεπι. Τί6πι ν. 5ᾳ. Ῥτο ερωτω οἴο ΑΥΤΗΙ ἐᾷο γοᾷο {εν δηρρηία πο]ιῖ 

φιιοᾷ ε(/Ο Ίπποι Ροβδιπο υπνο. 

19. ερωτω σε (ο Ἠαθο ΟΠΠ) εχε µε παρητήµενον, οἳ. (6) ἓνς Ον 9 Ἡ 

Ὁ ο 5’ 1 τη] ᾳ οἷὰ αρ 015951 διο (οὰἆ αρ Οἵ και δια τουτο, ἃ εἰ ΡΥΟ- 

Ρίεν Ίου, ο 3’ ἶ πη ᾳ εἰ {ᾷεο, Ὦ εἰ) ου δυναµαι ελθειν (105 οεπίνε πο 

Ῥοββιήπι, Ὦ ἀευεπέγε ποπ ρο55.), 1 ΠΙ] π18ῖ ποπ ροβδηπι: ΦΥΤΑΙ πέν. 18. ΟΥ 

5,981 Φ]ο: διο και ουτοσ -- ο ζευγη βουν αγορασασ - το γοητον δειπνον 
παρητηται. οὔεν και εν τισιν αντι του" ερωτω σε, και δια τοῦτο ου 

δυναµ. ελθειν, κειται. Ῥιαείογεα οἳ Ο15) 119 ο μεν τισ ελεγε" γυναικα 

εγηµα, έχε µε παρητηµενον. ο δε τισ’ ζευγη βουν ἠγορασα πεντεν 

και πορευοµίαι δοκιµ. αυτα, εχε µε παρητηµενον. Ἠῖρετε ἴδία απ] ενη. 

20. ετεροσ: Ὦ αλλοσ (18 νρ αἴδιες δγνε (ογζις) |. εγηµα (εἰ. ΟΙ ειῦῦ” 

Ον5, 149 6ἱ 551): Ὦ ελαβον (ε νο ἁμαέ, Ἱέοπι 4) |. και (οορρείι” οι) δια 
τουτο (ας. {3 1 πι νθ): ὮὉ ὅιο, 15τ. α Ὁ σα 1 ᾳ Ο1οπιῦ” π1] πὶδὶ και 

ων ΣΥΤΕΟΣ ΟΠ 

91, παραγενοµενοσ: 69. εδὲῖ -ναµενοσ | ο δουλοσ δἶπο αἀά1ίππα (α΄ 
οἱ ῥτοῦατο ναίν Ῥο]μα) οἳΊῃ ΝΑΒΡΚΙΡΗΠ αἱ 1” (6γα Ιὲ νρ 8ο «ορ αῑπι 

ααίἩ Ῥαδυαρίθδτ,,. ς αά εκεινοσ ππι ΧΓΔΑ απο» αἱ ρίον 5υι σα οἱ αν 

οἑδῖ | αυτου: τ 69. 945. εαυτου | ταντα: Ὁ οςΟΠ.... 241. 946. 
παντα, Ὦ 44Εν ΤΡε παντα ταυτα (4 Ἰαεο οπιπία) | τοτε: Ὦ 6 και | εἰ- 

πεν: Ὁ Ροβέτω δουλ. αυτου ΡΟΠ | και τουσ (Ὁ 9Π1) Τέα νἲεἰό, πᾶ νετο 
ιὈβ(1Π1ξ και οσουσ εαν εὔρητε | αναπηρουσ: ΤΙΥΡΙΡ ΝΑΒΡΗΡΗ 101. 

α)3565 αναπειρουσ (ΡΕ -πιρ-). ΟΓπά ν. 15 { τυφλ. και χωλ. ο. ΝΗΡΕΚ 

ΤΝΜΡΟΠ αἲὸ [οχο 1ίΡ]οῦ νο σο «ορ ΦΥΤΡ παι]ι Εδίαο 198 Ῥαφυαρίθνιις 

Τιδυπµνροππ. Ν. Τ. πα. 5. 59 
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610 14, 22, ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

το ς Δμτ ς -- ν , Γ ΔΝ 

άγαγε ὧδε. 235 καὶ εἶπεν ὁ δουλοσ᾽ κύριε, γέγονεν ὃ ἐπέταξασ, καὶ 
’ ’ Ν στ { . - ..”- 

ἔτι τόποσ εστί. 29 καὶ εἶπεν ὁ κύριοσ πρὺσ τὸν δοῦλον' ἔξελθε 
3 Δ « Ν Ν Ν Ν 2 ’ . ” τά ” 

εισ τᾶσ οδοὺυσ καὶ φραγμοὺσ καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεἴν, (γα γεµισθῃ 
ς στ . ς ’ Ν ια [ο ο -- ο 3 ’ µου ὁ οἶκοσ' 24 λέγω γὰρ ὑμῦ ὅτι οὐδείσ τῶν ἀγδρῶν ἐκείνων 

” ΄ - 

τῶν κεκλημένων γεύσεταί µου τοῦ δείπνου. 
υ 190.5 ν ρ ολ δα ὔ / Δ Ν 
20 «Συγεπορευοντο δὲ αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, και στραφεισ 

τ ΝΑ ’ ’ κ» ο 
εἶπεν πρὺσ αὐτούσ' 26 εἴ τισ ἔρχεται πρόσ με καὶ οὐ μισεῖ τὸν 

/ 2 - Λ Ν υ Ξ λ Ν ; 9 

πατέρα αυτου καὶ τὴν μητέρα καὶ τὴν γυναῖϊκα καὶ τὰ τέκνα και 
λ Σο Λ λ Ν ο η ” ν ο π Π - , 2 

τουσ ἄδελφουσ καὶ τὰσ ἀδελφάσ, ἔτι δὲ και τὴν ἑαυτου ψυχΙῇ’, ου 
ν ’ . .. Γ 

δύναται εὐναί µου µαθητήσ. 32τ ὅστισ οὐ βαστάζει τὸν σταυρὸν 

χωλ. Και τυφλ. ΟΠΠ ΕΔΗΕΘΥΧΓΔΑ αἱ Ρ]α ο δγτεα οί 368 ΑΠ ... Α αἲ” 
ΑΥΤΗΣ ΟΠ1 χωλ. και | εισαγαγε (ΠΡΙ νο ὑπίγποᾶις): Ὁ ενεγκε, ἆ αάάμα, 

ο ρεγάιο ἳ 

99. και ειπ. (Α αἀά αυτο) ο δουλοσ: Ὦ ο χαι ο δουλ. ειπ. | κυριε(ο] 4 

Ροβί γεγονεν Ροή): Ὁ ο 6 οπι | 0 ΟΠΠ ΝΗΡΙΕ 1. ο 6ορ ΑΥΤΟΣ οἱ Ρ 1ηρ 
ΑΥΤ... ς Ἰωη ΤΙ ωσ οΙΠΙ ΑΡΧΓΔΗΠ αποἳ αἲ ρ]εν ΠΡΙΕΕ νς 6ο ΑΥΥΝΕΝ οἱ Ρ 

ΤΧΙ οἱ ὪὈ αοίἩ ῬΒαβυαρίῦστς Πΐοπι Ακαθωσ | επεταξασ: Δ υπεταξ., 1 

609. 124. 946. αἰΞ35Υ προσεταξ. | τοπ. εστι’: δγτζα αὰά ὕπ οοπυζυίο 

99. δουλον: Ὦ Τὸ. α Ὦ αγτ απ θ{δ6 ααἰῃ ΒαδυαΡίό2τ α4ᾷ αὐτου | αναγκ. εισ- 
ελθειν: α αἀά «ποβσωπιγιε ὑπυεπεγὶς (1: ν]ᾶς νὰ αἆ ν. 21) | µου ο οι. 

οπΠΙ ΝΑΒΡΕΤΚΤΑΧΠ 151. ο (πι ἄοπιμβ) οορ ... ς ΤΠ 0 001. µου επι Ῥ 

ΓΔΛ πηοῦ α] οπιἩ {ογθς 1{ΡΙΕΣ νσ Ῥαροαρί 

24. των ανδρων εκεινων (αἱ. Ἐιβ]1ο159 οἱ 199 Ῥαφθαρί ο”): ΝΏ ο Ἱῃ των) αγ- 
Φρωπων εκεινων (4 ἐἴίογαπι Ἰιοπιύπωπα, δὲ οπ1 εκεινων) | των κεκληµε- 

γων (πες Βαβῦαρί οἷἆ Ομ): α 1 «η υοσαἑ 5ηπέ εἰ ποη φεπεγιπέ | µου 
του δειπνου: ΕΠΙΕΕΠΙΕΦΗΥΠΙΕΧΓΛ αἱ Ρ]ὰ (ππαχΙπΊο ενς]1) ΦΥΥΗΣΤΗΡ αα{]ιᾶ 

αἀά πολλοι γαο (κ δε) εισιν (κ εσονται) κλητοι, ολιγοι δε εκλεκτοι 

20. αυτω: ΕΘΒ αἱ α]]ᾳ τω τὸ | πολλοι(έαᾳνε; ἵ Πα: ρα}ῦ ςο Π” Ι 

βγτόα (ποπ Πίεπι Υτα(τ) οπ1 | προσ αυτουσ: Ὦ αυτοισ 

26. πρ. µε: Ἀ πρ. εἐµε | µισει: ΡΕΙ" πεισει (οοχτ. εδί µεισει) | πατερ. 

αυτου (40) εππι ΝΑΡΧΔΑΠ αποῦ 1. 19. 69. 194. 191. 2069. 900. 846. 
α]60 [οχ6 Ῥα5τοβΕδΗῦ οί 55: οε αρίθθ5 οί” 205... ς Ῥ πατερ. εαυτου οαπῃ 
ΒΙΕΓ αἱ πια οα{οχ115.., ο ΟΣ1399οΗπ{5, 458 (πο. Ποπηϊηί”, τή) οπη αυτου | 
µήτερα: ϱ ας” 3δ αἀά αυτου, Ίἴεπι 6ορ ΝΥΥΕΝ ε{δ6Σ οξ Ίου Ίοςο οἱ ἵῃ 

8ος | κ.την γυναικα κ. τα τεκνα: Ίαοθς ΑΥΤΕΣ δίδέΣ ροβί κ.τ. αδελφασ 
Ρο { ετι δε και ΟΠΠ ΔΑΡΒΕΧΓΑΠ ποῦ αἱ οπιπὖΊὰ (νίάα Ἱπίγα 0ο) 
βα»”. 305 ο Ῥαρί625 ο Ενς (Πῖ ε1εΒ αλπιο αιίεπι εἰ) «ορ ΡΟ (οπιῖβδο και) 
ΒΥΙΡ..., Ἰωμπ Τϊ ετι τε και 6ΝΠΙ ἨΙΒΝ, Ίέεπι αἄ]ιο εἰίαπι εἰ ἆ 5. ΗΙΙ550 

ΑΠΙΡΡΣ115 (Απ ίεν Ὦ ᾳ Απιριασ 1146 οἰίαπι εἰ, ο αἄ]πιο οἱ, ει ἵπδιμετ εἰ, 
Ο 1395 ετι καν, βγτζα εἰίαπι, ΥΥΣΕΝ εἰ εἰίαπι) | την εαυτ. ψυχ. ΕΙ Α0 
ΤΗΕΧΓΔΛΙΠ αποῦ αἱ Γογο ΟΠΠΠ (4 δµαπι απύπιαπι) Ον1355 Ῥαρ”, δεί ὑαρίό5 

ες ΝΕ (ν]άς αἱ. Ο1οπιθῦ”) τ. ψυχ. εαυτου (ία ΤΙΔΥΠΟΡΣ), Ἱέαπη 69. τ. ψ. 

αυτου 1 νρ απύπαπι παπι) | ειναι µου µαθητ. (1 ἀἰνοίρ. πισις) οἵΙΠὰ 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14, 29. 6411 

- . 3 / ή / ο / 

ἑαυτου καὶ ἔρχεται ὀπίσω µου, οὐ δύναται εἶναί µου µαθητήσ. 
ς ος ’ 3 ν ας δι ο 

25 13919 Τίσ γὰρ εξ ὑμῶν Θθέλων πύργον οἰκοδομησαι οὐχι πρῶ- 
΄ /”.- Δ νο ’ Ξ 2 3 .] ’ . ο] τά 

τον καθίσασ ψηφίζει τὴν δαπάνην, εἰ ἔχει εἰσ απαρτισμὀν; 29 ινα 
- Λ 9 ’ , 

µήποτε Φέντοσ αὐτοῦ Θεμέλιον καὶ μῆ ἰσχύοντοσ ἐκτελέσαι πάντες 

ΝΗΒΙΜΗΧ αἱ Ράις ] [απ οορ ΑΥ1Ρ αθίλ... ς ΤΠ µου µαθητ. ειναι (ο ἀἱδ- 

0615 πιει) ΟΙΤΏ ΑΡΕΘΗΒΌΥΓΑΑ αἱ ρ]ααςὺ οσο Ε] ροβγγοα αἰδεα ΟΥ 
399, κῃ 4120 [οχο νρ (Ίίοπα 15: ϱ1: 39) ΒαβίλθορΗ1 ή Ῥαςτοββ δή ος "0ὃ 
αἱ θαρί635 ΟτΙπΙ2, 395 µου ειναι µαθητ., Ἑ µαθδ. ειν. µου. ΟΜ εἰ. Ο16πῃ 
90506 ου µισει πατερα χαι µήτερα και παιδασ, προσετι δε και την 

Ψυχ. εαυτου, εµοσ µαθητ. ειναι ου δύναται (οξ αἳ." 59). Ἠοβριοῖί Ἠπιο 

εἴ. Ρ18(011 (5348 ρ. τε.ϱ) μἀῑκὶ νους ο]ἵπι: φιμζ Πιαιᾶ γεἰίφιιενῖί ραίγεπι εί 

πιαίγεπα, πι 5εφιιαζιη’ πε, ]ῖο ποπ εδέ ἄἴφηιιςβ πια. 

2Τ. Υ6ΓδΙπη ΟΠ Μ"ΗΓ αἳ πια | οστισ αῖπθ οορι]α οπῃ ν᾿Ἱ, σοΡ (αεσεᾶ1ί 

ΒἘ: ᾳποᾶ επῖπι Ἠαδεί οστισ ουν, νΙ0β9 Ρτο οστισ ου βοπϊρίαπι εδ, 

αίδΙ Ἠπὸ ου αἁ ουν αἀἁϊάΙέ. Τίοπι αασθά1ξ αθ{Ι, αῖ αποά ρτασσθά1{, ου 

δυΝ.ειμ.μαῦ., οΙη οστισ εοη]ς; απίθα,,οᾶἷο Παβοαί” είς.) Οοπίτα πῇ] 

Ρτοῦαέ ἴγ ες Ὑα]οπ{βΙδ: εν τω ειπειν' οσ ου βασταζει εία, πθς Οπ]πίῦ, 
1ππ ἀῑοῖε: Οι ποπ ἑοϊζΗ οἷο ... ς Τη ΤΙ και οστισ (0 Ιτ15 οσ) οπτη 

ΝΟΑ(Ρ)ΧΑΛΠ πποῦ αἱ οτε ΟΠΠ αὉ ο ΓΗΣ 1ᾳνς (ο εἰ 5) Αυτα οἱ πίχ 

εν 151. Δγπη οστ. γαρ | βασταζει: Ἐ α1256ἵ ΄ασει | εαυτου ο. ΛΒΙ; ΜΑ 
β11ὸ..,ςαυτου ο. ΑΡΙΙΑΠ αποῦ α] ρ]εν Ῥαβθαρίθόδιν πι Μί | ερχεται: κι 

αἲ” Βαρῦαρί ακολουθευ (Ίέοπα 1111 δεᾷ ακολ. µοι Ρ1ο ερχ. οπ. μ.) 1: ϱχ 
Μί | ειν. µου µαθδ. ΟΙ ΝΒΕΕΘΗΙΙΒΥΧΔΑ α]δὸ {ογο Ὦ ο { α απ” {οΥ ϱο 
Βαφραρί,,. Ὁ (8 ΠπΙτ) {οἱ µου µαθ. (α Ππί ἀέκο. πιεις) ειναι... ς 

Τη µου ειν. µαθ. οππι ΑΚΝΜΖΠΠ α] ρ]α ο 2: νς (αἱ. απι”). Τίρανα Τν11 

εχ Ψα]οεπίί µαθητ. εµοσ ου δυνατ. γενεσθ. ΟΕ εἰ. (απαθ πιαρῖ5 α Μί 

ρεπά επί) Ον 68 ο αν µή αρη τον σταυρον αυτου και ακολουθηση 

οπισω µου, ουκ εστι μου αξιοσ ειναι µαθητησ. 

38. γαρ (ποί]ι εἰ οἱ Γεντί ὑπίεγ ωο8 θἴς): Ὁ ϱ δε... Ὁ 51 α οσα (Π11 Ρτο- 

ναί ΟΥ5, 115 το" τισ εξ υμων βουλομενοσ πυργ. οικοδοµ. ουχι πρωτον 

ψηφιζει εν δυναται Θειναι τον Θεμελιον και εχτελεσαι, ινα µη αρξων- 

ται οι Θεωρουντεσ εµπαιζειν τω µη οίο) | ϐελων ΟΠ ΝΛΒΡΕΘΚΤΗΧΔ 
Α” αἱ Ῥοευπηα (Ο1) ΕΡΙΙ5ό5 Βαφυαρίθδε,,, ΕΙΜβὖνΓΛΣ αἱ ρ]αβῦό ο Θελων 
(ον οἳ ἄα1 1, τ 60ο] 3, 8 ο ὃ, 11 αδί αγεῖο, βΙπηϊ]] πιοᾶο ΡοβΙ{18 ποπ 

βποί) |. ΧΓΑ αἱ πα καθήσασ, Ίἴεπι ΔΑ α] πηι ν. 51 | εισαπαρτ. (ᾶὺ 

ῷ7) οεππι ΒΡ] 2256. ϱδοῦς Ὁ ο 3.1 ᾳ νο αωπιρέις φιιί πιεοεββαγίζ διωιέ, ϱἳ 

Λαῦαί (νρϱᾶ ]αφεαξ) αἆ οοπκιπιπιαπάωπι (νο Ῥετεἰεπά.); ο δωπιρέωπι, αἱ 

]ιαῦεί αἆ οοπβιιπιαζοπεπι (1ΐοπα ναίν τα οπιϊξίετα ορ Βγτέα οἱ πίγ, ΠΟΠ 

Ίίθπῃ ϱο αγπΠ. Πποθγίαπι ΟΠΗΣ 145 οππρίις, εἱ Ἱιαδεί υπᾶε ρεγῇείαθ) ... 

Ίωπ Ε)΄ τα εισ απ. ΕΠΙ ΔΑΕΔΗΚΜΒΌΓΑΑΠ α] Ρ]αςθῦῦς Ίέοπι α ὑπιρεπαία, 

ὐ αῦεαί φιαε οΡι8 διπέ αἲ οοπδιπιπιαπᾶιπι εαπι, { ὑπρεπαία, δὲ Ἰιαῦοαί 

«ας ορι5 δισ αἆ ρεγῇεἰεπάωπι ... ς(-- αὖ Βσ) τα προσ απ. ουπι ΕΥΧΗ 

αἱ Ῥογπηι Ῥαβθαρίθὔδοι ὃν 135. Ἱέθπι οΠΙ86Ο τα ΕΡΗΣ65 

99. αυτου: Ὁ οπι |. και µη ισχυοντοσ (1ΏικῦΔ αἲ1ὸ ΕΡΗΣΟ5 ισχυσαντοασ, 8 

αἱ Ραπο αάά αυτου) εκτελεσαι (Ἡ πε αἱ γοδίίο |Γιιζαπιεπίο ποπ οαἴιεγῖί 

ορ] 
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οἱ Ψεωρουντεσ ἄρξωνται αὐτῳ ἐμπαίζειν, 90 λέγοντεσ ὅτι οὗτος 
« 3 ” ” ν - Ν ε] ” Ἱ 

ὁ ἄνθρωποσ ἠρξατο οἰκοδομεῖν καὶ οὐκ ἴσχυσεν ἐκτελέσαι. δἱ Η 
’ Δ / τν) } -- . . / Εν 

τίσ ῥασιλευσ πορευόµενοσ ἑτέερῳ ῥασιλεῖ συμβαλεῖν εισ πύλεμον οὐχι 
, - - ’ ευ. ’ ” ν ’ { 

καθίσασ πρώτον ῥουλεύσεται εἰ δυνατόσ ἐστιν εν δέκα χιλιάσιν ὑπαι- 
- - Ν ) /ςα 3 / Ἅνως ον. . 9) . Ν / 

τησαι τῷ μετὰ εικοσι χιλιάδων ἐρχομένῷ ἐπ αὐτόν; ὃ5 εἰ δὲ µήγε, 
” ” -- ΄ ” 2 - δ. 

ἔτι αυτου πόρρω ὄντοσ πρεσρείαν ἀποστείλασ έρωτᾳᾷ τὰ πρὺσ εἰρή- 
Φῶ 19445 ο τ - ας. ος -. αἃᾱ 5 2 / -- 

γην. 9ὺ ούτωσ οὐν πασ εξ ὑμῶν ὁσ οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσι» 
8, ΜΕ , » ο / τ , ΄ 6 185.52 

τοισ ἕαντου υπαρχουσι ου διναται ἑσαι µου μαύθητισ. 94 

οΟΠΦΗΠΙΠάΥΕ) οἳ. Βα5ΡΔΡί ο ὃν 135: Ὁ ο μή νσχυση οικοδοµησαι και. Βὶ- 
πι] Π{εν ΑδΕΡΡ πε φιαπιο οιπε μοδιεγῖ | πιζαπιοπέτπι, πιο βοδεῦέ αειζί- 

σαγε, εἰ οπιπεδ «ιέ ἔγαπδειέ εἴ υὐάειέ ὑπιοζρίαπέ ἀίεετε | αρξώνται: ΕΠ 

Όχυ α])0 (ετο -ἔονται | αυτω εμπαιζ. οΙΠΙ ΝΑΗΚΙΒΌΧΗ αἲ πα ΕρΗ505 
2αβυΔΡί0385.,, ς εμπαιζ. (Ἡ αἱ ραιο ενπ.) αυτ. ΕΠΙ ΕΞΗΜΒΥΓΔΑ αἱ Ρ]ιι 
[να σο βγτοῦὰ Βαρῦ 13 | αρξωντ. αὐτ. εμπαιζ. Ἱ λεγοντεσ: Ὦ 6 µελ- 

λουσι» Λεγειν (Ίἴεπι ΑΙΡΕΡΡ, νίάο απίθ), α Ὁ ΗΣ1 1 4 ἀἰσεπε (ρταεςο- 

41 πε), ο ἀίσαπέ. ΟΕ εἰ. Ρον ζ8Ἠ10 κατ εκεινον τον τεθεικοτα Φεμελιον 
και μή ισχυσαντα εκτελεσαι αφξονται γαρ φησι παντεσ οι παρα- 

ποφευοµενοι εμπαιζει’ αὐτω (64113 ὸ αυτον) λεγοντεσ οἰς 

30, οτι (αἱ. έᾳνς Βαδυκρίοίὔ 139): ϱ αἶδα ὓ 66 3.1 Αγνοα Ῥοαΐτεαη 1ο 
ΕρΙ272 οπα | ἠρξατο οικοδοµειη: Εοῖν Ῥαβῦ 135 θεμελιον εθηκὲ 

91. ετερω (1 εταιρω, ΒΥΣΣΕ3 οπι ΥέΦέ δοοῖο 810) ῥασιλὲν απίο συμβαλ. (Ὁ 

1, συνβ.) ο. ΝΑΒΡΙΗΗΧ ὃ5. 15Τ. αἰδ ίοχο ... σ ρο8δί συµβ. ο. ΤΑΛΠ υἀποῦ 

αἱ Ρίου Βαφυαρί, Ίταοπι Ι{ νς Ρο οορ ΓΙ αίο (. οοπωπέενε σπίπι α[ίο 

7εφε Φεἰζυπι, ο οοπιπιέ. αἲί γε(ζ α θείζυπι, 5ο ΠἱΡΙ6ἳ νρ σοπιπιδέ. ὀοἰζιπι 

ανετα. αἰδωπ γε/έπι) | οὐχι: Ὁ ουκ ευθεωσ | καθισασ (ποἩ αχρεῖπι 

βγχόα ϱ{56Ν) µος Ίοέο α ο 3 νε: 1. 191. 15Π. αἱήδοῖ δρα Ρο ΕΙ] α 

Ροδέ πφωτον Ρον | ῥουλευσεται εΗΙ Ρα ΕΣ (Ὁ α οοφἑαδέῖ, 

α ΕΠ: 1 οοαυέέ, | οοπριασί: 41αο οἱ Ίρδα Ρίο οοπῇΙδίοπο ἔγα(αθη- 

Πρδίια, Πέίογαταπα Ὦ οἳ ν ῥουλευσεται οχρτίπι) ... ς Ίωηπ ΤΙ βουλευε- 

ται (ο ἆ νρ οοφία) επι ΡΗΧΓΔΛΗ πιό ΕΙ] αἱ οπιπυ]άς νο ο τε]! Ῥα8 

ὑαρίό5 { δυνατοσ: Ὁ 248. 408. -τον | υπαντησαι ΕΙ ΝΑΒΡΗΧΑ 1. 95. 
0933.946.... ς απαντησ. επ ΤΡΛΙ πηοἳ αἱ ρ]εν Ῥαβυαρί 

5, ετι αυτου πορρω οι ΝΕΡΙΙΧ αἱ πα ΠΡΙΕΥ να (ή αά]μιο ἀῑίο ἴοπφε 

αφεπίε; ο ΑπΡΕΡΡ οπι αά]ιμο ἴοπ/ε ἐδέ, ἃ πι πα] οπι ἴοπφε εί) ... 

Ν΄ ετι (4 αἲ ραις αθί] οι) πορρω αυτου ΟΙ ΑΠΓΑΛΠ αποῦ αἱ ρ1500 

πο ΒακῦαρίόΣ5 ΤΏαιηβατθ10 (πορρωθεν) | πρεσῤῷ. αποστειλασ: Ὦ ο Ρο 
60Ρ αποστ. πρεσᾷ. | τα προσ ΟΙ ΝΟΑΡΙΗΧΔΑ αποῖ 4] Ρ]ος Βαβυδρί 
1)ΑΙΠΡΑΣ, 1{απα ΝΕ οπη88Ο τα... ΚΠ αἱ ΡΙΗ510 τα εισ., Ἱξεπα Ἡ ΟΠΙΙ8ΒΟ 

τα. Ἐκ Τμαίί Ενρ ΔΥΤΡ εα «ιαὰ ῥασίς δέ; ΠΡΙ6Υ ναχο ραεεπι, πθς α]]- 

{ου {τε νν τε]! 

3». ουτ. ουν (Α 95Τ. οπι) πασ (ν{ αάά ο) εξ υμων (α ϱ {νε αἳο 6Ί40 

οπιέ εω υοῦ9): Ὁ ουὐτ. οὐν και εξ υμ.πασ, Ὁ 3 Τ 1 4 εἷε ΕΥ/Ο εω 9Ό0- 

28 (δη ποπίο {1}, ο (8 6/0 εω ποῦζς (5οᾶ 1ΐέοιη βοφ 1 έτη (η) | πασιν 

(ασε, ΠΟ 1οι ΑΗ οἵο): ὮΠ ΑΤ. δτ. 201. οἵη | τοισ εαυτου υπαρχου”- 
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ᾱ.7- Π τσ ο ο : 33 να Δ ο . η , . 

Καλον οὖν το αλα” εαν δὲ και το ἅλα µωρανῦῃ, εν τί αρτυ- 
’ 20 3” ώ κα ” 3 ’ ” ε ’ . 3 φα 

«ησεται; 99 ουτε εισ γΥ ουτε εἰσ ποπρίαν ευθετόὀν εστιν" ἐξω 
’ αλ ο ) ο 2 

βαλλουσι» αυτὀ. ὁ ἔχων ὦτα ἀκουέτω. 

ἈΥ, 
10.9 σ «ΑΦ 1λο. .. [ . να, 1 σαν δὲ αὐτῷ ἐγγίζοντεσ πάντεσ οἱ τελάναι καὶ οἱ 

. Δ ᾧ ΄ . - 9) . / .. ω) αὦ Ν 

ἁμαρτωλοι ἀκοῦειν αὐτοῦ, 3 καὶ διεγόγγυζον οὔτε Φαρισαῖοι καὶ 
-- ᾳ σσ « Λ λ 

οἱ γραμματεῖσ λέγοντεσ ὅτι οὗτος ἁμαρτωλουσ προσδέχεται και 
: , ο ειν, Ὁ 1861.5 τ λ λ ο λ 01 συγεσθίει αυτοῖσ. ὃ εἶπεν δὲ πρὺσ αὐτοὺσ τὴν παραβολὴν 

/ / : / ”/ δες νε τα. « Ν /Ω 
ταύτην λέγων 4 τίσ ἄνθρωποσ εξ ὑμῶν ἔχων ἑκατὸν πρόβατα 

σι 6ΊΠΙ ΝΑΡΗΙ,ΙΧΓΔΛ πο το]] οίο: ΏΚΜΠ αἱ νἰχ]οτ. υπ. αυτου (440, 

εαυτ.), Α{ΠΕΙ155 αυτου τ. υπαρχ. | ειν. µου µαθητ. οππι ΝΕΗΠ αἱδ α 
(1 εὐςε ἄἶξο. πια) σο «ορ Αυτα ΟνΙπίθ 155, ς Τί µου ειν. καθητ. ο. 

ΑΌΞΧΓΔΑΑΠ πποῖ αἱ ΡΙ6Υ Γνο απ ΑΠΕαΙΙ155 Ῥαφτερα σ05 ΟνΙπίΣ, 104 οἱ 4τ 

«ων Ότο Ὁ ο ο ΗΣ. Ἱ ᾳ ου μα. ειναι 

84. καλ. ουν τ. αλ.: Ὁ οπι | οὐ οἳπῃ ΝΒΤΙΧ 69. 194, 946. οορΝ! αἰΡρείτά 
οπ{ΟΧ 60Π1116 (ρα φιήα) ... ς Τη ο (:: πε Μο) οἳπῃι ΑΡΠΑΑΠ πο αἱ 

ΡΙ6ευ 16 νο εορδέΝΥΥ οκ 47 γα]] | το αλα Ρἱ8 οππῃ νὉ (:: οαπάσπι {ΌΥ- 
ΙΠΑΠΙ 1ῃ Μο αχ ΝΤΙΔ γοσθρίππαδ; ἀεροεραί νοχο αεί. ἵπ Μί οκ ΑΡ τοςῖΙρ]) 

εεες Ίωῃ ΤΙ το αλασ Ρἱ8 οππῃ ΝΕΒΤΙΠ το]] ππο οἱ πηΙη οπιησίᾶ | δε και 
61ΠΙ ΝΒΡΙιΣ αἶδα Ὁ ο 1: 5" ᾳ απ {ου {α πρ 6πι ἵπο σαΐ {οἱ (1 «ιοᾶςί 

φαΐ «πο ις) βΥτέα δ{δΟΝ.... ς δε οἳΠι ΑΠΓΔΑΠ πηςῦ αἱ Ρ]ον ο ΕΠ5' ἶ (ο 

φεᾷ εἳ εαῖ, { 5. Ἱ «ιοβκί 8αἴ) νσεῖ (5ὲ αμίεπι δα1) 5α]ι ο0)Ρ ΒΥΙΡ ΑΥΠΙ 

οί] (:: ο{ Μί εἰ Με) | µωρα)θη (α ἆ ο ὑηΓαἑιαίηπι Γογῖέ, ΠΡΙ να οσα- 
ππιεγῖέ): ὅθ. ὅδ. 69. µαρανθη | αρτυθησεται: 1. 9δ. 118. 191. αλισ- 

Όησεται (:: ο Μ0) 

9δ. γη» (αἱ. ΟΥ 1194 ουτ εισ γην ουτ εισ κοπρον ισχυει ετι): Ὦ 69. την 
γην | ευθετ. εστιν: Ἡ οπι | βαλλουσιν (ο ἰαοίαπέ, ο πι ἐπη: ε 1 σὺ ἱ 

Λγοϊσίαξγ): Μ αἱ ραπς ῥαλουσι, Ὦ ἆ α πι έεπὲ. { ΕΣ. 1 νς πεί) | 

αυτο: ΕΙ αἱ αυτο 

ΧΥγ. 1. αὐτω εγγιζ. παντ. (τα πα. ΕΥΥ.) οΊη ΝΑΒΚΜΌΠ αἱ” {ογο (ΤΠ) Ρο 

Βαβείμήτᾶ,,, ς εγγ. αὐτω παντ. ΕΠΙ ΡΕΘΗΒΥΣΓΑΛ αἱ Ρρ]ετ α ο { 5. 1 
βγγρατπ... 90τ. 201. Ὦ ο] α νε (οί. 190148) βγτοι ϱ{56ς οπι παντεσ | 

και οι: Ρῦ «135 ἔογο ἄΥΤΑ ΟΠ1 ον | αυτου:  αυτω 

9. οι τε ΕΠΠΙ ΝΗΡΙ, ... ς ΟΠ τε ΟΠΠ ΑΧΓΑΛΠ πιποῦ αἱ οπιησἰᾶ ϱοΡ Βαβδοί]ι 
517] φαρισ. και οιγραµµ.: Α 69. 124. 946. 1οαπί αγτόι οἱ 568 αθί] Βα5 
οιμ313 γραμμ. κ. οι φαρισ. 

ὃ. λεγων (αξ. Βαδείμ”15): Ὦ 19. 28. 69. 9495. Ὁ ο βγνόα οἱ 56 ΑΥΤΗ ΟΠη 

4. εχω» οἱ απολεσασ(Β5ε(ζ): ϱ οσ εξει οί (1ὲα αἵ. ϱ" 5ἵο) απολεση. 1μαίϊ βἷο: 

φῖς -- φηῇ ιαδεί -- εἰ οἱ ονγαυεγῖί (α ρεεγί) α Ὁ ΕβΣ 1 α. φις -- 

]ιαῦεί -- αἱ ἳ Ῥεγάἰαεγέ νο, «ιῖς ιοπιύπισπι εω υοδίε Πιαδίοπς ου. εεπέ. εἰ 

σιήπ ρεγαἰάενοί α, φηῖε -- ιαῦοί -- εἰ εγγανεγἰί ο (Φηιῖς -- «Γιά ιαῦοί οεπέ, ου. 

Μ{δ, 19 
Μος 9, 50 

15 
Μίο9ο, 

4ϊ 

Μι15, 

10. 

. 
-/ 

12-14 
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8 / 3 3 ” .Ν λ / λ ” / 3 / ε) 

και ἀπολέσασ ἐς αυτων εν ου καταλείπει τα ἑγΣγηκουτά ε)}εά Εν 

τῇ 
νβ Ἀ / ου Ν 3 λ λό α΄ 4 3 . Ὀ Ν 

ερήµῳ και πορενεται επι το απολωλύσ., ἕωσ ευρῃ αυτο; Ὁ και 
ε Ν 3 / 3 Δ 2/ 5 - ’ λαο Δ . 

εὑρῶν ἐπιτίθησι» ἐπι τοὺσ ὤμονσ αὐτοῦ χαίρων, ϐ καὶ ἐλθὼν εἰσ 
᾿ 

το 
” ΔΝ Α ’ ω 

ν οἶκον συγκαλεῖ τοὺσ φίλουσ καὶ τοὺσ γείτονασ, λέγων αὐτοῖς 
ο. .-. ς ᾧ -, Δ ”, .. : Ν 3 λωλό π λεν 

συγχαρητέ µοι, οτι εὖρον το πρὀβατόὀν µου τὸ απολωλὀσ. έγω 
{ -” σ ο Ν ” 2 - ] Ν { - 

ὑμῖν ὅτι οὕτωσ χαρὰ εν τῷ οὐρανῷ ἔσται ἐπι ἑνι ἁμαρτωλῷ µετα- 

10 

µετανοίασ. 

- "ἲ »} ᾽ τά »] ε) 

οὔντι ἢ ἐπὶ ἐνεν/κοντα ἑνγέα δικαίοισ οἵτιγεσ οὐ χρείαν ἔχουσιν ή ή 6 
Γι] Ν ᾿ . . 

5 13Η τίσ γυνὴ δραχμὰσ ἔχουσα δέκα, ἐὰν ἄπο- 

ποηπιε ἀἰπιπέΕέ οπη]βδῖδ πασβ1]ς 1). ΟΕ Μείμύδὸ τισ εστιν εξ υμ. ανθρ. ος 
εχει εκατ. προβῤ. καν απολεση εἰς | εξ αὐτ. εν ἑππι ΒΡΕ 1. 69. 191. 

15τ. 94θ.6...ς ΤΠ εν εξ αυτ. (:: αἱ Μί ]αοίῖοηα ποπ Βιοί) ΟΠ ΑΙιΧ 

ΓΔΑΠ αποῦ αἱ Ρ]εχ Πέρ]ετ ἆ νρ το]] ΜοίΙιδδό ῬΏαςείμ”12 Βαβδο!14ή | ου (α, 
41 ουχι:: αἱ Μ{) καταλειπει (ΑΙ, αἱ -λιπει, ΕΡΤ ΛΑ αἱ -λειπη): Ὦ Μείμ 

686 ουκ αφιησι, Ὁ ο ΠΣ' πι βαἩ ποππε ἀὐπιδίεί | ενενηκοντα πι πο 

οπιπ]ῦ 4] ΡΙ ... ς εννενήηκοντα ο ΠΙΙΠαδΟ ΠΟΠ Ἱία πια |. πορεύεται 
επι το απολωλοσ, Ὦ ο 3. 1 1 α τδίί (ᾳ αδιθή) αἆ ἐἴίαπι φιαε εταυϊτί, να 

φααέ αἆ ἐζαπι φΊιαε ρεγτεταί: Ὦ απελθων το απ. ζητει, 3 ϱ υαᾶἵξ αἆ {- 

ἴαπι φαε Ρεγτί (ο Ρεγίεγαί) (παεγεης, { να ΠΠαεγεΤε ἐαπι (μας εγγαυσ | 

εωσ ΕΠ ΕΡΕΘΗΚΗΒΥΧΓΠ αἱ Ρ]α Μείμ05ῦ (ζητει αὐτο εωσ ευρη) Βαβ581 

144, ΝΑΜΌΔΑ 1. 18. 69. 124. 181. 909. 846. αἱδὸ (ετο Βαβοίμ 315 α4ᾷ 
ου (:τ ο{ αά 12, 59), 2564. οτου 

αυτου 6ΝΠΙ ΝΕΡΕΚΙΗΧΓΛΙ αἱ ρ]1β5ῦ Με(]δ59 Βαβ561 14... ς Ἰωι Τϊ εαυ- 
του 6πΠΙ ΑΕΘΗΜΒΌΝΔ αἱ Ρρ]α 

επαι ελθων: Ὦ 84Η ελδ. δε | εισ τον οικον (9ΡΙθὲ να ἄοππιπι, ἃ Ε ὑπ ἆο- 
παπι): Ὦ” Μεί]Πθ56 οπι τον | συγκαλει (συν. οπΠι ΔΡ, ν. 9 6ἰ. ΑΔ; ς 

Τη Τϊ συγΣ. ΠΠ ΑΒ τε]]) οἳπι ΝΑΒΙΧΓΑΠ αης αἱ Ρία ... ΡΕΛ αἱδο 

Με(ΠΟ5 Ῥαρτερε 11! Ῥμςδε] 14 συγκαλειται (συγκ.) | τουσ (ΜαίἩ οτι) 

Ίειτονασ: τ 1. τασ γειτ. (ϱ α] γειτωνασ, Ἱΐοιη ν. 9. Οἱ αἆ 14, 19) | 

αυτοισ: Τ Τρθ εορ»1εΓΡείΣ Μείμ ΒαβτοβΕ ΜΙΤ Βα55ε] οτη | συνχαρητε 
(συνχ. «ΠΙ ΝΡΔ, ν. 9. δἱ. Α;: ς Ἱω ΤΙ συγχ. οππι ΑΒ τα]]): Δ συνχαι- 

ϱήτε | το προβατον: Α τον πο., Ὁ την πρ. 

ελεγω: Ὦ αἱ ραιπο Αγτέὰ α4ά δε, Ἱέεπη ο ἐπφο | ουτωσ: ς ουτω 8ίπθ οοά 
ππο [ χαρα εν τ. ουρ. εσται 6 ΔΒΙ, 95. 10Τ.... ς μη Τϊ χαρ. εστ. 

εν τ. Ουρ. ΕΠΙ ΑΡΧΓΑΛΙΠ πο (Ε Πα) αἱ ρ]6Υ Τί (5εἆ ο ΟΥρΤΣ εἩέ α- 

απ) νρ Ρο 881 ορ ΒΥΙΤ αοί] | η επι: Ε α] ρ8ιο αἀᾷ τοισ | ενενη- 

κοντα: ς εγγενηκ. α{ ν. 4 | δικαιοισ: κ δικαιων, 181. δικαιουσ | ου 

10. εχουσιν (αἱ. Οτ1)315 αἱ ὃ, 334): Ὁ ουκ εχουσι (9” -σιν) χρ., Ἰψ]1νρ 

ποπ Τπάίφεπί (α ο φηίης ποπ εδἰ πεσεβθατία, ΟΥΡ «δη ποπ ἐδί οφιιϐ) 

«ὁραχμασ {ίεί.α 6 ἆ νεα, Ἱίοπι ἆγαολπιαπι 5ο α ἄγασπιαπι; Ὦ Γοχ ἄγασ- 

πιαθ εί ἄγασππαππ): ΑΕΙιΧ 151. α] β1]ᾳ ὁραγμασ, Ίἴεια ΕΡ’Χ αἱ ὁραγμην 

(5εἆά Ἐν. Ὁ -χμην), ΕΙ 1 α απι πρ ἄγαφπιας αἱ ἄγαμπιαπι (1 ἄγαφ]ππαπι), 

εως 8 ἀἄεπαγίο οἱ ἀεπαγύμπ. Α Ίου Υειβα εί 56 ὀραγχη», 69. δραγχ- 

µασ εί Ῥ]5 ὀραγχμην | ὅρα. εχουσα ὅεκα: Ὦ 1 νε βγτεὰ οἱ πίτ αθί] 
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’ Δ ’ ο. ς ’ ΔΝ ω η Ες ὔρ Δ 

λέσῃ δραχμἠ µίαν, ουχὶ ἄπτει λύχνον καὶ σαροῖ τὴν οἰκίαν καὶ ζη- 
- ο ὦ σ νε » . 

τεῖ ἐπιμελῶσ ἕωσ ὅτου εὔρῃ: ) καὶ εὑροῦσα συνκαλεῖ τὰσ φίλασ 
λ ε / φ τ ς 

καὶ γείτονασ λέγουσα ᾿ συνχάρητέ µοι, ὅτι εὗρον τὴν δραχμὴν ἣν 
να 180,5. ͵ εν - , ας δα; Ξ ἀπώλεσα. 10 οὕτωσ, λέγω υμῖν, γύεται χαρὰ ενώπιον τῶν 
” -” - ο ε - - 

αγγέλων τοῦ Θεοῦ επι ἔνι ἀμαρτωλῷ μµετανοοῦντι. 
- η / - ς π 

11 "1 Εῖπεν δε ἄνθρωπύσ τισ εἶχεν δύο υἱούσ. 13 καὶ 
[ά [ή 3 - - / ’ ’ 

εἶπεν ὁ νεώτεροσ αὐτῶν τῷ πατρί πάτερ, δύσ µοι τὸ ἐπιῤάλλον 

εχουσα απίο ὁρα. Ρος. 151. απίο δεκ. ὁρα. | εαν (1 αἀᾷ αν) απο- 
λεση (Ε αἱ -σει): Ὁ 10Τ. και απολεσασα | ὃραχμην (νἷᾶε απίε): 
15τ. ο 6 3 11 ᾳ 8841 «ορ Βγτόα α{δοµ ο (58εᾶ α βΥτόὰ οἱ 56Ἠ παπι 

εω ο1ἱ) | λυχνον: τ 259. -χνιαν | εωσοτου οαπι ΑΓΔΛΠ πποῦ αἱ Ρ]οι 
των ΝΒτως 119 {εγο ἕωσ ου (1Ίχ σου)... Ὁ 69. π] η]βὶ εωσ | τα] εὗρει 

9, συνκαλει (συνκ. υπ ΝΑΏΔ; ς Ἰωη ΤΙ συγΜ. ο 81, τα]1) οσαπι πΕκιυχ 

ΑΠ αἱ Ρρ]ιβ25... ς Τη -λειται ΟΠ ΑΡΕΘΗΜΒΥΓΑΔ αἱ ρ]α (:: οἱ ν. 9 εἰ 

ν. 6 συγκαλειται α]ϊεπα πιαπα Ἱπ]αίαπη. ΟΓ9, 1. 25, 19. Αοἲ 10, 24. 

25, 1Τ ιὈῖ συνκαλεσαμεγοσ εἰ συγκαλεσασθαι ποπ Πποί; οοπίτα οἱ, 

Αοί ὅ, 91 Ρτο συνεκαλεσαν Ὁ βαΏβ(αἰί συνκαλεσαµενοι | και γειτο- 

νασ 8ΐΠ6 ατ{οπ]ο οΊΙΠΙ ΔΕ, αἱ ραπο (αεεοάεπία Ὦ τασ γευτ. και φιλ.) 

ενω ς παιτασ (Μ αἱ τουσ) γευτ. ΟΠΠ ΑΧΓΔΑΑΠ πποῖ αἱ Ρ]οι (Ιΐαπι Μ 

815) | συνχα. 6ΙΠΙ ΝΑΏΔ... ς Ἰμπ ΤΙ συγχα. επ Ε1, τε]] | την δραχμ. 

(ν]άο αἆ ν. ϐ) ην ἆπωλεσα (ΕΕΚΧΓ αἱ απολ.): Ὦ ο {2 απωλεσ. δρα. 

10. γινεται απίθ χαρα ουπι δΕ]ικ ὃδυιά (Αγτέα α{δο αεἴ]ι) Υοίίαν 15 (Εἷο 
εν φαμαάζωπι, νιάο αρ βαβ) Οτἰεπία]ἴαπι ερ αἆ ΘΥΠΙΠΙ (απιει ἄἶσο υοδίς 

«ία σἱο εί φαιάδιπι εἰς, ν]άε αρ Βαῦ) ... ς ΙΠ Ροδί χαρα ο τη ΑΓΑΛΗΠ 

πηςῦ αἱ Ρ]εν 5αἩ 6ο ΑΥΤΡ, Ίίεπι Ὁ 19. 69. 15Τ. 946. Τΐ νρ αἲπι χαρα 

εσται. ΟΕ αἱ. ΟτΙπίά,468. 46 ααἷρας ἁἰσίαν απῖα φαπαζωπι Ἱιαδεαπέ δι- 

εν ιο” οἵο | των (Β οπ1) αγγελων (5γτέα οογαπι οπιπἰῦ. απφεἰ.): 49. 

ΤΙ. 295. 65ΟΥ οπι. Οπι]βίρςαο οἴίαπι ΜαγοΙοπαεπι (αἱ 19, δ δα) βπαάοί 

Τονπανο ἡν 53 ᾳαἲςδ τδφιτΙε Νοππο ααἲ ρενάϊάϊε Οδ απίθπι Ρρονα]- 

αι Νοπποα απ Παρα Φπῖ5 γετο Παβιϊςὸ Νοππο ομ]5 (1 Βἱ 1ρῖ- 

ύαχ Ἠοππο ΠΟΠ α]ίετίις οδί 168 4181 ογθα{οτΙς, 15 απ Παβρι]έ οῖας 

Εΐ. 15 ροτα]άϊέ απ -- 15 οκδι]ίαν1ί απὶ Ἰπνοπίέ - Αίαᾳπο αάθο οκ- 

βα]ίαγο 111118 εδί 4θ ραεπΙζεπ{ία ροσσα{οτίβ-- ααὶ 56 ῥτοίθββδιι5 οβέ ο] 1πι 

πια]]ο Ῥεσσα{οτϊδ ρααπϊεηθίαπι Ύπατη πιοτίεπι. |. επι: ἘΣΙΡΡ αἱ 

Ρας εφ 

11. ειπεν δε: ἃ ἀωί εφο, Ὦ εἰ αἴξ, δαἩ ἀωίέ (γτεν ἀῑοεδαί ἐῑΙὲς ἐδεγιπι, 

ΒΥΣΞΕἨ οί 181 Πίο ΙΙ ἀἰοεδαί): ἘΡΙΡΡ 943 69. οπι. ὨΏο Μείοια 

ΕρίρΙι515 εἰδῦ5 παλιν παρεκοψε πασαν την παραβολ. (915 τ. παρ. πα.) 

των δυο Όνων, του ειλήφοτοσ το µεροσ των υπαρχοντων και ασωτωσ 
ὁαπανησαντοσ (515 οπη κ. ασ. δαπ.) και του αλλου. ἈΝοο οοπίτα θβί 

Ταχ (παατο ή, δᾷ5ᾳ ρταθίἰετίθης 15, 11---δ9. 

19. αυτων (ο ἶ οπι) τω πατρι, Ἱία ἔᾳ νβ ΒΥΤΡ οἱ Ἠὲ οἱο: α Ὦ ο Π3:5αὓ (13: 

Ρ]αἩ οπι) 1 βγτοι οἱ 5ο] {1ῆὲ (αἰωίέ ῑί αἀμίεεοεπίίογ α Ὦ 831, ἁἷω. ἴῑπὶ 
ζΐογ ϱ) | πατερ (Δ69 βαρΡ!): κ” οἵη | το επιβαλλον (ΓΑ αἱ -λλων): Ὁ 



0160 156. 19. ΝΑ ΤΑ ΛΟΥΙΚΑΝ 

; - 2 δν. εν ) -- Δ η) ῃ Ν 2 

µέροσ τησ οὐσίασ. και διεῖλεν αυτοῖσ τὸν ῥίου. 19 και µετ οὐ 
. { Ν [ο « / ε 3 ’ ) 

πολλὰσ ἡμέρασ συναγαγὼν ἅπαντα ὁ γεώτεροσ υἱὼσ ἀπεδήμησεν εἰσ 
π κε ο. , . . ώ - - ΤΑ) 

χώραν μακράν, καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισεν τὴ οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώ- 
ςς ’ ιδ 2 . ’ .) Ν 3 Ν Δ 

τωσ. 14 δαπανήσαντοσ δὲ αὐτοῦ πάντα ἐγένετο λιμὸσ ἰσχυρὰ κατὰ 
’ Ν .] Ν ” { -- ] 

τὴν χώραν ἐκείν, καὶ αὐτὺὸσ γρξατο ὑστερεῖσθαι. 19 καὶ πορευ- 
λ 3 ’ ς - - ῳ / 3 / μ ) 

θεὶσ ἐκολλήδη ἐνὶ τῶν πολιτῶν τῇσ χώρας ἐκείησ, και ἔπεμψεν 
η) 3 λ 2 νά / ’ . Ν / 

αὐτὸν εἰσ τοὺσ ἀγροὺσ αὐτοῦ βόσκει' χοίρουσ᾽. 16 καὶ ἐπεθύμει 
’ Δ ”. 3 ος ’ σ ” « -- 

γέµισαι την κοιλίαν αὐτου ἀπὸ τῶν κἐρατίων ᾧν Γσῦιον οἱ χοῖροι, 

αἲτ αάά μοι, Ποπ 1 νρ (μα ἲ{ φπαςε πιο οοπέὔπῳθέ νο] ΒΙπηΙ]{οχ) ΒΥΥΥ δο 

ποίἩ (5α]ν σοΡ πιέαπι ρατίεπι) | τησ ουσιασ: 8γΥζὰ οίδὲ ο ἄοπιο ἔμα, 

ΒΥΣΗΥ 6ΙΡ ο δηίαπίία έμα, 5εῦν ἵπα ο.”, οοπίγα ΒΥΥΡ ΤΗΕ ΕΥ τησ ουσιασ. 
ῬΑ- ΟΥ 10, 1009 ὃοσ µοι την ουὐσιαν. | και 5ος ο. ΝΤΡΧΡΔΛΙ πο οπιμΥ1ά 
1 νρ πο ΑΥΤΟΙΠΏ ΑΥΠΙ αθίἩ ... πο δε ΟΙ ΔΕΛΗΙ, 60Ρ (5αἩ. αυζεῖί 

απίεπι) Ὦ5-Ο]ιτ10, 1009 ῃ τον βιον (ἱ νρ σιὐείαπἰίαπι): ο 6ο δα] 5γτεα οἱ 

πἱχ οἱ ΗΓ αάᾷ αυτου (5η αι) 

19. και µετ ου (ο εἰ ροδέ τοπ πιο): Ὦ ΠΡΙ νε Ῥς- ΟΥ 10, 1008 καν ου 

μετα (εί ποπ οδίέ πιι[έο) | απαντα ΕΠ ΝΑΗΧΓΔΑΠ αποῦ αἱ ρ]ον Ὦς- 

ΟΙ 101005, η παντα πι ΒΡΡ αἱ ραπς | και εχει: α αἱ ραιο Ῥε- 

ΟΥ 10) 1010 κακει | την οὐσιαν αυτου (Ν εαυτου): ΡΕΝ εαυτου τον βιον, 

ΡΑ-ΟΙΥ 10, 1010 τον βιον αυτου (απίοι αγηλωσε Ρτο διεσκ.) | ζων ασω- 
τωσ (ΕΛ α145Υ --τοσ): βγτσ πι είς οἴδῖε φηή ποπ ἀεοεὐαπέ, παπι υἴυεδαί 

γοίφό οι πιεγείγτοίδιις (Ν Ῥον πορ]Ηβοαπ{Ιαπα 5οπΙρίοι15 τερο[Ιΐέ εισ 

χωραν µακραν, Ρτο απἶδς να ζων ασωτ. τοροβυ]{) 

14. λιμοσ: 693 λοιµ., Ίεπ ν. ΙΤ λοιµω | ισχυρα (άΝ9’) ο. ΔΑΒΗΙ, 1. 9δ. 

191. (1οἨ Ἡ πας η αἱ Ππρογ γοςορηον πάς)... ς ισχυροσ οππΙ ΡῳΕκ 

ΓΑΛΗ αποἳ 4] ρ]ον Ῥ5-ΟΗγ10, 1010 (:: Απ] {ου ]οοίῖο Βιοί Αεί 11, 28) | 

υστερεισθαι 61ΠΙ ΝΕΡΕΗΚΤΩΠΌΝΧΔΙ αἱ Ρίου... ΑΑΜΒΓΑ αἱ 15 [ογο 
ΡΙΣΕΊΠ του | κ. αυτ. ηρξ. υστερ.: ΑΥχ6ὰ οπης Ἰέοπι Ὢ8-Ο1Υ 10, 1010 (5εὰ 

Ἡρογο ροτρ]{ και προσηλθεν εν εἰς) 

16. των: Δ οπι | επεμψ. αυτον: λ 269. 6Ρ8 Ῥς- Ον αάά ο πολιτησ | εισ 

τουσ αγφουσ: 251. αἱ ραπςο ΡΕ- ΟΝΣ 5,601 εισ τον αγρον, ΠΡΙ6Υ νε ὅτι 
οὐζίαπι δµαπι νε] πι οἴ]]α δµα, νο πι αὐγΟ δπο, ἈΙπι]{ον 84] 6οΡΥ1 οἱ 4 
Ρο ΒΥΤΥ | αυτου: Ὁ 94. ΒγΥει οἱ 56 οί] 01Η 

16. και Ρτῖ: ἆ ΟΙ | και επεθυµει: ϱ" καπεθυµ., Δ και απεθυμ. | γεμι- 
σαι τ. κοιλ. αὖτ. ΟΠΠ ΑΡΩΧΓΑΛΙ ΠΟ αἱ ρ]ον ΠΡΙεΥ νς () ο 3: ρ1. 5 

1] ᾳ νς ὑπιρ]εγε υεπήγεπι βΊήπι, αν δαξγα)ε οεπίέγεπαι βΗπι) οοΡ ΒΥΥ561 οί 

Ῥ ΑΥΠΙ Ῥ8- 0ΗΤ19, 1010 ϱ{8,655... ΜΒΡΙΗ 1. 19. 69. 94. 124. 191. 951. 

946. 4 ο Ε (15 εαηγαγῦ) σου1ὰ δα] ΑΥΥΕ (πιαπάμσαγϱ) ΑΥΣΗΣ αεί] ομ{οΧ 
115 ϱο]ιο]”5ῖ οί που χορτασθηναι | απο οππι Πβάσα απῖ γεµισαι οίο 
εν, ΒΒΡΙΝ 1. 19. 194. αἰῦ (ποη 69.) εκ (ὲνρ ἆε). ΟΕ οἱ. Ον ΣΣ (ναρπα. 
οτα ΕΙ οπῖς Ἱηπ ραχαβο]ανη ργοβἱρ!): νοησεισ δε και ούυτωσ το επιθυµειΥ 

κορεσθη’αι το) ααωτον εκ των χερατιων οἵο 
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καὶ οὐδεὶσ ἐδίδου αὐτῳ. 1 τ εἰσ ἑαυτὸν δὲ ελθὼν ἔφι' πόσοι µίσθιοι 

τοῦ πατρόσ µου περισσεύουσιν ἄρτων' εγὼ δὲ λιμῷ ὧδε ἀπόλλυμαι. 

15 ἀναστὰσ πορεύσοµαι πρὸσ τὸν πατέρα µου καὶ ἐρῶ αὐτῷ πά- 

τερ, ἥμαρτον εἰσ τὺν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, 19) οὐκέτι εἰμὶ 

ἄξιοσ κληθηναι υἱόσ σου ποσόν µε ὧσ ἕνα τῶν µισθίων σου. 

20 καὶ ἀναστὰσ ᾖἠλθεν πρὺσ τὺν πατέρα αὐτοῦ. ἔτι δὲ αὐτοῦ 

μακρὰν ἀπέχοντοσ εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη;, 

καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὖ- 

τὀν. 2ἱ εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ υἱόσ᾽ πάτερ, ἥμαρτον εἰσ τὸν οὐρανὸν 

17. εαυτον: 1, αυτο) | εφηή οἳΠ Η1, 19. 69. 124. 946. Ῥ5-ΟΗν10 1010... 
ς Τμ ειπεν ΟΠΠ ΑΡΡΩΕΧΗΔΛΗΙ πο το]] αἱ Ρ]ου | ποσοι (1 βγνθὰ αἰδθ]ι 
α4ά αρτι, Ὦ5-Ουν νυν): κ 69. 151. 101. 495. αἰ1ὅ πωσ ου | του πα- 

τροσ: νρέ]ετῃ (πο αππ {ΟΥ Γπ οἵη ΠΙΑ ρα{ 1ης εἰς) δαχ βγνσα οἱ 568 οί] 

αγπι Ἠ]εν Αάδ (αίπαππαπο νίάο αρ δα)) ὧι ἄοπιο Ραΐγί, Ὦ5-Οµ παρα 

τω πατρι | περισσευουσιν 6ΝΠΙ ΑΡΙΩΗΕΧΓΑΛΗ π10ἳ αἲ Ρεν Ῥε- Ον... 

ΤΙ περισσευονται ΕΠ ΑΗΡ 1. 94. 3ν οβΙΟΧΙ18 βο]ο] 351 ε{αου { λιμω 
ωδε οτι ἉΡ1, (α19) ο ΑΥΙΡ; Ιέεπι αὖ-- Βᾳ ΤΙ ὧδελικω οππι Ὀπῦ 1. 19. 

6τ. Τὸ. 1924. 192Τ. 1851. 184. 209. 946. ΠΡΙεὲ νρ «ορ Αγτοι οἱ 568 ϱἱ 
ΑΥΠΙ Ἀθί]ι Ῥ8- ΟΙΥ10, 1010 ϱ{ 5,603... ςοπι ὧδε οἱπι ΑΡΩΧΓΑΛΠ τιποῦ αἱ 

Ρ]εχ σο δαἩ (:: βία πηας Ἱρ]ίιν αὖ ΙπΙΠο δοπϊρίαπα Πη5εα εγώδελιµω- 

ωδε, ατα 4ο βοπρίιτα ωδε [αεῖ]α οχο]ά]ί; Γ{αοῖ]]ας αίαπι Ρροβίη πι 

εγωδεωδελιµω ας αίαπα ε58{) 

18. αναστασ: κ” (οπι ϱ) βγτοὰ (6γν6Ί ο{5ΕΗ απίοα εέ εφο) αἀά δε, Ἱέοπη 1 

Καφπε | πορευσοµαι: Ὁ αἱ απο -σωμαι, Ἡ -ομαι 

19, ουχετι ΕΠΙ ΔΑΗΠΡΕΣΙΡΡΗΚΕΩΠΗΡΒΌΥΓΑΛΗ αἱ” {γα Π8ΡΙ6Υ νσεᾶᾷ (5ος οἱ. 

6ἵη ρα{) 6ο 541 ορ αεί] ντὴξ,.. ς (Ξ αὐ 81) και οὐκετι ΕΠΙ ἀἄΜΡΧ 

αἱ Ρ]α 1’ απι [ου Γὰ 1ΠΡ πας {οἱ βΥτέὰ οἱ π{ αγπῃ ααἲἩ Ῥς - Ον ὃν 603 Ῥρ- 

ΟΗΥ10, 1010 ἱί (1ο Ίέθτη ἐοπι) [ υιοσ σου (Ρ8ἳ σου υιοσ): αὖ Πΐς νοςῖ- 
Ῥα5 απ αἆ εαβάσπη ν. 21 εχοιηίο ροβῖίας {παπβ ας βαρρ]ον1ί οιηῖδδα 

οοτγ»αἑςεῦ, 5ο εκ ραγίο αὐδείῖξδα 5δαπ{ 

20. πατερ. αυτου «ΠΠ ΝΡΗΚΗΕΜΡΦΩΕΣΙΡΡΧΔΠ αἱ ριαδέο... ς ΤΙ πατ. εαυ- 

του ΕΠΙ ΑΒΕΔΒΌΥΤΑ αἱ Ροπα | αυτου µακραν: υκ ὃδ. Ροδί αυτου 

αάά ου | απεχοντοσ: ὰ εχοντοσ | ειδεν ο 1η ΝΗΡΕΑΗΜΒΟΓΔΛΙΣ αἱ Ρρ]ι 

εως ΤΙ νδεν οππι ΑΚΕΡΩΥΧΠ” αἱ πα | εσπλαγχνισθ. (πἳ -αχνησθ.): τ 
αἱ α]ῖᾳ ευσπλαγχν. | επεπεσεν (ο βηρεγίεοίέ 8ε, ΠΡΙ νο οεοίᾶἰὲ δε"): 

Ὦ εγεπεσεν (α ἆ ἨΠϊοει ὑποιδιῦ δεν)... 1. 69. 118. 191. 909. αἰ40 ἔογο 

Ῥβ- 015: 650 οπ{ΟΧ119 επεσεν | και (απίε κατεφιλ.): ϱ8τ3 οπι 

91. ειπ. δε αυτῳω (ΑΔ αυτου) ο Όιοσ ΟΠΠΙ ΝΑΡΩΕΣΕΡΡΧΓΑ(Λ)Π ποῦ α] ρ]ον 

ΠΡΙεῦ νο σο 5γγόὰ οἱ αἱ οἱ ΠΥ αθ{ΠἩ (56ἆ δο βγτοι οἱ) οἱ ἩΓ αο{] εξ αὐωίέ 
αἶ, Πάσθπι οχο 5ο Πζζις ει) ... Τϊ ειπ. δε ο υιοσ αυτω (2089. αυτου) 

οππα Ἡή, 1. 191. 15τ. 909. σορ (δα οπι δε, 60οΡ 5αἩ Πδίις εἴμβ), Ἰίοπι ἆ 

εἶωτέ αιέεπι Πζις εἴιδ; 98ἳ ο δε υιοσ ειπ. αυτω, ο τ[ε αιίενη αλοτί 
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ΔΝ .] ’ ’ .) ’ ο οξά - ιά 

και ἑγωπιόν σου, ουκέτι ειµι ἄξιοσ κληθ ναι υἱόσ σου. 939 εἶπεν 
λε Ν Ν Δ πα τρ 2 ορ οχς / Ν λ / δὲ ο πατηρ πρὸσ τοὺσ δούλουσ αὐτοῦ ᾿ ἐξενέγκατε στολὴν τὴν πρώ- 

Ν ’ 5 / Ν ον 3 κᾶ . - 

την και ἐΥδύσατε αυτόν, καὶ δύτε δακτύλιον εἰσ τὴν χεῖρα αὐτοῦ 
.) ε ’ . Δ ’ ϱ): Δ / ο ’ . 

και υποδήματα εἰσ τοὺσ πύδασ, 29 καὶ φέρετε τὸν µόσχον τὸν 
« ’ / Ν ’ ϱ] - 9) σ΄ τ « «/ 

σιτευτον, Ψύσατε, και φαγόντεσ εὐφρανθῶμεν, 324 ὅτι οὗτοσ ὁ υἱόσ 
Δ ο χ 2 /ν.- π .) ᾿ Ν ε / νο 

µου γεχροσ ἡν και ἀγέςησεν, 1’ ἀπολωλὼσ και ευρέθη. καὶ ἠρξαντο 

51. και ενωπιον: Ῥ ΟΠ και | ουχετι ΟΠΠ ΝΑΒΡΚΙΠ 1, 6. 191. αἱ ραιο 1! 
ΥΡ βα] 60Ρ ΑΥΤΗΣ αγπιζᾶἁ αθίἩ .,. ς και ουχετ. ΟΙΙΠΙ ΕΞΗΜΡΩΗΣΙΡΡΡΙΙΥ 
ΧΓΑΑ αἱ ρ]εγ »Υτεα αἱ ΠίΣ σο αγπιθᾶ Οομδ{5 41 ] Όυιοσσου (ΡΕ σου 
υν.) 8ἶπα αἀα[ίαπα ο1Π ΑΤΡΩΠΝΣΙΡΡΓΔΑΠ πποῖ α] Ίοηραο Ρία 1ὲ νρ (οί. 

Άπῃ {9Υ {απ 1Πς οπ]) 6ο 6ο) ΦΥΥΣΕΝ αἱ αγπι Αασαμαεσί ουν 3, 55 (οᾖ. Ἐο- 
πθς.ὃ, 1993. Νεο ἀῑσΙί οπιπία ᾳπαθ ἀσίαγΙπη 86 6956 Ρτοπιΐβογαί, 5οἆ 

πδαπθ αἲ 1]]αά: Λίοη δι ἀἰθλιιδ υοσαγέ 1, ἐαιδ. Ἠος οπῖπι να]ἰ βατί 

Ρ6ς ΡΓΒΙΙΑΠΙ, απο 5ο ἹπάΙσῃΙπ 6886 Ῥεχ πιθτ]ία [αἰείατγ. ΝοηἨ αάά]ί 

απος ἵπ Ί]]α πιράΠίαίίοηο ἀῑχεταί: ασ πιε σἰσιέ τππι ἄε πιεγοεπαγῖβ 

ἑμΐε. Οππι επΊπι ραποπι ΠΟ Παῦσθχθε, να] πιογορπατία5 9559 επρίεβραί : 

ᾳποᾶ Ῥοδί οδοπ]απη ρα15 ρεπογοβίρδίπιε ἵαπῃ ἀαδϊΙρηαίαν. ) ... ΝΒΡΌΧ 
αἱ30 ἔετε ραίΐ ΠΙΠΗ {οἱ Ῥοά1 εα{οχ11δαᾷἆ ποιησον µε ωσ ενα των µισθιων 

σου 

95. δουλουσ: 1. 191. 209. παιδασ | αυτου: Ἀεαυτου | εξενεγκατε (Α 
50εν -γκαντεσ ΟΠΙΙ86Ο και 54) 8ΙΠο ταχυ ΟΝΠΠ ΑΡΩΗΓΔΑΑΠ απο» αἱ ρ]ον 

πα 5ΥΤΣΕΝ οί Ρ ἴσί Ώαπιραν 55ο (Απιρίας 7,351: 1466 εἰ ἴιδεί ϱγοΓενγζ 8ἱ0- 
ἴαπι είς) ... ΤΠ ΡτᾶΘΠΙ ταχυ επι ΝΒΙιΧ (Ίἴεπι  α1δ ταχεωσ) 1ΐ νρ 6ο 

6οΡ ΑΥΤΗΣ (αἱ ΑΥΤΡ αάά ροβί εξενεγκ. ο.”) αἲπι αεί | στολην εππι ΝΑΒ 

Ρ"Κ"ΤΡΩΠ αἱ Ραπο...ς (499) Ῥγαοπι την ΕΠΙ ΡΞΕΘΗΚΖΜΕΒΌΥΣΓΔΑ αἱ 
Ρ]οχ 5-05, 554 Ώαπιρατῦδὸ ῃ. ποδασ βἶπο αυτου ππη ΝΑΒΕΗΚΙΝΩΠΡΌ 

ΥΓΔΑΠ αἱ Ίοηρα Ρ]α ο ΠΣ’ σἳ’ 5’ ᾳ απι {οσ {ὰ ἵπρ 6Ἱη τηί Αιρ Τ)απΙΡΑΥΟΒΟ 

εεῬορκ α] ρ]αβήδα Ὦ Γ1 1 νςσε]θ ο βα1 οορ ΦΥΥΡΕΙΗΣ αγπι αθί] Ῥβ-οἩ 
38955 α4ἆ αυτου (6 9Π1 και υπ. ειστ.ποδ., ΑΥΙΣΕἨ εξ οα]οεαίε επι οα[οείρ) 

25. φερετε οπΤη ΝΒΙΗΧ Ἡ νς (Τιαἲί αζζμοίίε, 8αρτα ΡΤΟ εξενεγκ. ϱγοΓετίε) 

58Η σοΡ (1 ἀῑῑο φεθετε να] ενεγκατε) ΒΥΙΣΕΝ οί Ρ εἰ Ώξ ατπι αείμ.... ς 

Τμ εΥεγκαντεσ ΟΠΠ ΑΕΗΚΜΡΒΌΓΑΠ αἱ Ρ]οΥ δο Ῥ5-0Ἠτ5,605. Πίοπι αφ 

ΝΔ αἱ ενεγκοντεσ., αἱ19 ἔοτο εξενεγκαντεσ νε] εξενεγκοντεσ, Ὦ Ώαπιραϊ 

550 ενεγκατε | τον µοσχ. τ. σιτευτον (4 οπιπῖΏ (πὶρ Ίος σιτευρον): Ὁ ο 

τον σειτευτον µοσχ. (Τ]μᾶοί αρ ΟΊοπι ἱὅὃ ω το» σιτευτον εὔυσε |ο- 

σχον) | 8υσατε: ΡΧ Τ ΥΕ ΑΥΙΡ ος ΔΕ ατπι αθί] ΡΥΔΟΠΙ και | φαγοντεσ 
ε Γρο βαµ... Ὁ ΠΡΙΕΤ (1 αἱ πιαπάισεπιις εί ερι]επιιγ) νο 6οΡρ ΒΥΙ5ΟΝ 6 

Ρα ΕΙ αγπι αθ{Ἡ φαγωμεν και 

34. ουτοσ Ἡ. 1. επ ΑΒΡΤΡΩΙΧΝ απο τ6]] αἱ ρ]οχ Τε νρ οίο... κ α16 ροβί 

ο ὕν. που Ροή :: ο νν. 90 οἱ 95 | ο υν. µου: ΑΠ ΥΣΕΙ µου ο υιοσ | αν- 

εζησεν οµπι ΝΛΡΙΡΩΠΧ πο τα] αἱ οπιπν]ά 1 νρ Ρο ΑΥΤΡ ο{ὲ ααί] 
ἨρΗΟ10 (Ο πό, 155 5προχ Β]1ο ΊππΙογο Ρροοπ]ίοπία, απ] πιογίης Γηεγαί 

οἱ τευζωίέ, ρεγίεγαί εἰ ὑπωεπίμς οδέ’) ... Β ΟΡ ΒΥΙΕΕ Αγπ εζησεν :: ο 
αἆ ν. ὃδ. Ῥτεβείετεα ρετρίπιας Βἱῃπο και ΕΠΙ ΝΑΒΡΗΡΩΗΧ α1δ0 ογο Τε 
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ἳ 3 , Μα: 8 εν 3 ων. ε Ωω / » 2 ”, Γ 

εὐφραύεσθαι. 20 ᾖν δὲ ὁ υἱὸσ αυτου ὁ πρεσβύτεροσ ἐν ἀγρῳφ᾽ καὶ 
{ κά -- 3 3 ’ Δ - 

ὧσ ἐρχόμενοσ γγισεν τῃ οικία, ᾖκουσεν συµφωνίασ καὶ χορῶη, 
; - . / ” ” 

26 καὶ προσκαλεσάµεένοσ ἕνα τῶν παίδων ἐπυνῦθ άνετο τί εἰ ταῦτα. 
ς ε νν στ Ρ - ο ς 2 ’ ϱ μμ «ς / 

2 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι ὁ ἀδελφόσ σου ἠκει, και ἔθυσεν ὃ πατήρ 
Ν , σ ε 5 Β 

σου τὸν µόσχον τὺν σιτευτόν, ὅτι υγιαίοντα αὐτὸν ἀπέλαρεν. 
Ν Σια οᾷ 5 ος ολακοΝ ο 

25 ὠργίσδη; δὲ και οὐκ {θελεν εἰσελθεἴν' ὁ δὲ πατήρ αὐτοῦ ἐξελ- 
/ μας ορ Δ π » ο ο 

θὼν παρεκάλει αὐτόν. 29) ὁ δὲ ἀποκριθεὶσ εἶπεν τῷ πατρί' ἰδοὺ 
- η ; η Σο / 3 , ” λ 

τοσαυτα ἔτι δουλεύω σοι και ουδέποτε εντολήν σου παρῇλ6Φον, και 

νΕ «οΡ αΤπι οα{ΟΧ150 Ἐρ]519 Ῥς- Ο1ιν”, 6δ5ὅ Τα πηραιὔδθ (Ώ4ας5 10 ειπωμεν᾿ 

γεκροσ ήν και ανεζησεν, απολωλωσ και ευρεδη) ... ς (584 ἀΡ09) αἲά 

και 6ΠΠΙ ΓΔΑΠ ΠΠΟΣ αἱ Ρ]α ϱο Αυτα οἱ ἨΥ ααίἩ | ήν απίο απολωλ. οΝΠῃ 
ΝΤΑΒΙ, αἱ Ραπο 60οΡ... ςσ Ρο8δί απολωλ. οπι ΝΕΡΧΓΔΑΠ απο αἱ ρ]α οαἲ 

οχ Ῥμ-Ο]ν Ώαπρᾶξ,,, ΡΩΕ α]10 [ογο Β0ΠΟΙ357 εἰ ον ἘΡΙΙΘ10 ΟΠ | απο- 
λωλωσ: ἀΚΜΗΡΧΓΠ” αἱ Ρεσπηα -λοσ | ευρεθ ευπι ΝΕΡΚΙΜΩΡΌΧΓΔΗ αἱ 
Ῥ]α «.. ΑΕΑΗΡΥΔ αἱ τηα Ῥ5-0Ἡτ Ώαπι πυρεθη. ἘῬταείετοα Ὦ ΡΤΑΕΙΗ 

αρτι | και ηρξαντο (Π” αἱ Ραις -ξατο): κ” οπι καν 

965. εν αγθω: Μ ωσ εν αγρ. | και ὧσ ερχοµενοσ: Ὦ ελθων δε και, 58Ἡ αᾱ- 

υεπῖεπς Όεγο. 1μ1θ6χα 6: οἶπι πιαῖον απέεπι Πζζις εἴις «ιῦ ἴπι οὐία εγαί υέ- 

πίςθεί εἰ αζργομίαδδεί | Ίγγισεν: ΑΝ 69. 946. αἱ ραπ -ζεν ..« Ὁ εγγι- 
σασ | τή οικια: Χ 44ὲν ΡΙπεπῃ εν | συμφ.: ΡΕ συνφ., ὮἙ συφ. | και 

χορων (Α3 χοιρω)): 1. 181. 909. ΦΥΥΣΕΝ οπι και 

26. παιδων: ς (ΠΟΠ Ιίεπι ς9 0 Α2) αᾶά αυτου οππι ππΙπαβς α]ία βαἩ | 

τι ΟΠΠ ΔΑΡΓΑΠ αποῦ αἱ Ιοηρο Ρ]α; 1ΐ{οπι ΤΑ 124. αἱ ραπο τινα, Ἰἴοπι ὁ 

2. σὶ 11 α απ {οχ {1 επι 1ΠΡ πιέ ἴο]. ΗΙ Τα φιαε (Ἠ παέ Πμασπατι) 

Ίιαεο (13: οπη, 1 ροβδῖ εδδεπέ ροπ) εδεεπί; Απαριαό (1. 6, ααααβδί]αο 35, 1659) 

Ὕπιαε εῑζα αἶπί; εοπίτα α Ηἰεγαᾶ ἆαπιας (ιήἅπαπι εδδεπέ Ίαεςο, ο φιζάπαπι 

εβδεἰ, Ε φιπᾶπαπι Ίιος εδδεί; νοθᾶ φιῖᾷ Ίαες εβδεπί ... μη τι αν ΟΠΠ ΒΡ 

ᾠης α]16 ετε (α ο { Ὦ πι) | ευη (ΕΡΕ ει) ταυτα (ΚΜΠ α1356Υ τουτο): Ὦ 

439εν Θελει τουτο ειναι 

2τ. αυτω: οτι | τ.μοσχ.τ.σιτευτον: Ώ τ. σιτευτ. µοσχον οἱ αάά (1ΐοπι 

βαἩ ΡΓΕΠΙ) αυτο 

2δ. ωργισύθη: Ἡκ ΥΣΕΤ ορ}. | η ῶελεν ΕΠΙ ΒΕΡΓΔΑΛΠ απο αἱ Ρ]ον, 1έειη 
πο]εδαί ο ο Γνρ δγτα ϱ{ἈΓ,., ΑΗΡΩΗΧ αἱ6 /ὔελησεν, α ο Η5 11 ᾳ ρα 
ποζωέ | ο δε αυτη ΝΑΒΡΙΗΣΧ 1. 98. 191. 151. Ελα σος ββΗΣ ΙΤ] ᾳρ6ο 

60Ρ ΑΥΤΑ (58Ἡ εἴιδ ραΐον εωἰί αι ετσι, Πιογίαίιδ υέεγο ἐδί επι)... ςο ουν 

επι ΡΩΓΑΑΠ αμοῦ αἱ Ρ]ος νρ ΥΥΡ (5Υ136Ν οί ΙΙ πεί] ε{) |. παρεκαλει 
(4 ο γοφαδαί): 953 ἠρξατο (ρταείειπιίβδο Ῥον Ιποισίβίη παρακαλειν), 

19Ρ]εΥ νρ οοερίΐ τοφαγε 

29. τω πατρι 5ἱΠο αυτου ΕΠΙ ΝΕΗΚΙΜΩΡΌΥΧΓΠ α] Ίοηρα Ρ]ι 5ο 5ΥτΡ 

απ Ὦ5-0τδ) 56... Τη αἀά αυτου 6ππι ΑΒΡΑΡΗΛ (Α τ. πα. αυτο) αἱ 

{ετο Τ{ νρ β4Ἡ «ορ ΒΥΥΣΕΗ (τν. 385 πεπηο οπι αυτου) | δου: κ οπι | 

ἐντολ. σου παρηλόθον (πηΙπΗβο αΠῑᾳ παφρειδον): Ὦ παρεβην σου εντο- 
λην, Ἰεπι ο ᾱ 5: ραί ϱΥαείενζυς πιαπζα πι ἔπι (οοπίτα ΠΡΙ νο πιαπιά. 
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) Δ ων "ης 2 ᾳ Δ - , . -, 

ἐμοὶ ουδέποτε ἔδωκασ ἔριφον ἵνα μετὰ τῶν φίλῶ» µου εὐφραγδω 
ο ω] κο Ἰ { κ} Ε « ’ 

960) ὅτε δὲ ὁ υἱύσ σου οὗτος ὃ καταφαγῶν σου τὸν βίον μετὰ 
.. τ ”! 2 ως Ν λ / . ς Ν τε 

πορνῶν ήλθεν, ἔθυσασ αὐτῷ τὸν σιτευτὸν µόσχον. 91 ὁ δὲ εἶπεν 
. ο Λ / » -- ο] Ν / Γ ’ 

αὐτῷ" τέκνον, σὺ πάντοτε µετ ἐμοῦ εἰ, καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά 
ο. . 92) 2 ρνίος Ν ω ος "8. κά ς 2 / 

εστιν ὃα ευγρανθηναι δὲ καὶ χαρῄγαι εδει, ὅτι ο αδελφόσ σου 
τ τ Χο. 3 Ν Δ ς 

οὗτοσ γεκρὸσ 1’ και ἔζησεν, ἀπολωλὼσ καὶ ευρέθη;. 

νά σ. 

ΧγΥΙ. 
1 ” ν) Ν Δ Ν Ω. ρα { / τ ; 

Τλεγεν δὲ και πρὸσ τοὺσ µαῦητάσ᾽ ἀνθρωπῦύσ τισ {ν πλοι- 
Πα] . ’ Δ σ ν , ’ ο) - [4 π γ9. 

σιοσ ὃσ εἶχεν οἰκονόμον, καὶ οὗτοσ διεβλη/Θ] αὐτῷ ὡσ διασκορπίζων 

ἔπηπι μγαεἰεγέοί, ο Ὢγαεσεγὲ. ἔπηίπι εΥΕΒΕΙΒ δη, Ἱ οτιρ ας 8 οἱ γγαεσεμΙ. 

ἔππι ΠΠ. ργασἰεγζοῦ) | εµοι (κ” οπι) ουδεποτ. (Ἡ αἲ ραις ἶ ουκ) εδω- 
κασ: Ὦ ουδεπ. εδωκ. µου, ο οι ογάἶπο Π9ΡΙ6Ν (πο Ε ος ο ή. πιζ]εὲ 

ἀεαίκί) να δα] ΑΥΥΣΕΝ (πο Ίονη ΥΤΡ οἱ ΙΓ πες «0Ρ) | εριφο» (ϱ αάά 
εξ αιγών, 54] 6ορ γηζζηπι Ἰιαεάἑ): Ἡ εριφιον | ευφραγθω: Ὁ αριστησω 

(4 ϱγαπάεαπι), 1ΡΙΕΙ νς (Ίἴοπα ϱο α]) εριζαγεν, εοπίγα ο ἐποιιάαγεν 

90. οτε ὃε ο (ἱ οπι) ὓν. σου ουτ. (19Ρ]εΥ να Πίζας ἔις Μία: ο 11. )εῖο ἔτι) 

ο-α.σου (1. 209. αἱ ραπο ροδίτ. ῥι.) τ. ιο”: ὮὉ ο τω δε υιω σου τω 

καταφαγοντι παντα (ο οπιπία ἴπα) | µετα ποργων 6ΗΠΙ ΒΗΡΧΓΔΛΙΙ 

απο α] οπηπ σάς... πι Τά µε. των πο. ΟΠΠ ΑΡΙΙΩΙ 5.1 6ορ | ηλθεν: Ὁ 

ο και ελθοντι | αυτω: Ὦ 86 οπἱ | τον σιτεύτ. µοσχ. ΟΝΠΙ ΝΒΡΙΩΝ ο 
κ. ς ΤΠ τον µοσχ. τον σιτευτ. (:1 πί νν. 295 οἱ 21) ο. ΑΡΧΓΔΛΠ υπ» 

α] οηηΥἰά ΠΕ8Ρ]6Υ να οἱο 

91.9 δε: 19. 68. 194. 946. αἀᾶᾷ πατηρ (5γιΣΕΝ αοἲ]ι ασ [αοί]ι εἰ αἷᾳ.] οἱ 
Ραΐετ εἴμθ) | αυὐτω: Ὦ ΟΠ | τεκγοΥ: Ὦ ἃ ΟΙ | συ παντοτε εἰο: ἴπ δοπι- 

0έΥ πιεσιΠπ ες ΓΗΣ 1 ο ὂνρ Τοτίραα]οῦ. Π{οπη ο ΟΠΊΙΒΡΟ ΔέΠΙΡΕΥ ... ἃ Ὦ 

ᾳ Ρο ἐμ πιεοµπι ζεί δεπιφεὈ (Ὁ 5επιρ. απία Γ15έ.. Ρο απο πιεοµηι) αἱ 65, 

ο 1 έ πιεσιπι Γι εἰ εδ (ο ετί) 

59. δε: Ἡ 69. δει | χαρηναι: ΚΙ αγαλλιαθηναι | εδει(αί. θ9.): πι Ῥο 

ΕΣ 1 ᾳ πηπη {οἱ βαἩ Απ Ιος]1353 δει... Όκπ α ὁ { 0οηςί” Ἠ)Σ ρορί 
ευφρ. δε Ῥοη. Ῥτασίονοα ες ο: ἠισυποαίμς δηπι απέεπι εἰ ϱαοΐσις δυπι | ο 
αδελφ. σου ουτοσ: ία Ὁ ο Ε Ηνρ; α ο Ραἰε’ ἴμιδ... ο ἳ 1 4 σαί 

ΠΠ Ρο οπΙ ουτ. | εζησεν ο ΒΙΑ δα] σορ ΒΥΥΣ61 ΑΠ ος μή 

ανεζησεν ΟΝΤΏ ΝΕΑΡΡΧΓΛΗ ΠΠς 5 αἲ ο ΥΙ4 1 νο Ρο ΒΥΤΡ εἰ ἨΝ αοἲ]ι 

Οομ515) 11, 8 Ῥς - Ομνὸ, 666 ΑποσΙμΙ523 1: ον. 24 | απολολ. ΕΝ ΝΡΧ 
1. 19. 69. 118. 194. 181. αἱ ππα Τε νρ βα] «ορ απ ΑπΠΙΟςΗ 1333. 

ς (5εἆ 4300) Ίμπ Τϊ Ῥταθπι και 6Η ΑΠΤΡΕ πο τ6]] αἱ Ίοηρφο Ρα θΥγτ 

π ϱ{ Ἡτ σο ααἲ] Οοηδί |. απολωλωσ: ΑΕΚΜΗΡΧΓΠ” αἱ Ρε -Λωλος 

(α -λολοσ).. ΕάΙά πας 8ἶμο ἡν οππη ΑΗΡΙΗΧ 1. 19 δ0ΥΙά 09. α110 ρο 
Άγπιησα Ορ ανδρες (4900) αάά ήν ου πη ΝΡΓΔΑΠ πηςῦ 4] Ίοηρο Ρ]α 

βα]ι «ΟΡ ασπηῖης Ῥν-( 115, 656 ΑπΙΟΟΠ1232 ε νς ρεγίεγαί) |. ευρεθη οσα 

ΝΒΡΚΙΜΗΒΙΣΓΔΠ 4] ρίογ... ΑΕΑΠΕΝΛ αἱ αἲα Πυρεθη 

ΧΝΨΙ. 1. δε και: ϐν 69. 459. 405. α]ξὺ {οιαο Ὁ ἆ ο {11 Ρο «ορ ΑΠ ααί]ι 

οἱΏ και (8γΥ.ΟΝ {4 αἷπὴ ραγαδοί πι αὖ οἱς) | µαθητασ ΕΙ ΝΗΕΡΙΝ 8] 
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τὰ ὑπάρχοιτα αὐτου. 3 και φωνησασ αὐτὸν εἶπεν αὐτῳ' τί τοῦτο 

ἀκούω περὶ σοῦ; ἀπύδοσ τὸν λόγον τῆς οἰκονομίασ σου᾽ οὐ γὰρ 

δύνῃ ἔτι οἰκονομεῖν. Ὁ εἶπεν δὲ ἓν ἑαυτῷ ὁ οἰκονόμοσ᾽ τί ποιῄσω, 

ὅτι ὁ κύριόσ µου ἀφαιρεῖται τὴν οἰκονομίαν ἀπ ἐμοῦ; σκάπτει» 

οὐκ ἰσχύω, ἐπαιτεῖν αἰσχύνομαι. 34 ἔγνων τί ποιῄσω, ἵνα ὅταν 

μετασταθῶ ἐκ τῇσ οἰκονομίασ δέξωνταί µε εἰσ τοὺσ οἴκουσ ἑαυτῶν. 

ὃ καὶ προσκαλεσάµενοσ ἕνα ἕκαστον τῶν χρεοφειλετῶν τοῦ κυρίου 

ἑαυτοῦ ἔλεγεν τῷ πρώτῳ' πόσον ὀφείλεισ τῷ κυρίῳ µου; ϐ ὁ δὲ 

εἶπεν ἑκατὸν βάτουσ ελαίου. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ̓  δέξαι σου τὰ γράµ- 

Ραιιο ο ΑΠ... ς ]ωπ αάά αυτου «ΙΠΙ ΑΡΧΓΔΑΠ πΠς8 αἱ οιασ]ά ἹΡρ]ον 

να οίο | οικογοµον (13): ΕΕ -νομουσ 

9. αυτον: ΤΣἳ 609. (56 οπι. Αάά «οπεῦαιδ δι115 ο (εί αοσεγβίέιΦ ενέ (ἶο- 

πιίπο 810) ΦΥΥ5ΕΕ | τ. οικο)οµ. σου ο, ΝΒΧΓΑΛ πποῖ 4] ΡΙ6Υ Τί νο ρο «0Ρ 

δν οκ ρε” αγταίτοίς... ΑΡΚΙΡΗΠ α110 εορσ!θί 47 οπ1 σου, ΜΙπο αυ0| 

δυνη; εἴπῃ ΝΒΡΡ αἱ Ρ]α510 (69. Φυνει), Ἰέεπη ροίΐεΒ ο 5. 6ο Ααγνπ.., ς 
Ίωι ΤΙ δυνηση (ΑΔ αἱ -νησει) οππῃ ΑΠΗΧΓΑΛΠ τιποῦ α] Ρἱ6χ, Ιἴοπα φοέεγῖς 

Ι0ΡΙ6Υ νο ϱ0Ρ ΒΥΤΡ ΥΠΙ αθἲΠ 

ὃ, εν εαυτω: Δ εν αυτω | την οικονο. (135. 308. α αάά κου) απ εµου 

ΟΠΠ ΝΑΒΡΧΓΑΑΠ ιΠςῦ α] ΡΙΟΥ ἃ Ρο ϱΟΡ ΒΥΙΡ...ΙπΡο ΓΗ ϱ] Τ]α 
νο ΑΥΙΣΕΒ απ εµ. τ. οικονοµιαν ... Ὦ ΔΊΠΙ τήν οικ. µου, ο πὶ] πἰβϊ την 

οικο. (αοέιπο) ... κα 15. 91. 49. ΣΕΝ γΥδοῦ µε τησ οικογοµιασ | επαι- 

τειν: Ὦ 60Ρ ΒΥΤΣΕΝ αε{] ΡΥΒΕΠΙ καν 

4. οταν: αν | µετασταθω: 69. αποσταθω, 18. 946. αποκατασταθω | 

εκ τήσ ο ΝΒΡ 1. 69. 106. 194. 191. 946. α19δεὶ αἰδα (ζε) ϱο «ορ 

Αγταίς ας; Τη [εκ] τησ ... Ἡκ αἱ ραις Ὁ ς6 ΓΗ 11 ᾳν5 απο (α) 
τησ... ς Τϊ η] πϊδί τησ ΟΠΠ ΑΡΕΓΔΑΑΠ αποῦ αἱ Ίοηρο Ρίὰ απ | δε- 

ξωνται: κ 69. 946. 458. αἱ ῥραιπς --ἔονται | εαυτων επι ΝΕΡΗΧ 101. 

ΥδΟΥ 45ΕΥ 49εν.,,ς ]μι αυτων ΠΠ ΑΡΙΓΔΑΑΠ πποῦ αἱ Ρρ]ου 

5. χρεοφ. ΕΙΙΠΙ ΝΑΒΡΙΡΗΧΓΔΑΠ τποῦ 1 Ῥία.... ς χρεωφ. εαππι Ὁ αἱ τη. 

ἨΠαῦοπί --φιλετων ΝΑΡΚΙΡΗΕΧΓΑΠ” αἱς, -φειλετων ΠΕΡΕΟΗΝΜΌΥΔΠΣ οἱο. ΟΕ 
οἳ. αἲ τ, 41 | εαυτου ΟΠ ΔΟΑΒΕΗΚΤΡΗΘΌΥΓΔΗ αἱ ρ]ὰ ο. ΝΤΡΕΟΜΧΑ αἱ 
ΡΙ18ῦ6 αυτου | ελεγεν: ΚΜπ αἱ] ΡΙ1815 ειπεν 

ϐ, βατουσ ΟΠΠ ΑΒΡΕΓΔΑΠ πποῦ αἱ Ίοησο Ρ]α ϱορ εγιΡηΡεβα ϱ 54 

σαΐ (εκ 15 Η΄ ᾳ ραΐ ῥαΐοδ, α οαΐοδ, Ὦ φαί]λοδ; ο φα808) ... ΤΙΦΥΛΟΝΣ 

βαδουσ εππι κἲικ 19Τ. 991. αἲ12 015.635... ϱἨ αἱδ ΟΗγ5,Ἰ0βσάά ϱ [1 νο 

καδουσ, οαᾶον... 3 489ν καβουσ, ἆ βἰοῖο :: οῇ ΗοΒΥΕΝ: ῥάδοσ, ο 

καὶ βάτοσ (νιάείας Ἱβίέας ῥάδοσ αραά ἄταεσος ιδέας (πἱββο)ς γ΄ 
ξέσται ἤγουν λίτραι µη” (60 εεπίαγίογηπι εἶνε 4δ Πἱῶγαγηπι). Ἐδί Πο 
ἨγπδογΙπι 3. ΟΕ οξ. ΕρίρΙΗ 4ο ροπᾶ. αἱ Π1ΘΠΒ. Ρ. 118: βάθοσ" καὶ 

τοῦτο ἀπὸ τῆσ ἑρραϊκῆσ διαλέκτου παρῆκται, σιγωνύµωσ τῷ ἐλαιο- 

τριῤείῳ καλούμεγον ῥί98. ῥάδου γὰρ ἑρμηνεύεται ἐλαιοτριῤεῖον. τοι 
(οκ ἹἩρίρ]). Ιβἱα 1035 αμις φοσαέμγ ΠΠεὐγαῖεα [ὔποπια αὖ οἰεαγία πιοζα, 

Ὕπαο ζα αγ σος εί φαΐλα ποπιζπαΒη" οἵο | ο δε ειπεν 5ο0 1960 61η 
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Ἆ ’ , / ” ) 

πατα καὶ καθίσασ ταχέωσ γράψον πεντήκοντα. « ἔπειτα ἑτέρῳ 
τ : Ν λ ῃ 2 / ς λνλα -κς Ν / [ , 

εἶπεν σὺ δὲ πόσον ὀφείλεισ; ὁ δὲ εἴπεν' ἑκατὺν κύρουσ σίτου. λέγει 
2 ως Ν / Ν / 2 / Δ 

αὐτῷ" δεξαι σου τὰ γράμματα καὶ γράψον ὀγδοήκοντα. ὃ καὶ 
ν] / ς ’ Ν ϱ) / ” ’ 4 

ἐπῄνεσεν ὁ κύριοσ τὸν οικονόμον τησ ἀδικίασ, ὅτι φρονίκωσ ἐπούι- 
. 4 τις Ν ” »” / , ς Ν Ν 

σεν᾿ ὅτι οἱ υἱοι του αἰῶνοσ τούτου φρογιμῶώτεροι ὑπὲρ τοὺσ υἱουσ 
- ᾽ . Δ Δ Δ [ά - ν] Δ ιά ” 

του φωτὺσ εἰσ τὴν γεγνεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσίν. 3) καὶ ἐγὼ ὑμῖν λέγω, 
[ά ᾱ ΑΛ - - - να Α 

ἑαυτοῖσ ποιῄσατε φίλουσ ἐκ τοῦ μαμωνᾶ τησ ἀδικίασ, ἵνα ὅταν 
3 ’ . {ς. « - ” Δ .] ’ ’ ῃ ς λ λ 

εκλίπῃ δέξωνται ὑμάσ εἰσ τὰς αἰωνίουσ σκινάσ. 10 ὁ πιστὺσ ἐν 

ΝΑΒΙΠ α]ῦ «ορ, βἰπη]ίον Ὁ α Ὦ ο Γᾳα ειπεν δε... ς και ειπεν ο ΡΧΓ 

ΔΑΠ πποῦ αἱ ρ]ενγ ο 7.1 νο (14 ἀπίίφιιε) ϱο αθί ΒΥΙΡ (8ΥΥΣΕΝ αγΠι 

δίπο οορα]α) / τα γραμματα ΕΙΠΑ ΗΡΙ, Ἰέθγη {ΐέεγας Ὁ ο 3: ᾳ Ρο «ορ 
παπά... ς το γραµµα οππΙ ΑΡΗΓΑΛΙ αποῦ αἱ οπιπΥ]ά 1ΐοπι ο 1 ο]ζγο- 

ογαωπι, α Ενρ σαιµίοπεα... Χ ΟΜΝ1Τ05 το γθαμµατειον | καθισασ τα- 

χεωσ: Ὦ ὀθενοπι | ταχεωσ (600. οπι): Ἡ 85ΟΥ ϱ ΦΥΥΡ ο,” απ ἀεἰ] ροβί 

γραψον Ρον 

7. ἑετερω (151. δευτερο): Ὁ 850. 101. 455. ρταεπι τω | συ δεποσ. οφ.ο 

δε ειπεν: ΡΕΙ οἱ | οφειλεισ: 358. α ο Η5' ΑΥΥΣΕΝ αθἰ] α4ᾶᾷ τω κυριω 
µου | κορουσ: Ἐ κοσουσ | λεγει εαπι Βικ 19. 69. Τ1. 12Τ. 946. οδοῦ 

σδον Ὦο ο Γ(Η”3: εωῖ αἴθ) α (Ὁ 1 αἰί εί) νς «ορ ΒΥΙΣΕΝ ... Ν λεχει δε, α 

αἰωῖί αιιίεπι (ρεγρας εί Ισ), Ὦ ο δε λεγεν... ς και λεγει οΠΙ ΑΡΧΓΔ 

ΑΠ πηςῦ αἱ ΡΙ6Υ ϱο 5ΥΤΡ αππΙ αθί] | τα γραμματα επι ΝΕΟΙ ., 1ἱθΊη 

ζήίεγας ὼ ο { 83’ ᾳ νΕ Ρο ϱορ Οεἶπί3,96 ααπᾶ ... ς το γραµµα (ΑΔ 
-μμαν) οππῃ ΑΡΓΑΔΙΠ τιπςῦ α] ρ]οτ, α οαµίοπεπι, ο 1 οἰύοαΓιπι (ο 

οἴνοφν.), επι δΥΤΗΙΓ αΤΠΙ αεί. ... Χ το γθαµµατειο» | γραψον: 1. 

191. ο 5ΥΙΣΕΝ αγπὶ ααίἩ ΟτΙπίΣ, 98 Ῥγασπῃ καὔθισασ., Ίσα 90. 386 εν 
ΡΤΑΕΊ χαθισ. ταχεωσ 3 

8. οτι Δες εἰ. ἔᾳνςρ παπά: Ὦ διο λεγω υμειν, α Ὁ ο 5 1 ραξ τη 1η{ 

αἰωζί απίεπι α ἀἰκοίριι[ον (ο ἀἰκοεπίεβ) 5τιο (3: οπι αἆ ἀῑδο. 8108, α αάὰ 

ἀἱσο υοδΐε, πα αἆά φωΐα) | ον υνου: Α 817 οπι οἱ | ΦροΟΡιώτεροι: Ν ροβί 

οτι ΡΟ 
9. χαι εγω οι! κΒΗΕ 1. 191. ... ς Τμ καγω οἳπι ΑΡΡΧΓΑΛΠ αποῦ αἱ 

ΡΙος | υμιν λεω(ραξ] ανα Τατά ή, ὔὔ): ὮΜ αἱ ραπο α ο 3: ρ1" 5" 
ΒΥΥΣΕΝ αθί]ι λεγ. υμιν |. εαυτοισ (ΜεΙιτεἙα}190 οπι: Ἡ αἱ ραπς -τουσ) 

απίο πριήσατε 6ΗΠΙ ΑΤΒΙΒ .., ς ΤΠ Ρρο8ί ποιησατε (:: ἀἱσίίοπα κα 

πδάπη τογοσα{α) ΟΠΠ ΝΒΑΏΡΧΓΔΑΠ ΠΕΡ αἱ οπηπν]ά Ο1οπιῦῦῦ ας 1, 905 

Τ]νάτ(ῦ, 05. Ἱέρπι ποιησατε υμω 01 οπιδ ή” 01115930 οἱ ὃν 844 αἱ 3, 5Τ οἱ ῦ, 600. 

ἵέθτα /αοζέε νοὔ19 Τῖ να 5ο «ορ ΒΥΤΙΙΕ Αγ αθίἩ ΠήπίΣό8 ΟΠΣ, 163 ο 1398" 
θ06 Ῥογίπιατο, 55 Στ. µαµωνα τησ αδικιασ αἴ. Ο]απιζῦῦ οἱ 545 Ὦβ 1, 55ῦ 

Ον 1, 520 οἱ 5,344 ας, 606 οἱ 11, 331 οἱ 12999 πάνε 5, 655. παπιοπα Ὀπιίφιέαιἷς 

Πέρ]εῦ νρ Πήπ1565 Ον ν{Σ, 505 Απηζῄιυ 99 ος 1689. παπιοη. ὑπζηκέδίας Τουί 
πηα νοκ, οδςςς Ὦ α, Οτ1ν ση ΟΙ, 163 οἱ 606 Απηρειία δ5δ οι αρ Ἠϊον Ῥαμ]1πι 
τ. αὐικου µαµωνα, ὑπίφμο πιαπι., ΜΕεΜΙΕΣΗΤΥ ΤΙ τησ αδικιασ του µα- 

µωνα |. εκλιπη ουπι ναι ΡΙΝΗ 1. αἱ] εί ΤΙ εκλειπη ο ΑΠὸκ 69. 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 16, 19. 025 

. ῥ ὁ 5 - , 3 κο ώς] 5 , ” Δ 

ἑλαχίστῳ και ἐν πολλῷ πιστοσ ἐστιν, και ὁ ἓν ἑελαχίστῳ ἄδικοσ και 
3 ” ον / 3 να πι 3 αν 5 ’ νὰ Ν 3 

ἓν πολλῳ ἄδικύσ εστιν. 11 εἰ οὖν ἐν τῷ ἀδίκῳ µαμωνᾷ πιστοὶ οὐκ 
Ν 2 Ν ς -- ’ ΔΝ 3 -- 

ἐγένεσθε, τὸ αληθινὸν τίσ ὑμῖν πιστεύσει; 12 καὶ εἰ ἐν τῷ ἆλλο- 
, Δ 2 νο αν τε, , / Ὡς μ. ὢ 191. 5 

τρίῳ πιστοι οὐκ ἐγένὲσθε, τὸ ὑμέτερον τίσ δώσει ὑμῶν; 19 
3 Ν ο ςᾷ , Ν ’ Ν ’ ο Δ Δ Φ / 

ουδεισ οικέτισ δυναται δυσι κυρίοισ δουλευει)” 1 γὰρ τὸν ἕνα µιση- 
Ν Ν ς / Ἂ Ω Ν ας 

σει και τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἐνὺσ ἀνθεέξεται καὶ του ἑτέρου 
/’ 2 ν - ’ Δ - 

καταφρονήσει. οὐ δυνασῦε Όεῷ δουλεύει» καὶ µαµωνα. 

αἲ, Ἰέοπι «ε[εσεγέ (ο -γζπβ) α ο 1 οοΡ ΦΥΥΣΕΝ οἱ Ρ ΤΡ ΑΥΠΙ ααἰ] Ρ6ΥΒΡ 
ΟΥτ]ας 549 (οταν αυτουσ ο επιγειοσ ἔκλειπη πλουτοσ, απαα γερείαπ{ 

βομο]]α”ὖἹ οἱ αΠοταπὶ 60]ο] 35 οταν» αυτουσ η επιγειοσ εκλειποι ζωη, 
απο δα4 τη οα{οχ133 Ἰαδεί) ... ς (εί. αὐ, 5εᾷ Μα εκλιπη) εκλιπητε ο. 

ΝΕΒΕΡΤ αἲ πια Ο1απιθδῦ οἱ 91ὅ Μείμτεδατ) Βατ ὔδδ ΟΗΥ1 930 65,544 1ΐθιπ 
ΤΑΑ πποῖ αἱ ρ]α Ον Στ αἱ 6,606 εχλειπητε (Α -πετε), Ἰέεπι ἄε[εσεγτεῖ Ὦ 

ο { 5: 1. 3:17 ᾳ νΕ 5ο 8ΥΤΡ Ιχί ααί]εοᾶ α Ον1πίθ, 163 ος558. Τιφαεἰ Γιε- 
γαεῖς Τε 1368. ΟΕ εἰ. Μειμῖ51 καθαπερ γουν εαν ελλειψωσιν αι τήσ πα- 

ρουσησ ζωησ ημων η εραι εἴο | σκηνασ 8ἱΠθ αυτων 6ΠΤῃ ΝΑΗΡΙΗΧΓΝ 
ΑΠ τιποῦ α οπιπν]ά 1{ΡΙ9Γ νο οορ ΔΥΥΡ ατπη Ο16πιῦῦ5 οἱ 545 Μεα(ΤΡΙ ΟΥ» 
930 οἱ 5, 351 ϱ: 6, 606 ϱ{ ἀῑδοτίε 10, 6985 (ου γαρ ειπεν ινα δεξ. εισ τασ σκην. 

αυτων, αλλ' ειστασ αιωνιουσ σκηνασ) οὐ 15955 111268 Ον πί”, 15ο (σ58 

εκε Ῥ Ὦ ΒΥΥΣΟΝ αθίἩ αγΥ Ρ6ΥΒΡ ΟΥτ]36 545 (ινα οταν -- εχωσι τινα τοπο)’ 

εν ταισ επευνων σκήναισ) ΟΗτὸ) 544 αἱ ντ ος 11331 ϱ{ 1259 Έ]μτιῦ 605 οαί 

οχῦτο (αᾷ Μο 10, 294) Απιριασιαθὸ οἑαῦτα 395 (1, 65, 94) αἀά νε] (αἱ ΟΥ 
Ονν Τπάτί «αϐ) Ρρταεπι αυτων, Ἠϊπο Ίμῃ [αυτων] 

10. ελαχιστω ρτῖ αἱ. Ο]α6πι36οῦ (νἷᾶε αά ν. 12): 191Ι.-4 ο { Ερῃν 51” 

ολιγω. Ἰίαπι ελαχιστ. 8ες (αεί. ΕρΗτ): Ὁ 1.118.) οσο ΓΠΣ 1α4νρ 
(ποπ Ίέοπι 3) ολιγω | εστιν 8εο: Ὦ γειγεταυ 

11. µαµωνα: ϱ" 69. µαμονα, Ἰίοπι 69. ν. 9 εἰ ϱΆ ν. 15 | εγενεσθε: 69. 

9450. 495. εγυν., Ἰΐθπα 69. 6δοΙ 455. ν. 12. ΟΓ πας Ο1οπι”’ 6915 λεγει γαρ 

0 κυριοσ εν τω ευαγγελιω" ει το μικρον ουκ ετηρησατὲ, µεγα τισ υμιν 
ὀώσει; λεγω γαρ υμιν οτι ο πιστοσ εν ελαχιστω και εν πολλω πιστοσ 

εστιν. ατα ΤΥΙΠΙΙ09 Ἐέ 16ο ἀοππῖπας ἀσεραί Ἱπρταίίς οχββίοπ μα5 

ἵπ οππη: δὲ πι πιοζίσο Πίάείεν πιο Γιήςέῖς, φιιοᾷ πιαφππο εδέ φιῖς εἸαδίϊ 

υοῦίς ο. 

19. και ευ: Λ ΟΠ ει | το υµετερον ΟΠΠ ΝΑΡΡΗΧΓΔΛΙΠ αποῦ 4] Ρ]οι α ο { 
Π)3: ϱ1:. 3" ᾳνΕ ϱο βγταίτ οἱ Ἡὲ ϱ0Ρ Αγ Βαβθίι350 ΟΥγτ]ασῦσο ΟµπίΣ, 198 
οι,δἳ5 ΟΥρΖ4... Β1, 219ν Οτ9165το ήμετερον, 101. ο 1 1 Τενέπιανοά,δ80]9 

το ἐµμον | δωσει υμιν ο. ΝΡΙΝ 95. α νο ςΠ5 ϱ. 3 114 νε () ρορί 

νετρα φιοᾶ οεγιύπι εδ ν. 11. (ναΠΒΙΠΙ αἆ φιῖς ἆαδίίι σοδΐς ΟΠΙΙβ8ἱ8 1ηθ- 
418) «ορ ΒΥΥ5ΟΗ αἲ 5 ααί] Ο15, 168 ο 1Πί5, 198: 4,015 Ογτ]ο 950 αγ μπιατο 4, 

55 ΟΥΡΖΊΟ εν ς μι ΤΙ υμινν δωσει επι ΑΒΡΧΓΑΛΠ απο 4] Ρ]οΥ ρο 5ΥΤΡ 
ΑΙ Ῥαβ 61350 

19. δυσι 6ΙΠΙ ΝΑΒΡΕΕΚΗΚΙΜΡΕΒΌΛΠ είο ... ΧΓΔ οίς 9υσιν | ενοσ: 86. 

945. α19λ9Υ του ενοσ | Ἐ οπι ου δυνασθε Ί1δᾷ µαμωνα 

Μι 6, 54 



ΜΕΙΙ, 19 9 

Με5, 18 

Μί5, 55 
19.9 

Μο 10, 11 Α 

054 16, 14. ΝΑΤΑ ΛΟΥΝΚΑΝ 

95.10 ολ Ξ ) ς - 14 1511] Ἠμουον. δὲ ταύτα πάντα οἱ Φαρισαῖοι φιλάργυροι 
«ς , Ν ’ .. δν μα . τ » ὦ. α . 

ὑπιάρχοντεσ, καὶ εξεμυκτ/ριζον αὐτόν. 19 καὶ εἶπεν αυτοῖσ᾽ ὑμεῖσ 
λ [ὁ ον ” ς Ν [4 - ι] Δ 

ἐστὲ οἱ δικαιοῦντεσ ἑαυτοὺσ ενώπιον των ἀνθρώπων, ὁ δὲ θεὺσ 
’ Ν ’ ς ως τσ Δ 3 ».ς ’ ς λ , 

7γώσκει τὰσ καρδίασ υμῶν᾿ οτι τὸ εν ἀγνθρώποισ ὑψγλὸν βδέ- 
᾿ ον να Ισ ες ν΄ ας - ͵ λυγια ἐνώπιον του Όεου. ο γόμοσ και οἱ προφηται µέχρι 
» , 3 ολ] Π ε , - - » ατα. 9 ” 

Ιωάννου" απὸ τὀτε } βασιλεία του Όεου ευαγγελίζεται καὶ πᾶσ 
» 9 Λ 0. /- τη 194. 5 2 Π ο ᾱ Ν 2 

εἰσ αυτὴν βιάζεται. εὐκοπωτερο» δέ ἐστιν τὸν οὐρα- 
Ν Ν Ν - Ὄ κ᾿ ” , Ξ 

νὸν καὶ τὴν γῆν παρελθεῖν 1} του γόμου µίαν κεραίαν πεσεῖν. 
59 - { » / ΔΝ -- . -” Ν - [4 

15 '"" πασ ὁ απολύων τὴν γυναῖϊκα αὐτου καὶ γαμῶν ἑτέραν µοι- 
’ 6 ὦ ’ 2 Ν } ο.) - ’ 

χεύει, καὶ ὁ απολελυµένην απὺ αἀγδρὺσ γαμῶν µοιχεύει. 19 ον 
2 ’ στ / Ν ν / Ν 

{νθρωποσ δέ τισ ἦν πλούσιοσ, και ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ 

14. παντα: κπ αἱ)” α (αἱ 9) νς 5ΥΙΡ απίο ταυτα Ρροπ... Ὦ αἰδ 1 ααί]ι ΟΥ5) 

190 (Πο. Ίξοπη 505) οπι (5ΥΥΑΤ οπα ταυτ. παντ.) | οι φαρ. οτι κ (Ἡ οπι οι 

φαο., ΔΙΡΡΙΑ)ΗΕΡΙΠ 10τ. ἹεαὈί α|5 1 νρ οορ ΒΥΥΣΕΝ αἱ ν΄ αγπῃ αθί Οτ5, 

300 ος δδὰ νε, ς Ἰωπ Τί και ον φαρ. ΕΠΙ ΑΡΧΓΔΑΠ πποῦ α] Ρ]6Υ ϱο 8ΥΡ. 

Ῥυγποίογαα ᾱ Υ36Υ ρογραπ{ οἱ φιλαργ. | και: 940. 905. αἱὔ3οῦ οπι 

10. αυτοισ: Ὁ προσ αυὐτουσ | ανθρωποισ: Ἠ" --πω | ενωπιον του Θεου: 

8 εγωπ. κυριου, 245. αἱ ραις Τρηἰπίρο] παρα 1” 0οηβ(” παρα τω (Ίρῃ 

Οοη5δέ οπι) Φεω. ΒογΙραίτηιιςδ 5ἴΠθ εστιν ΟΙΙΠΙ ΝΑΒΡΚΙΗΡΗΕΡΥ”ΔΠ αἱ ρ[β10 

ρο ααί]ι Ιρπϊπίρο] Οοηςί οα{οχ125.,, ς(-- αὐ ὁ) αάά (να ταση πέ Τε 
νο ϱ0Ρ ΑΙΠΙ ΦΥΤΗΙ) εστιν ο ΕΕΕΗΜΌΥ ΧΓΑ αἱ ρ]α 1ὲ νρ οἱς 

16. πεχρι οππι πΒ]αιχ 1. 19. 69. 124. 191. 209. 946. βδομο]θτα! 01αιηθτὸ 
Ον, 49, ς Τη εωσ {ία παπί Μί Ιαοίίοπς ΠΟΠ Βιςξ) ΟΗΠΙ ΑΏΡΓΑΑΠ πποῦ 

αἱ ρ]αν Οµ3116 Ερϊτρμπιατο 215 ος 555 ΓΕ πωαννου (ἨΡ -ανου): 84 ρεγνε- 

πεΥΊΗέ 118 αἲ 1ο]: Ὁ 198Υ 1Τ6ν Τηπα αἀᾷ επροφητευσαν (προεφ.) :: οχ 

Μί | ευαγγελιξεται: ΔΑ -ζονται. ἈΒϊπηαΠίεν α ο” ϱαΐ πιπῃ ενα εὔίμαπ- 

ἐπγ (ργαεσθά Τί οι εί) | και πασ (1. 09. 191. αἱ αἆᾶ τισ ΟΠΙΙ880 

εισ κα: αἱ πασ τισ εισ) εισ αὖτ. ῥιαζεται: κα αἱ α]ῖα οπι: κό 5πρρ] 

ἵπδπροταπο αάά (1: οκ Μί 11) και βιασται αρπαζουσι’ αυτη 

11. Ἑἲκ αἱ εὔκοποτερον | κεραιαν (ΑΗ"ΡΙΡΧΓΛ αἱ χερεαν,  καιρεαν): Ἡ 

βα]ι γγπ{Ι απίο ναν Ροῦ (Ἠ µια κεραια) 

18. µοιχευει ρτῖ: ΚΜΧΠ αἲ”Ὀ {ογο µοιχαται:: οκ Μί | και ο (9/) οπτη Ἡ 

Ρ1, 07. 69. 151. 948. 9593 Τί νο Βη]ι οοΡ ΑΤΙΑ αεί Τατίασς 1, δδ,,, ς 

και πασ 0 6ΠΤΙ ΔΑΡΧΓΑΛΙ οὗ α] ΡΙΟΥ ρο αγταίς {| Α ΔΙ απολελυμ- 

µενην | απο ανδροσ (κ Ροι Ροδί γαµωγ): Ὦ 39Ν8. 64. Ρο ΒΥΥΣΕΕ ΑΥΤΗ 

οπι ἱ µοιχευει: Ὁ β10 ποιχαται (:: πὲ απίς). ΟΕ (πας οἱ αἆ Π. πρ.) 

οἱ, Ταβ{4Ρ 115 γαι οσ γαµμει απολελυµενην αφ ετερου «γὗφοσ µοι- 

χευει. Τίοπι ΤΠρΗΙ]ππ{ο]ν δν 15 ο γαµων, φησι, απολελυµενήν απο αν- 

δροσ µοιχεύει, χαι ο απολυει γυναικα παρεκτοσ Λογου πορνειασ 

ποιΣι αὐτῃην µοιχευθηναι. 

19. ανόρωποσ: Ὦ Ρος] ρτα σπα ειπεν δε χαι ετεραν παραβολην. Βἰπιϊ τον 

ΜΙΠᾷ οσο] ϱ{ ονσκ{πτῖα: ειπεν ο χυριοσ την παραβρολ) ταυτην. Ἀο]ο- 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 106, 20. 02ο 

9” νὰ ς καὶ ἡμέοαν λ Ξ 18 χὼσ δέ βύσσον εὐφραινόμενοσ καθ᾿ ἡμέραν λάμπρώσ. 30 πτωχοσ δὲ τις 
” ΄.. 2, Ν ” --- 
ὀνόματι Ιάζαροσ ἐβέβρλητο πρὺσ τὸν πυλώνα αὐτοῦ εἰἱλκωμέγοσ 

Ν να - 2 Δ - -- 

21 καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθήναι ἀπὸ τῶν πιπτύντων ἀπὺ τησ τρα- 
”.- ο / ο ε] Δ λ ς / 3 / 3 /’ ν 6 

πέζησ τοῦ πλουσίου ἀλλὰ και οἱ κυνεσ ἐρχόμενοι ἐπέλειχον τὰ ἕλκι 
] -- . Δ ” Δ Δ - 

αὐτοῦ. 323 ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὺν πτωχὺν καὶ ἀπενεχθηναι 
ο γω ω- 5 / » 1 / {Ω η οι ης Ν λ 

αὐτὺν ὑπὺ τῶν ἀγγέλων εἰσ τὸν κύλπον “4ῤραάμ' ἀπέθανεν δὲ και 
« ’ Αα ορ) - σος 2 / Δ ϱ) Ν 

ὁ πλούσιοσ καὶ ἐτάφη. 29 και ἐν τῷ ἆδῃ ἐπάρασ τοὺσ ὁᾳαλμουσ 

Παδία ἵπ οἆἆ 96. ὁτ α1]5 5ἷο: ή του πλουσ. και του λαζαρ. περιοχη 

παραβολη εστι και παραβολικωσ ειρηται, ἓι και ο ευαγγελιστησ µη 

πφοσεθήκε ταυτην την προσηγοριαν τω διηγηµατι. | δε (οί. ο ΕΞ 1 

|) ρχδα ο βανς απ αοἰἩ οπι | πλουσιοσ: 581 αάά σμζιδ ποπιειι 

εγαέξ Νύιεια, ΟΕ 5ομοΠαβίαα Πρίάσιη: ευρον δε τιεσ καν του πλου- 

σιου εν τισυν αντιγραφοισ τουνοµα }ευησ λεγοµενον. Οοπίτα εαίοΣ 

134 «νωνυµωσ εσηµανε, καθωσ δια του προφητου περι των µη φοβου- 

πενων αυτον φησιν ο Φεοσ οτι οὗ μνησθω των ονοµατων αυτων ὃια 
χειλεων µου. | κ βυσον | ευφραινομενοσ: 98Η και ευφρ. Οἱ μαι: 

ἄΐσας οί (αἱ «ΐ, ο οπι) ὑιαιεδαίι' -- εἰ εριζαδαίι' (ἐιοιμιάαδαίω" ϱ) 

90. τισ 8ἱπΠ6 τν 6ΝΠΙ ΝΕΡΙΡΊΧ δθνΙά 15Τ. 951. 351. 4Τεν ϐμ9 α ο ΕδαΙ 
60Ρ ΑΙΠ ἁαἲ Ο1οπι5ὔῦ Τ1α121... ς αάᾶ ήν, Ἰω [ην] οαπι ΑΡΖΓΔΛΠ τοῦ 
α] ρ]ον 1 (ἴοια ο 3: ο1:5: 1 πιδὶ νο εἰ εταί γωάαπι, Ὦ 4 εναξ αιέεπι φιιί- 
ἄαπι) ϱο βγτα ΟΙΥ1815 {λαζαροσ (α Ὁ {15. οἳ 5 1 1 τη ᾳ νς ζαμαγιβ): 

ο ο αθί] εἴέαμαγμβ, ΥΤΗΙ ζεαραγοδ. Τέαια Ἱπίτα, | εβεβλητο ΟΙΠΙ ΝΗΡΗΧ 

δὺ. 15τ. α ο 1 (516) 5αἩ «ορ αγπι αεί Ο1ονη”δὸ Ὀ]α] νι, ς ΡΥάσΙΗ οσ, 

Ίωη [οσ] οππῃ ΑΡΓΔΛΠ τοῦ αἱ Ρίον 0ο Η3 ϱ.Ίππα νο δγτυυ (γχ 

ν εἰ ἰασεδαί, 5ο ]ιῖο ἰασεδαί) ΟΗΥ9 315 1. προσ: ϱυ 191. εδ 4Τν Ο]επα 
355 Ῥ]α]1 57τ ΟΗΥ1515 εισ |] ειλκωμεγοσ (α ἵλα., ΕΠΔ αἱ -κομενοσ) 6ΗΠΙ 
ΝΑΒΡΕΕΘΗΙΡΧΔΛ αἱ] πα... ς ηλκωμ. ουπι ΚΜΡΌΝΤΙΠ αἱ Ρ]α 

21. καν επιθυµων (ος. Ὀ1αΙ 531 ΟΗ1 1910): 1ὲ (οχς α) νο ΟΙαεπι”5ῦ ΟΠ και 

ο: 44ὲν α 8α] και επεθυµει | απο: Ο]οπι”ζὸ εκ | των πιπτοντων ο. 
ΑΒ Ὦ ο ο Η5Τ1 πι 4 88Ἡ. οΟΡΣΟΝΥΥ (οκ 4” οἱ Ροἱι3) ΦΥΤΗΣ Οἶοπι Ὀ1α] 

ΑΠΙΡ αι ... ς ΡΙΒΟΠΙ των ψιχιων, Ἰμῃ [τ. Ψιχ.] επ ΝΟΑ(Ρ)ΡΧΓΔΛΙ 

πποῦ (ϱ τ. ψιχων) αἱ οπιηγᾶ (56 1. των πιπτ. Ψψιχιω)) α ΕΡ1 νµ ρο 

γταίς οορ{ αγ ΠΕρ]1919 ΟΥ 1515 (0: ες Μι 15, 91) | πλουσιου: 19. 

ό1ης 69. 194. 190. 946. 1 πι νσεᾶ {οἱ ΑΥΤΟΣ 118 αάᾷ και ουδεισ εδιδου 
αυτω (1: οκ με 15, 16) |. επελειχον (χ αἱ πι -λιχον) οππι ΝΑΗΗΙΧ 90. 

εως ς απελειχ. ΙΙΙ ΡΓΔΑΠ ιηςῦ 41 Ρίεν ... 157. ΟΥ 1916 περιελειχον, 

ϱ 1. 181. ΓἰαΙδτ Ἱερ]ινὸ15 βοΠο]555 αἱ αἱ ελειχον, Π9Ι νο ἴὐπιφεθαπί, ο αὖ- 

Γὔπφεῦ., ἆ εἴιφεύ., αν ζαπιθεῦ. 

93. υπο (Ο13, 355 απο) των αγγελων: Ὁ 149. Ροδί αβρα. ροα | αβρααμ 

βίπο αγίῖο ουσια πο οιηπίρ αἱ ρ]αςῖό Ον ΡίαΙ ΕρΗνΣ15 Ον δή Ερίρ]ι 
παΤΟ88, ς (- αμ 8) Ῥνασπι του οσα πιΙμαδο νὶκ ται Ερρ]ιαν οὔ15, 

Ῥτασοίοιοα βαῇ Ἱαλοί: «{ὐγαλαπι εἰ Ίκααο οἱ {αοοῦ 

99 54 και ἑταφη. 5Ὁ και (ν” οἵα, 5αρρ] 6) εν τω αδη, οἱ δέριέιδ δὲ. Ιί 

(4 οι πί νἲ) ὧι ι/ογπο εἴευαια Ὁ {α (οι Π3Υ1ά α{ 4): αἃ- οξ δερ. εδ 

ΤΙΟΠΕΝΡΟΕΣΕ, Ν. Ἠ. 14. 5. 40 



0526 16, 24. ΝΑΤΑ ΛΟΥΊΝΑΔ 

2 - « ’ 1 ’ ς ” 2 ) Ν ὠ Ν / Ν 

αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασάνοισ, ὁρᾷ βραὰμ ἀπὸ µακρόθεν καὶ 
κ. . - / » - ς Ν ” ’ : 

«άζαρον ἐν τοῖς Κύλποισ αὐτοῦ. 34 καὶ αὐτὸσ φωνήσασ εἶπεν 
’ . ᾽4β / λώ τν 3 Ν ’ ο] {αζ ; 8 / ; λ 

πάτερ {βραάμ, ελέισόν µε καὶ πέµψον «Ιάζαρον ἵνα βάψῃ τὺ 
” ας ’ 2 - ος Ν η η - ’ 
ἄκρον του δακτύλου αυτου ὑδατοσ και καταφύξῃ τὴν γλὠσσάν µου, 
- - .» Β » Λ ’ -- π κ 5 

ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογι ταύτῃ. 3295 εἶπεν δὲ {βραάμ᾽ τέκνου, 
’ ο ὼ , Ν » ’ η] ” 9ςσ ος Ν ο 

μγησδθητι ὁτι ἄπελαρεσ τὰ αγαδα σου ἓν τῇ ζωῇ σου, καὶ «Ιαάζα 
« ας - κάν - απ κα - 

ϱ0σ ὁμυίωσ τὰ κακά᾿ νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται, σὶ δὲ ὀδυνάσαι. 
ολο λ ῳ ’ αλ. Ἡ ” Α΄ ἡς ωὰ ’ ’ 

20 καὶ ἐν πᾶσι τούτοισ μεταξὺ ἡμων καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἑστή- 

αριέ ὕπ[εγοδ. Πέ ε ἴπ[εγπο εἴευαπς, ἵ εἰ δἐμ. ἐδί ανιμέ ὕι[ογοδ. ἴπ ὕι- 

7ευπο εἴευαπ ... 6 ο ϱΙ’ αἲ νά 1 πι νο ΒΥΙΗΕ 6 οἱ αρ. εδὲ ὕπ πγεγπο 

(τη σἳ. αι ὕπιεγπιιπι). Πἰευαι (ο {ευατιβ) αιμίετι (τα 1ί εἰευαπιβ) ... ΒΥΧ 

Ἡγ ἰχί εἰ δερ. εδί εί οεσίζ ι ὕιεγπιπι. Ιί οηπι εδδεί τι ὕι]εγπο, εἴευανέί 

(αιιαε [ορα οππα α ἶ 6οπνοΠΙππ{), ομη]ββῖς Ρορίοα υπαρχ. εν βασανοισ 

(ει ποβοῖο αἩ κ. Η ᾳ νοταπα Ιο6ΙΟΠΟΠΙ 56ΥΥ458Ο ραίαπά1 Βἶπί, Οοτίο 

ομῖπα Ἱπάς οτίαα οδί απο ρ]οτῖαποα Τα (ποπ) 

95. αβρααμ επι ΝΕῦῖιχ ΟΥ 193 Ε1α]33Τ,.ν ς ρτασπι τον ΕΠΙ ΑΓΔΛΙ αποῦ 
αἲ οπηπσ]ά (ΟΥ 33Ηνονθ ο γουν πλουσιοσ υπαρχων εν ῥασ. επαραστ. 

οφθαλμ. βλεπει τον αβρ. και το» λαζ. εν οἴο) ΕρΙιν15 ΟΥ Σ15 1 και 

α. µακρωθεν | εν τοισ κολποισ αυτου (ἆ ο τι εὗπιν εἴμβ): ΡΕ εν το 
κολπω αυτου, Ἰοπι ΠΡ]οτ να 5αἩ 60ρ ΒΥΥΣΟΣ οἱ 0 (τεπι Ώογο α]]αάθιις 

Τογπααγο4, 54 οἱ ΠΡ) πι εὗπι (Ε1 1 πι κὕπιπι) εἴι. Ῥταοίενοα Ὦ Ὦ ο ο πα 

4 ΑΠ αἆά αναπαυοµενον. ΟΙ Ον 55 ο εν κολποισ αβρααμ πενησ 
αναπαυοµενοσ. Αἲ αεοιταῖας {οχίυπα αΠογαις , 195οί 3,353 πο αἀαῑῖ, 
ηθς ππαρΙ5 ὨὈ]α] Πριν ΟΥ, 

94. φωνησασ, ΤΡ] νρ οἰαππαπδ, α Ὁ Γ εποἰαπιας, ο εποζαπιαυίέ αέεηι εἰ: Ὁ 

ενφώγησασ, ἆ εποίαπιαπ, 151. εκφων. | υδατοσ 1 νρ ὕι αφιαπι, ο Εἴπ 

α(ια, ἆ αγπαπι): ἃ υδατι | καταψφυξη: Ἠχ αἱ ραπο -ἔει | οτι: Αἲ ο | 
οὐυύνωμαι: ΕΕ αἱ οδυνομαι, 1, οδυναμαι 

96. επ. δε (1ἱΡ]Ιοτ νρ οἱ ἀἰωίλ: ΑΔ 194. 15π. 929933 909.48 ο ἐ Ελ 1 1 πι 
4 νς (ποπ. Ίο ϱ) 541 (ποἨ «ορ) »γτα οἱ 1 αγπι αθἰ Ερῃν 515 αὖά 

αυτο | αβφααμ: Ὁ αβραμ | απελαβεσ βἶπο συ οππι ΝΒΡάΠΙΙ α150 
(ογο 1 (οχο Ὦ) νς βαἩ «ορ ΑΥΥΣΕΝ οἱ ΗΕ αὖΠ1 αθίῃ ΕρΥ515 Ωπαοβ(αη ος] 
941 ας!» 141 ϱἱ 5, 61: 958 (11) 1,901 Ὀ]ς 967. 965. 91654 ϱ4 3,93: Τ00 ϱ/ 5, ὔ0: 684 ϱ{8, 

396: 533 ϱ{ 13, 657 Ον]πί5, 161 ΟΥρ 555 οἱο ... ς ΤΠ (οχ οΙΓΟΓΘ ἆθ Β) αάά συ 
ο ΧΓΑΑΠΣ απο αἱ ρ]α (945. συ απελ.) υ 5γτρ 1α]551 011) 195 οἱ Ότθς 

Ον 112301 ϱἳ 551: 608 (8οὰ αῬίαιις ἔπι γεσερἰφέἰ, έπ οοπδεσµίιδ εδ), Ίἴοπι Λ 

Ροδέτα αγαθ. σου | σου ριῖ: Ε Τε νο 1155 Οµπί αὐίά οπα { ὦδε (α΄ 
ὦ7) ο πό ΟΠΙΠ 100 [ογο (1ἱ νο ΟτΙπί οἱο ίσο, 4πο οἳ ὧδε οἱ οὓε 

τος Ἱέπχ) βα] ο0ρ ΑΥΤΗΣ αγ αθί]ι (Ο)Υ1) 903 οἱ 195 ουτοσ ὡδε, Ἡ 50 ϱἱ 5) 

5ο: 54 ϱἱ Ἡ, “όουτοσ). Οοπβιπιαί Ερτρμιατοῦ1ό ο, 598 νυν δε ὦὧδε παρα- 

χαλειται ο αὐτοσ λαζαροσ...ς οδε ο 1. 1 νῖν πια (1α{{ ν]άςο αηΏ{6) 

Ὀ]α] Ἱερ]ιν (πἲ οοτίαο οὐ 11 απ) 
υ] 26. και ρΏῖ: Δ ΟΠΠ | εν οΙπιΝΡΙ ο (5 ο. λα νρ (ἱ Τωαίε πι Πιῖς 
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σ ο ὦ )-  « Δ νι δο πκνο 
ριται, ὅπωσ οἱ Φέλοντεσ διαβηναι ἔνθεν πρὺσ ὑμασ μὴ δύνωνται, 

νλ ο κ Δ ε .” ν ον ς ο] λα νὰ - .. 

δὲ οἱ ἐκεῖθεν πρὺσ ἡμᾶσ διαπερώσιν. 23 εἶπεν δὲ᾽ ἐρωτῶ οὖν 
/ [εά ) Δ .᾿ -- 

σε, πάτερ, ὕνα πέµψῃσ αὐτὸν εἰσ τὸν οἶκον του πατρύσ µου᾽ 
6) ” Ν / 2 ρα. ασ / 3 -- ὦ Δ 
25 ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούσ᾽ ὅπωσ διαμαρτύρηται αὐτοῖσ, ὥνα μὴ 

Δ Ὀ ας ; - μή : α ” 

καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰσ τὸν τόπον τοῦτον τῆσ βασάνου. 29 λέγει 
Δ οι ἵν ἃ ΟΕ η; ᾿ α Ν / κ 

δὲ αὐτῳ «4βραάμ᾽ ἔχουσι Μωῦύσέα καὶ τοὺσ προφητασ᾽ ἄκουσά- 
ολ) υ] ο ψασ : 2 / / 

τωσαν αὐτῶν. 90 ὃ δὲ εἶπεν ' οὐχί, πάτερ «4βραάμ, ἀλλ’ ἐάν τισ 
2 Δ νά - Δ 2 / / 5 ογ; ν 

ἀπὸ νεκρῶν πορευθ] πρὺσ αὐτούσ, µετανοήσουσιν. 91 εἶπεν δὲ 

οπωιῖύιιδ, 4 οπι 8) «ορ... ς]μι ΤΙ επι ΕΠΙ ΑΡΕΙΧΓΑΛΙΠ αποῦ α] ΟΠΙΠ 

γιὰ α (61φεΥ οπιῖύις ἰδίί) ο (δρ. ἰδία οπυιία) πι (51ΡεΥ Ίιαεο οπιιία) 

Ώ1α1921 Ον ΣΤ ἨρμιΣ15 {πασι τί ΝΡΡΚΙΝΒΟΠ οἱς ... ΤΙ πασιν πἲ ΔΕ 

ΧΓΔΑ οἵο | ενθεν 6ΝΠΙ ΝΑΒΙΙΧΓΔΛ υποῦ α1135 {ετο Ἠρὴνδ1ό ΟΗΤ1 91... ς 

(- αὖ 82) εντευθεν εππι ΚΠ αἱ πο Ἱαπηα... Όσα πι ο: 69. 151. 

ΠΡΙ νο ΑΥΙΣΕΣ απία διαβηναι Ροή. Ὠ]α] 35Ἱ εἶο: οπωσ οι ενταυθα 
διαβην. προσ υμ. µη δυν. µήδε οι εκειθεν ωδε διαπερωσιν | δυνων- 

ται: Ἐ'Ἡκ 69. αἱ ραις -νονται | ηήδε: Ὁ μήτε | οι (οκρτῖπι ο. «ορ 
ΤΙ) εκειθεν ο. ΔΟΑΙΙΧΕΔΑΙΠ ας αἱ οπηπν]ά ὨΙαΙ Έρμν ΟΗΣ «νν η 01η 
ον ο. Ν΄ ΒΡ, πθ6ς εκρτ]πα {1 Υς (παβοεπί ἰαπίππιπποάο ὕιας) οίο. Οἴτοπιῃ- 

βοτίρονπς ΟἨΥ 1915 81ο: και τοσουτον εὔτυ µεγα το χασμα ὦστε µητε 

εντευθεν εστωτα τινα προσ υμασ ὀιαβηναι δυγασθαι µητε εχειθεν 
προσ ἡμασ διαπερασαι | προσ ηµασ (Ώ αἱ Ραπο υμασ) διαπερωσιν 
(νι διαβωσιν): Ὁ ὧδε διαπερασαι, ΠΡΙ6" νρ Ίο ἐγαπβπιεατο, { Ίπιο αἆ 

πο ἔγαπβπιέαγε (πι μέ φιῦ υεπιζιπέ αἆ πο {γατιδίγε Ίιοι Ροβδῖπέ α 908, Ί16- 

«πε ὑπᾶε πιο ἐγαπεπιέαγε) 

ϱΤ. ουν σὲ ΟΠΠ ΝΙΗΧΓΔΑΑΠ αποῦ αἱ ρίον ΙΡ] νσ αἲπι Ὀ1α195Τ Ερῃν 515 

1 ΤΙ σε ουν οππι ΑΒΡ 69. 249. 246. 946. ... αἱ ῥραις ο Εἔ 6ορ 8οίΗ 

οπι ου», 1 [οἱ οπι σε | πατερ: ο” οἳ ... Όκ πιῖ ΑιςΏῖ5 αάᾷ αβρααμ | 
αυτον (ἐᾳνᾳ, αεί Ἠεαμαγιώπ): αἷδα Ὦ ο ο 5. 1 1 πι ορ οπι 

28. διαµαρτυρηται: ἆ αἱ Ραιιο -ρειται, 69. -ρεται | υ-α (αἱ. 011) 55 Έρ]ιν 

515); Ὁ Γ1αΙ537 οἵη | τον τοπ. τουτον (ΔΑ οιι τουτ.),Ὦ {1ᾳ νρεά: ρα 

ο ο Π3: οἳ 1 τη απῃ {α {οΥ Ίπρ ὨὈ]α]55ἵ τουτ. τον το. 

99, λεγει: Ὁ ἃ Τη ειπεν | δε 6ΙΠῃ ΝΑΒΡΕΚΙΌΥΣΧΔΠ αἱ Ρ]ὰ ἃ «ορ ΒΥΤΡ ΕΡρ] 

9818,.ς ΟΠ 6ΝΠΙ ΕΘΗΜΘΓΑ αἱ Ρούπιὰ ὁ ΒΥΥΣΟΗ ΡΓΙα1 9851... δοΓΗ5 ΕΥ 

1] πι 4 ΥΡ ΑΥΤΗΝ ααἴ]ι αἱ απίο αἴξ (αἰωῖ). Ῥναείεγει οάΙάιπαις βίο 

αυτω οσα ΝΗΙ, ἆ αππι ΠρΗς... ς Τη ΤΙ αἀά αυτω 6ππι ΑΡΕΙΧΓΑΛΗ 

αποῦ αἱ οππὂίά 1{ νο «ορ βγταῖ! ος μὲ αοἰ Ὀἷα] | αβρααμ: ο ΕὈῖα] οἵη | 

εχουσι αἱ ΝΕΡΚΜΒΟΠ οείο... Τϊ εχουσιν πί ΑΕΙΣΓΔΑ οίο | µωυσεα 61Η 

ΝΕΡΙΟΧ αἱ 16 νς (5εᾷ ποπ απ Π1) «ορ Ώ]α] ΒρΙρΗ (ν]άοε αά ν. 51) Ον 

1994, ς µωσεα ΟΠΠ ΑΕΕΘΗΚΜΌΥΓΔΑΠ αἱ Ῥ]ὰ απη ἔι ΕΡΗΤΣΙ9 

80. πατερ: Ὁ πατηρ | αβρααμ: ΕἱαΙΝΣΤ ταγδις οι, ΕΡΗΓ515 οπι πατ. 
αβρ. | αλλ: Ὦ 69. αλλα | απο (ο α πιογμί): ΡΕ 1. 28. 181. 151. 205. 

α]! Ὀἷα] Πριν ΤΗΡΗΥΙ ζα{οχ15ῖ εκ» Ἱοιη εᾳ) ΠΡΙΟΥ νο ΠήΠΙΙΣΙ { νεκρωΥ: 

Α αἱ) 10 ογο ΡΙπεπΙ των | πορευθη πρ. αυτ. (ο αὐίενί αἆ ἀῑζοδ, ἕνα 
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ρε . .. Δ - - . 3 , ο ορ 

αὐτῳ ' ει Ἠωῦσέωσ και των προφητῶων οὐκ ἀκούουσιν, 0ὐδὲ εάν τισ 
5 ..- - : 
ἐκ γεχρω» αγαστι πὲεισύσονται. . 

ΧΝΥΠ. 
9 ασ Φ Ν λ Ν ” ών α ς ο ω 

ΜΗ 18, 1 1" Εἶπεν δὲ πρὺσ τοὺσ μαθητὰσ αὐτοῦ ἀπέγδεκτόν ἐστιν τοῦ 
Με15, 6 9 λ » ο εάν εβίω κών ο. ως 
Μευ ὁ τὰ σκάνδαλα μὴ ἑἐλθεῖν, οὔαι δὲ δ οὗ ἔρχεται' 2 λυσιτελεῖ αὐτῳφ 

ἱογῖ αἆ {οφ): κ αναστη προσ αὖτ., α Ὁ ο 3: 1 1 α δγεωεν νο] Το- 

δητγεπον, 69. πι ΕρΗν αναστη και (ἨρΗχ αναστασ) πορευδη πρ. 

αὖτ. |. µετανοησουσι’: ΝΜκΗ αἰ15 [οτο Γ]α] -σωσι, Ὁ ο ἠΣ 1 1 α (ποιι 

Ποπαο [ο1 7. νο) Γαευδιαεδίί ἐπί (εἶ, εο8), πι ρεγδιαζεδὰ ἐἶζις εἰ 

Λαεζσπίαπι αγοπί 

81. µωυσεωσ επι Ώκινχ αἱ Ποπ γρ (δεά πον απα {ά) «ορ Πα 95 ΟΥ, 

95 9 πά ν. 29 οἱ πά 9, 90 πὐῖ µωυ- ΔΒΟΡΚΙΠΧΔΠ οί ... ς μµώσεωο 

ΟΠΗ ΝΑΗΓΔΛΙ αποῦ αἱ Ρία (ἲτ απαο Γοπηὰ ΠΠδ(παΙΠά αλ ΡΙ (απίαπι α1ιοίο- 

π{α{15 Πας) ἩρΗτ91ῦ { ακουουσιω: Ἠ” αἱ ραισ ακουσουσι», Ὀϊαὶ Ον 

1, Ὀπυοσάἆ ηκουσαν | ουδε εαν ΕΠΙ ΝΙΧΓΑΛΙΠ ιποῦ αἱ ρ]εν Εραν ΟµΥ... 

αι ουδ εαν µη ΑΒΗΟ ρδο Ὠ]α] (ουὀ) ἂν) | εκ (69. 194. 946. Ἰδο ο 

απο): ν 69. 124. 940. αἱ ραιο αάά τον | α)αστη (ει. ἆ ἔρε πι νε 

Δρ): Ὁ αναστ. και απελθη προσ αυτους, ΙΗΙΣ25 γεδμγ/6πε αἆ ἐῑίον 

εαί, Π]α] απελθη, 2395. 945. πορευδη, α Π 5. αἲ ἐῑίορ ἑογάί, ὁ ᾖ αἲ ἐῑίον 
αὐίεγτέ (Πἴοπι ο δὲ φιζ αὐίεγίί α πιογέι(δ), Ὁ 1 1 α ἐζον ἐεγὐπέ (» αὐίον ή, 

Ὑπαπην15 ρτασσσάαἲ Ἱπ Ὦ 1 1 σὲ ιά) | πεισθησονται (Μ αἱ ας -σων- 

ται): ο Βρῃν 515 πιστευσουσιν, Ἱίειι ΠΡΙ νρ Ιήπί Αις ογεζεπί νο 
αἵα ϐ) ογεᾶισιέ (ο ἶ 1 πι Π]ηί αά εἴ), εοπίτα ο βεγδιαεζωπίμγ ... ὨὈἷαὶ 

ακουσωσιν αυτου. Ἐρὶρ] πιαχὸ 515 οἱ 90 εχουσι µωυσεα και τ. προ- 

φηήτασ, ακουσατωσαν αὐτων, επει ουδε του εγειροµενου εκ (555 απο) 

γεχρων ακουουσιν. 

ΧΥΠ. 1. ειπ. ὃε πρ. τ. µα. αυτου: αἲ οι | αυτου 6ΙΠΙ ΝΑΒΡΕΙΝΟΧ 

135 ἔοτο α Ὁ ο ΕΠ 11 ᾳ νε εορ ΒΥΙΣΕΝ δἱΡ ο. αγπι αθίἩ.... ς ΤΙ 01η 

οππ ΕΚ ΗΚΒΥΓΔΔΗ αἱ] ρίι ο 5Υ1Ρ ἰχί Ώαπηρατθδό ΟΕ οἱ. Τογισπανς αν 56 
».οπνεγδ5 1ρ]άσπι αἆ ἀἰδοίρα]ος γαο ἀῑσΙί ααοίοτ] δοππάα]ογάπα, οκ- 
Ροάΐ5δο οἳ”' οίό | του (αί.ς αὐ 52) οΠΙ ΝΑΒΡΙΧΓΔΛΙΠ οὗ α] Ίοησο 
Ρα Ο9)δὺΙ (παρα τω λουκα: ανενδεχτ. εστι του µη ελ. τα σκ. αντι 

του: αὐυνατον) ΟΥ 609 Ὦαπιραχ θδό,,, ςὲ οπι ομπι πΙΙπαδο αἱ νά 

ῥαμο [τα σκα. µη ελ. ου ονάίπο ϱΙΠΙ ΧΒΙΧ 6Ο... ς ΤΠ µη ελθειν τα 
σκα. (1: Μί αναγκη γαρ εστιν ελθ. τα σκα.) 61Πι ΑΡΓΔΛΗ απ οὗ αἱ ΟΠΠ 

νά ΠΡΙ6Ι νρ τε]] (6ορ αναγκη ελθ. τα σκα. αἱ Μι) ΟΥ 5601 ΟἨη ἳ 660 

Τα πιρατόδό (εισελΘ. ρτο ελθ.) | ουαι δε οι ΑΧΓΔΛΗ ιποῦ αἱ Ρίου {1 

(1. 3) νρ (1 Τμαἰί Όαε αιέεπι) ΒΥΥ5ΕΝ οἱ Ρ ἰΧχί αγ Ώαπ1ρας... μη 

πλην ουαι (:: αἱ Μι Ιοσίοπς ποπ Βιιςί) εαπι ΝΗΡΙ, αἶδα Ὁ ο 3 1 4 

(15 νεγηππίαπιέπ Όα6) ο (4 ο Όεγπι ύαε) «ορ ΦΥ1Ρ 18 οί ὁοὰ 15 

3. Λυσιτελει ({ 1 νο ζην εδ ἐέ, α ο ἵ ζήις οδἰ αιίεηι Πέ, α τής 

αμίεηι εσέ ἐῑέ, Ὦ τεζήις αέεπι Γπογαί ἨΠί): Ὁ ο συνφερει (ἆ επρεᾶἰεδαί, 
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5] ’ λ / λ Δ / 2 » Χο 

εἰ λίΦοσ μυλικὺσ περίκειται περὶ τὸν τράχηλον αυτοῦ καὶ ἔρριπται 
3 Ν / ο. ο , - - η ΄ 

εἰσ τὴ Δάλασσα», ἵνα σκανδαλίσῃ τῶν μικρῶν τούτων ἕνα. 
1998.5 ΄ ς ο ΣΑ ς ’ 2 / 3 , 

ϱ) προσέχετε ἑαυτοῖσ. ἐὰν ἁμάρτῃ ὁ ἀδελφόσ σου, ἐπιτία- 
3 ος ΑΛ / / 9 ” 1ου,ς Αι ς Ἄ 

σον αὐτῷ, καὶ ἐὰν µετανοήσῃ, ἄφεσ αὐτῷ. 4 καὶ ἐὰν ἑπτά- 
- ιά ιά ’ .] Δ Ν / ψ 

χισ τησ ημέρασ ἁμαρτήσῃ εἰσ σὲ καὶ ἑπτάπισ ἐπιστρέψ] πρύσ σε 
ο ” ’ - 

λέγων μετανοῶ, ἀφῆσεισ αὐτῳ. 

ο επτρεᾶιί). Ῥταείετοα ΡΕΥ αάά δε | ειείο(οεἔνρ)] ια ο ΗΣ 1 πε 
(1 τιέ ποπ) παβδοεγείγ αιιί (ἳ πάά 5ἳ) ζαρίς οἴο (:: ε{Μί 26, 24). Οἱ οἵ. 

Τογίηατο 3, 55 οπρεᾶἰεςε εἰ (ν]άο αά ν. 1) εἳ πας πιο |Γμΐςαί αιμί 9ὲ πιο- 

Ἰύπο «απο αἲ οοἰζιπι ἀείίφαίο ῥγαθοζρίίαίιις εδθεί οἵο. Τίεπι ΟτΙπέΣ, 505 

Φ1οἳς απία. πιεῖζις Γμεγαί Πιοπούπέ ἐΙὲ ποπ παδοί απί πιοῖαπι απηπαγίατι 

αἰἴίφανγί αἴγοα οοζζιπι εἴιις εί μγαεοἰρτίαγί ὑπ ϱγο/ιωιά πι πιαγῖς «πιαπι σαη- 

«Ἱαζίμεί τώπτίπι ἄε Ῥιιβέἱς ἐέίε. ἸΤίαπι Τ1α]514 ουαι τω ανθρωπω δι ου 

ο ὕιοστου ανθρ. παραδιδοται' συμφερει αὐτω ει µη εγεννηθη η γεν- 

νηθεντα μυλω ονικω προοτεθηναι και καταποντισθηναι εν τω ῥαΐει 

τήσ Φαλασσησ. | λιθοσ μυλικοσ (1αρῖε πιοϊανγίς, ἴαρ. πιοζας) οππα (97) 
ΝΗΡΙ, αἱ ο (οχα Ἱί νο 60Ρ ΑΥΙΡ ΡΕ (αρ Αάον) απ Τον μπασό δν ς 

κυλοσ ονικοσ (1: ο Μ{) ο ΑΧΓΔΛΙ πποῦ αἲ Ρί ΒΥΥΣΟΝ 6{Ρ ἴχί αρί]ι 

Ρα] Ώαπιραι”δό / περικειται οἳ ερριπται (1 εριπτ., ϱἳ ερειπταν, ἵπ- 
Ῥοπαέιγ οἱ ῥγοϊσίαζιη ΠΡΙ να): Ὦ α 6 περιεκειτο (. ὑπροδίίς Γμἱρδεί, ο 

οὐγοιιπιζεσίις »ἴῑ) οἴ εριπτο (03 εριπτετο, α Ὢγοϊεεμις εδεεί, ο ῥγοί. εἰ) | 

ἕνα Ροβί τ. µικρ. τουτ. ΟΠ ΝΤΒ1,... 6 Ἰπ απίο των µε. τουτ. (1: αί 

Μι οἱ Μο ]ασίοπαο ποἩ Πιο) ο ΝΕΑΏΧΓΔΑΠ ππο τ6]] αἱ ο Υ]ά 1{ 

νρ οίο 

8. εαυτοισ: Τ 8ἱ Ρραπο εαυτουσ | εαν (1 αᾶά αν, ΑΔ” αἲ εαν ὃε αάᾶ εαν) 

ο (40) ΝΕΡΙΧ 989. αἲ1ὸ 1 (αί. πι”) νρ Ρο «ορ ΒΥΙΣΕΝ οἱ ΠΕ αΥΤΙ 

ααἲ] (Ο1απιδο.... ς αᾶά δε ο. ΑΓΑΛΠ αποῦ αἱ ρ]εν (986. γαρ) ΑΥΙΡ :: 

οἱ Μί | αµαρτη (ΏΧΔΠ α]10 .τηση, αἲ" ΑπΙΟΟΠ 125. τησει) ΊΠο εισ σε 
ΟΗΠΙ ΝΑΗΣ, 1. 42. 191. 909. 954. 940. α Ὁ Γ5: 61311 πι απ {ου {α 
επι σαΐ τη! Ίας Ίπρ {ο] (αἱ ΡΙ, Πιεο]ορὶ Τοναῃ. ποαγαπ{έ αἲ19) 6ο ο0Ρ 

ΒΥΥΣ6] ο{Ρ (οχο 6ο Ρ418) ο{ Ὦχ ΑγΠΙ708 Ρ6ΥΒΡ βαςκ (01απι50ῦ πηραν 538 

(Πέοια Υἱά Τον πιατο ”,ὅσ Ρροσσαπίσπη Γγαίγοπι Ἰπροί σον ῖρῖ: απο απῖ 
πο {οσσγ]{ πῖαααο ἀα]]απ]{, απ οκ οἵο νο]οπ5 {ναίγοπη ἵπ ἀθ]ῖοίο 

ΡοαγβοενθΓαο απιί{ οχ αοοθρ/{Ίοπο ΡΘΙΒΟΠΔΘ Ρα16ςΗ5 οἳ”)... ς 444 εισ σε 

6ΠΠΙ ΏΧΓΑΛΠ απο» αἱ Ρίου 66  νρεᾶ Αγ1Ρ Ρ4Υ5 αγπηΙΙδΟ ΑπίΙος 1155 (:: 

εχ ν. 5ᾳ οἱ ΜΙΙ5. 15) | αὐτω: τ 98. αυτον | καιεαν (1. 909 αν): Α αἲδ 
πάά µεν, 1. 209. µη | µετανοηση: Ἡ αἲ τη ΑΠΙΙΟΕΙ 1105 -ῄσει 

4. αµαρτηση (α] αῑα ΑπΙοσμ1155 ...σει) οππα (4Ρ’) ΑΕΡΙΧΔ αἲ55 [ογο Απ- 
Πος] 105 Ῥαπιρα δν, ς αµαρτη ΟΠΠ ΝΓΛΙΠ πποξ (Ἠ ἐαΠδΙ{ αἳἲ επτα- 

κισ ρεῖ αᾱ επτακ. αἰίοτπι) α] ρία Ο1επιῦοό 01304 {εισ (145. επι) σε: 

26. 4Τ. ὅθ. 68. γνλοῦἩ 1 πη νρζοᾶ (αρ ἨΝΙΡί οί 9) ποαίἩ οἱ | εισσε 

και: ΑΚΠ ρΣΟ) ΤΡ Ῥ αἆά εαν, Ἠϊπο Τι [εαν] |. επτακισ 36ο (Ἠ Ο01οπηδοῦ 

το επτακ.) Βἶπο αἀῑίβια ο 14 ἴπηας ΟΠΠ ΝΗΡΙΙΧ 4) ραπςα νο 1 ᾳ 

πιί 6ορ ΒΥΤΗΝ Αππι Ο] οσα ὅοο Ο11354 γοβας.,, ς πᾷ τησ ημερας ομη 
ΑΓΑΛΙΠ αποῦ αἱ Ῥρ]ον { ο]. (ᾳ”. ΗΞ' αἱ νά) πιῖὸ νρ σο Αγτα αθί]ι Λη- 

Ποςμ1125 { επιστρεψη: Ηχτ α1ήδοὲ «ει | προσ σε (Ρ’) οππι ΝΑΗΡΙ, 
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050 1τ, 5. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

Ἐ 9005 ἆχ σ /, -  Ἡ α Ὁ αι εἶπαν οἱ απόστολοι τῷ κυρίῳ' πρόσθεσ ἡμῖν 
) ή ᾗἩἝ νε ; , . 5 ε 

πίστιν. ϐ εἶπεν δὲ ὁ κύριοσ᾽ εἰ ἔχετε πίστιν ὧσ κόκκον σινάπεωα, 
ορ ς ἕν - , ο δις ./ς Δ / 3 ῳ 

ἔλέγετε ἄν τῃ συκαμίνῳ ταυτῃ ἐκριζώθητι καὶ φυτεύθητι ἐν τῇ 
ται πε ’ ση ονδς ς ος « ” - 

Φαλάσσῃ, και υπήκουσεν ἂν ὑμῶν. τ ο Τίσ δὲ εξ ὑμῶν δοῦλον 
υπ 2 - πἳ α υ - ὁ - .ω 

ἔχων ἀροτριῶντα 1} ποιµαίνοντα, ὃσ εἰσελθύντι ἐκ τοῦ ἀγροῦ ερεῖ 
.] ος ν) ’ Δ ” ιά -. .) .” - αρ 

αυτῳ' ευθέωσ παρελθὼν ἀγάπεσε; ὃ αλ} οὐχὶ ἐρεῖ αὐτῷ ̓  ἑτοί- 

0. 

ΧΑ α]19 Οἶοπι ΑπίῑοσΙ, Ποπ αἀέεαῦ ο ο ϱ1 (15: σ. αἱ νά) 1 ᾳΑ 

να εορ Αγταίν οί Ἡῦ αγπα; Ἰίοπι ς(-- αἩ ἈΒπ) επι σε ΟΠΠ ΠΙΙΠΙΒΟ νὶκ 

πια (α) ΤΗΡΗΥΙ εισ σε) ... αὖ μή Τ οπι 6µΠΙ ΓΔΑ απο αἲ ρἱιδ1 1 
πῃ 5ο παί ΟΥ1354 πηρα τῦ”ἳ [ µετανου (ΑΥΥΏΣ α.ἆ ἔφποκσο πιή]ή): ϱ"Ετ 
-οησω | αφησεισ (οι. ΟΥ Ώαπι): ΠΛ αἲ ραπο Ο]οπι αφεσ, Ἰέοπι («ἴζ- 

ππία, τοπι{ε) Τί να οοραή (ποπ 1 οί 56ΝΝΥ) ΑΥΥ5ΟΙ ος ἨἨ (ποη Ῥ). Ο8 Ίπις 
ΝαβΒΡ 10” και τουτο εστι το ἐιρήµενον, φησιν, εν τη γραφή" επτακισ 
πεσειται ο δικαιοσ γαι αναστησεται. 

«ἑιπαν ΟΠΠΙ ΝΗΡΙΝΧ 209... ς ευπον 6πΊῃ ΑΓΑΛΠ ππςῦ αἱ Ρρ]ου 

ειπ. δε ο κυρ. (15 ΝΕ ο 6ορ 5ΥΥΡ): Ῥ ο δε επ. αὐτοισ, ο ἀἷπῖί αίεπι 

1115, α (πζης Ηῑ[ε αἰωῦέ, Ὦ ο 15. 1 α εἰ αρ, είς, 1 (α εἳ αἷω. ἴ]ιεδις, ΑΥΥ 

568. ίσοι ΠΠίς, ΑΥΥΊΣ απ οἲ]ι οἱ αίω. ἐΙί «οπιύπ. Πεδιις (παί]ι ἀοπιῦα. ποβίεν) | 

ει εχετε ΟΠΙΗ ΝΑΒΕΚΙΘΌΥΝΧΓΔΑΠ αἱ ρ]α510 (απ ποίαςί βαπ{) ομίοχ 1 

Πίοιη Μ αἰ” εαν εχητε ... ς Τμῃ (Ἰρπογαβθαί Ὦ) ευ ειχετε πι ΡΡάΠ αἱ 

ῬογΠΙ ({ογ{458ο ρ]α).. ΤΠ νρ: οὐ ᾖαθιεγς (ο ἆ Γ5 απ αβεγοῖα) ἀῑῑσε- 

γε(ζς (α 1 νροᾶ οἱ σ4ᾷ τη ἀἱσοίίε, ο 1 ἀἰοδΐε, ἆ ἀἰσεδαιἰ) | Ἡ αἱ κοκον | 
ελέγετε αἲ: Ὦ πἀάᾶᾷ τω ορει τουτῳ” µεταβα εντευ(εν εχει, και µετε- 

ῥαινεν" καν:: οκ Μί 1τ, 90 | ταυτη οπΠΙ ΑΠΓΑΛΠ αποῦ α] οπιπΥΙᾶ 1 
Ρ]οῦ νρ οἵς ... ΝΡΙΧ 8 6οΡ οπι | εκριζω Φητι και: Ὦ οτι. Τοπ 8 ΟΠΙ 

και φυτ. εἩ τ. θαλ., ] οπή εν τ. θα). |. φυτευθητι: ΡάΘΡΕΙ µεταφυ- 

τευθ., ΠΡΙ να ἐγαπερίαπίαγε, 5. ἐγαπε/[γείαγε (οοπίτα α ο ρίαπίαγε) | 

εν τη Φαλασση: Ὦ εισ την Φαλασσαν, τετ 1 (1 5 οσα π{ ἵαπα ΠΟΙ- 

ΟΠΠ) νο ὧπ πιαγε | αν 8ος: Α ΟΠΙ 

εξτ ὮΕΡΙ, οπη: Ἱέοπα Ἱς (8οᾷ Ὁ ο) νρ εδ, οοπίτα ἆ σα υοβίῖς | 

Όμων δουλον εχω» (11Ρ]6Υ νο Παδεπς δεγυπ, { ϱἳ’ ᾖαδεί θδεγυπι): Ὦδῖ 

εχων υμων δουλον | ἠ: Χ και | οσ εισελθοντι (69. 194. αἲ ραις -ντα) 

πβήπο ερει αὐτω: Ὦ οσ - µη ερθει (ἆ ππιφ αῑοι) αυτω, ο οἱ οι υέ- 

πεγ{έ «ἷέ αφγο ποπ ἀῑσίέ εί, 1 «ωῖ γε’ εδ8ς ο αγο ποπ αἰσῖε Πέ, 5 ο6ε- 

μζοπέ{ ο αγ παπι ἀῑσεί εἳ | αυὐτω ο. ΑΒΡΙΙΚ αἱ15 1{ νρ «ορ ΑΥΥΣΕΝ 

α{ρ ο," οίμτ αντι ααίμ.... ἵμη [αυτω], ς 011 6. ΑΓΑΑΠ π6ῦ α] Ίοημρο ῥρία 
σο ΒΥΥΡ ἴΧί ΟΥΡ219 1 ευθεωσ: κ υ 3: 1 4 8 αθί οπι, ΟοπίππχΏηας ς. 

5ο (ος. μή) πί ΙΑ (ή οἱ απία αεί ρο5ί Ιπίαογρρ, 5οᾷ ρτανῖαδ αΠί{ο) 

οἵο; σοπίτα ς εί αὐ ο. ερεν αὐτω (νε] ερει) εοΠ]ς πί ΡΚΜΙΔΠ α Ἱ 

(Α{αἰύπι οῑσεί; πρ. ΑΙ{. ἵ οτη ευθ.) «ορ Ρο οίο | παρελΏ. αναπ. Ἡ αλλ 

ο2/χν ερειῖ Ἐ ΟΠ ] αναπεσε (ΑΝ) οππη ΝΕΡΑ τοῦ απ] ρ]αβΊΌ ννες ανα- 

πεσαι (1, ανπεσαι) οπΠ ΑΙΜΑ αἱ πη ΑπΙοσμ 01 καναπαυσαε ... Ὦ 

Α119 [οτο ΟΗΥ11 956 ]ροτο αναπεσον:: ο{ αἆ 14, 10 
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µασον τί δειπνῄσω, καὶ πὲριζωσάµενοσ διακόνει µοι ἕωσ φάγω καὶ 

πίω, καὶ μετὰ ταῦτα φάγεσαι καὶ πίεσαι σύ; Ὁ) μὴ ἔχει χάριν τῷ 
δούλῳ ὅτι ἐποίῃσεν τὰ διαταχθέντα; 10 οὕτωσ καὶ ὑμεῖα, ὅταν 

ποιῄσητὲ πάντα τὰ διαταχθέντα ὑμῖν, λέγετε ὅτι δοῦλοι ἀχρεῖοί 
ἐσμεν, ὃ ὠφείλομεν ποιῇσαι πεποιήκαμεν. 

9. αλλ ουχι (Α αἱ ραπο ουχ, 1. 191. 209. ουκ): ὉαὐσοίβΣΤ]α5 

ΒΥΥΣΕΝ ΟΥΡ515 Απιῦ αλλα ... 61. νο Απρ εἰ ποπ... ΒΥΜΡ ο,” απ. πια- 

οἱ | ετοιµασον:ν α Ὁ ἔᾳ εορβείῇ αάά µοι |. εωσ οΙΠΙ ΝΕΡΓΔΑ το" 

αἱ ία... ΑΚΤΜΣΧΠ αἱ]: ΑπίΙοσΙι 1155 αάά αν, ἵέοιι αἱ ραπσου | συ(1. 

194. 940. α] ραπς «ορ ΒΥΙΣΟΣ ΑπΙοςΙ και συ): ΤΡΙ νο «ορ ΑΥΙΣΕΝ ΟΥΡ 
απίο φαγ., Ὁ 5 ΑπΙΙΟΕΠ1158 ροβίέ φαγεσαι ... 4989. ο ΒΥΤΗΣ οπη 

9. εχει χαριν οΝΤη ΝΒΡΙ, 194. α ο 60ορ ααίῃ ΟΥΡΖ15....ς χαρ. εχει (Χ αἱ 

εχη) ΟΙΠΙ ΑΧΓΑΛΠ ππςῦ α] Ρίου ΠΡΙ6Ι νο ΑγτΠϊῦ αγπι ΑπΙοσΙ 1155 { το 

δουλω (Ν οπι) Βἴπο εκ. ΟΠΗ ΝΔΛΒΡΙΧ α Ὁ ο 5 ΙαΙί] ᾳ 5 οορ ΑΠΟ... 

ς (499) αάά εκεινω οἳπ ΓΑΔΑ Ἱπςξ 4] Ρίου ο {νςϱο ΒΥΥΡ (5ΥτΏν οὐ 

οππ]55ο τ. δουλ.) αππη ΑπΙοςἩ 1155 ΟΥΡ Ααος Ἱίοπι ΚΙ ν/δΟῦ απίο τ. 

δουλ. | τα (609. 194. 946. αἲπι ΡΥΘΠΙ παντα) διαταχΏ. 8ΐπο αυτώ ο. 

ΝΑἨΙΓΔΑΑΠ ιπςῦ 1 120 [ογο ο 5 νρθοᾶ (αρ ΥΥί5{) σο ΒΥΤΡ εἰ Ὀῦ ΑΙ Απι- 
Ποσμ11δδ,,, ς (- αὖ 7) αἆᾶ αυτο 6. ὮΏκ αἱ νὶκ πια ΠΡΙεῖ νο (α Γφτας 

ταεσερία φιιέ εἴ, Ὁ 1 α «παε οτθὶ ὑπιρεγαία ειιέ, ΟΥΡ 519 αο οἳ Ὀπμ. 

ιώέ, ο ϱ1” 5 1 απ ϱαἰ Ιπρ 1ο] φΊιαε κἰδί ὑπιρεγανεγαί, νΡ φΊιαο ο ἵπιρέγα- 

οεγαέ, 13. φιιοᾷ εἰ ὕπιρεγανεγαί) «ορ ΒΥΥΦΟΙΝ αοίΠ. Ῥταοσίετοα ς ΤΙ αὰ 

ου δοκω, Ὥπ [ου δοκο] οππι ΑΡΓΔΑΠ απςῦ α] Ρρ]ον Πρίεί νο 5ο Αγγ 
ΑπΙΟς] 1158, οπΙΙΘΙΤΠΠΒ ΟΠΠ ΝΕΙιΧ 1. 98. 118. 151. 15τ. 909. α ο «ορ 

ΦΥΥΗΣ αΡΙΠ αθἰ] ΟΥΡ 

10. ουτωσ οπι Ίππο ΟΠΠ (Παπ νά οἱ. ν, Μίλαθίξ ΠΙΠ11 {οβεποπ]ο- 

ΥΠΑ 4 Ἰας το αἀβοιῖραϊϐ)... ς ούτω οἵιπι ΤΗΙΠΊΦΟ | ν” α διαταχύ.ν. 

9 αὰ διαταχό. ν. 10 ἐαης]{, ΒαΡΡΙ να / παντα (9 βαρρ]ς πα α Ὁ 

ο 5 115 ΟΥρΦΙδοπι, Απίίοσμ 1155 ροβί τ. διατ. υμ. Ροή: Α αἲδ αάά 

ταυτα) τα διαταχύῦ. (Ίδη διατεταγκενα) υμιν: αἳ. [ρππηαΕι 1» πρ] Ον5, 

605 οἱ Ππίδ,45τ ϱ{ 3,619... Ὁ οσα λεγω, ΑΠΙΡΥΒΕ «πιαο ἄίσο σοῦίς, Ἰ φΊιαο 

πιαπιάο φοῦΐ (ΟγρΣ5Πῦοτα απ ἀῑκίδδο: 1έ σωπι Ἰαεο οπιπία γεοσγς 

οἱς), ΟΠι546ΡΙ55 (ν]ᾷο ρο8Μ) πὶ] πἰβῖ παντα | υμίν: α Ὁ ο 1 8 ΟΠΙ, ΟΠ 

Πθπι ο {3:14 ν6 | οτι οἳΠ1 ΝΒΡΙΙΓΑΑΠ απποῦ αἱ ρ]εν Εραί (οί. ὃ) ϱο 
Τοπ πα ΡηαὔΙΠΙΡΙ Ο15, ὀθ”ρΙπ{4, 619 Ῥαςπιοπαδίσῦτ (ην 119 οἱ 5, 505. 195 ο[ῦ, ὔσ5 

οἱ 45.35" 319 οἱ 5αερΊα» Ερίρ]Ιηατο 515 ϱ 3585 (παρεκοψε το” λεγετε οτι αχρ. 

δουλ. εσμµεν ο ὠφειλομ. ποι. πεποιηκ.) Απιϊοςμ 155 Ῥμα]αδί ... Ἴμι 

ΟΠ ΟΙ ΑΧ αἰ6 Πρ]οῦ νρ ΟΥρὸΣ οί 519 Ῥαρτερε στ ] αχρειοι Ίος Ίος οἱ. 

Ο19, 600 ος 1πί4, 619 Ἠαρτεεε στ, τπτ αἳ πα Ερίρηπιατό (ν]άε απίθ) Ῥας 
αποπαβίσῦῖ (ϱἨγδοαχίαες ϱ{ 6,150: 146 οἱ 10,331: Τ19 α{ 11, 951- 864 ϱἱ 12,935 ΑπίΙοσ]ι 

απίο ὁουλ. Ρο, ϱ51 990. Τρια 12ΙΠΙΡΟΙ Ῥμ]]αδί ροβί εσµεν | ο (αν/) 
ΟΠ ΝΑΗΡΤ, 415 Πέ νο οορ ΑΥΤΗΝ αὖγπι ααίμ Ον οἱ Ονπί Ερίρμπιανο Ῥας 
γοββάστ ΑπίΙοσ] (Ῥαρπιοπαδισῦτ ΟΗΥΡΙ5 α γαρ, Ρο παπι (ιοᾷ) ... 6 οτι ο 

ΟΠ ΧΓΔΑΠ ποῦ αἱ Ρ]ον αγγ .. ωφειλομεν (ΝΑ -λαμεν, κό οἱ ἵαπια υἷά 
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Ρον 3 ’ 3 ρω ’ 3 { ’ ΔΝ 

11 Ναὶ ἐγένετο ἐν τῷ πορεύεσθαι εἰσ Γερουσαλιμ, και 
ας τν ν νι ολ -- Ν 

αὐτὸσ διήρχετο διὰ μέσον «Σαμαρίασ καὶ / αλιλαίασ. 19 καὶ εἰσ- 
Π ϱ] . ” Π ε Π .- γή 

ερχοµένου αὐτου εἰσ τινα κὠώμήν ὑπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ 
”/ ἃ Αα . ’ έ . Δ . 3 Γ ΄ . 

ἄνδρεα, οἳ ἔστησαν πὐρρωύεν, 19 καὶ αὐτοὶ γραν 211’ λέγοντεσ 
2 ο) , . / ς ιν. ο] αφ. -.. 

/ήσου ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμάᾶσ. 14 καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖσ᾽ πορευ- 
’ 3 ς Ν - - . ο κ 

ὤέντεσ ἐπιδείξατε ἑαυτουσ τοῖς ἱερευσι». καὶ ἐγένετο ἓν τῷ ὑπάγειν 
2 Ν 5 , ε ολ - ως, ο . « 

αὐτοὺσ ἐκαθαρίσθησαν. 15 εἶσ δὲ εξ αὐτῶν, ιδὼν ὅτι (άθη, ὑπε- 

-λομεν) αυτα ΝΑΗΡΕ ΊΌχΓπ αἱ] ρ]α 1 νρ ρο βγγαί οἱ αν ΟΙπέ ή, 019 Ώας 

γομβµ Ἐρϊρηππατο Ον 5, 5ττ οἱ 10, τς, ΗΡΕᾷΠΚΜΒΥΔΑ αἱ Ρεν (οἱ εἳ 
οφειλαμιεν) Ο15) 965 Ῥαβπιοπαδί ΑΠΙΙΟΕΗ οφειλοµεν 

11. πορευεσθαι 5ἶπο αζαἹίατη οπΙ ΝΒΗ ... ς ]μῃ ΤΙ α4ᾷ αυτον 6πΠι ΑΏχ 

ππο τα]] αἱ οπιπΥίά (1 νο οἶπι εί, ἄππι ναί, μπι υαζδ: εοἲ]ι επι 
ζγεοπέ οἵ ρετρῖέ ἐγαπδίεγιπιέ): 5ΥΥΣΕΙΙ οἱ ΠΕ ἄιωπ ἴγεί Ίεδις (ΑΥΤΗΣ ἀοπιζ. 
1ε5.) |. και αυτου (ία α ο 5: 4 εἰ ἰαπίαπη, 161] νο οΠΙ και αυτ.) διηρ- 

Ζετο (43 διερχ., Ν ϱὃἳ ήν διερχομενοσ): Χοπη | ὅια μεσον ΟΤΑ 8Η1,, 
{θπη Φε πιεά μπι Φαπιαγίαε ἆ ο 8, Ὦ μεσον, Ἰίοπι 1. 19. 609. 194. 191. 

946, ανα µεσον.... ς Τϊ δια µεσου ΟΠΠ ΑΧΓΑΛΠ πποῦ α] ρ]ον (αἱ ραιις 

δια µεσησ, δια τησ, δια | σαµαριασ οπΙῃ ΝΑΒ"ΕΕΊΧΑ οίς (:: π{ πΏΊατιο 
ο 4 ἵπας).,. ς Ἰμῃ ΤΙ -ρειασ επ ΗΞΡΑΗΚΜΤΌΓΑΠ αἱ ρ]α | γαλιλαιασ: 

αἲςοοαβῖ]αᾳ5αἀᾷ οἱ Μογίσ]ο (5 -σο, α ο ο Τείσμ.). Βίου 98. 

Ἰαλοί ὀνηρχετ. τήν τεριχω και δια µεσ. σαµ. κ. γαλ. 

19. και εισερχ. αυτου: κ». εισελθων, 5 εἰ ὑπίναπδ, α ὑπηγοάίεπς αμίεπι | 

τινα: Δ 10Τ. την, Ἱ, τήνανα | υπηντησαν επι 8Η 1. 19. 69. 191. 101. 

909. 946. αἲ19 [ογα Ῥαβείῖι 510 Τ)απΙΡΗΙ λεν ς Ίωῃ Τϊ απηντησαν ΟΠΗ 
ΑΒΧΓΔΑΠ αποῦ αἱ ρ]ο; | υπηντ. (απηντ.) αυτω ΟΠΤΏ ΝΑΧΓΑΛΠ ΠΕΡ αἱ 

Ρ]οχ Γνρ «ορ (εαἰσγιπέ οδυίαπι εἰ, 9οἆρθίι” οπη οὔσ. εὖ) δγταῖἩ οἱ Ἰὲ ϱο 

οἱίς.... ΤΠ ο αὐτω 6ΠΠΙ Η1,... Ὦ 6 οπου ήσαν... Αα Ροβ Τ]ᾳ 9 

οἱ εσοο | λεπροι ανδρες: ϱ 151. Ἡ νρ ΑγταΏ ({οἱ ΑΥΤΗΝ Πον. οχρτῖπι 

ανδρ.) ἀνδρ. λεπρ. | οἳ (αἱ. 3. νρ ΑΥΙΡ οί; ΦΥΤΗΗ οι δε): Ὦ οορΝ1 
αἱ 5οἨσν οχ 47 ΑΥΥΣΕἨ και... πα ὓ ς ο ἶ 1 8 οορΡείΣ οπι | εστησαν: ἨΕ 
157. ανεστήησαν. Ῥγασίοτοα κ Γ)ΑΠΙΡΑΓ οπι οι στ. πορρωῦ.., βαρρ! νο 

δ. αὔτοι: Ὦ ΓΑΙΠΡΑΙΟ20 01η, ηος οχρτῖπι 1{ νρ ΑΥΥΣΕΝ αὖπά πο | ηθαν 

(ώνήν (ν την φω.) λεγοντεσ: Ὦ ο εχραξαν φωνή µεγαλή (ο πάᾷ ᾱἷ- 

σσπίες) 

{4 ιδων: ϱ 15. 6133" 09. 194. 346. 44εν 1 νρ ΑγιΣΟΝ αὖπι πο αάά αυ- 
τουσ(Ἡ ο ΕΠΣ: 11 ᾳ νς (μοβ μέ υἰαἶέ, 5 «11ος οωπι υἰάΐσδεί, ο εἰ ί υἱα{δ- 

δεί 1ος: πι νοτο εἰ επι απιά{αδοί 1ος) | ειπ. αυτοισ (αυτοισαοΓ»; 

οι νο ΕΞ] 4 νρ): Ὁ αὖᾷ τεθεραπευεσθε (ϱ" -πευσδε), ἆ ογαἡ 

ορεζᾳ | τοις ιερευσιν: ο 6ΟΡ ποἲ] φασεγζοί | και εγενετο (Α7 οπη εγ.): 

ϱ εγεν. δε | εκαθαρισθησαν: Ακ δε” 2. 2750. 4025. βΙΡΟΝ εκαθερισ. 

ΟΡ Ίππο Βρϊρπιαο 215 οἱ 359 οτε συνήηντησαν οι δέκα λεπφοι. απεκρψε 

δε πολλα και εποιησεν’ απεστειλεν αυτους λεγων' δειξατε εαυτουσ 

τοισ τερευσι. και αλλα αντ (αντι) αλλων εποιήσε, λεγων οτι πολλοι 

/σαν ΣΥ Ίμεραισ ελισσαιου το) ποοφητου, σαι ο) επαθαρισθη ἕε μή 
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ΔΝ α- / ζ ΄.-. ΔΝ έ ’ 16 ας : 

στρεψεν μετὰ φωνήσ µεγάλησ δοξαζων τον Φεον, και ἔπεσεν 
λ / ν - ”. ας δ. 

ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺσ πύδασ αὐτοῦ εὐχαριστῶν αὐτῷ ' καὶ αὐτὸς 
αι 9) / ο ο αν Ν ης) ρ ας αγ 4 ο 6 να 

ἦν δαμαρίτησ. 1 { αποκριθεισ δὲ ὁ [ησουσ εἶπεν ουχί οἱ δέκα 
” (0 .] « ε 

ἐκαῦαρίσθησαν; οἱ εννέα ποὺ; 15 οὐχ ευρέθησαν ὑποστρέψαντεσ 
-- - . . ς τοι Ν ” 

δοῦναι δύξαν τῷ Θεῷ εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴσ οὗτος: 19 καὶ εἶπεν 

αὐτῷ" ἀναστὰσ πορεύου ' ἤ πίστισ σου σέσωκέν σε. 
ο 5 Ν Μας .. / 2 

20 " Ἐπερωτηθεὶσ δὲ υπὸ τῶν «Βαρισαίων πύτε ἔρχεται 
ς ο .ώ . .- Ν σ . / ς 

ᾗ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀπεκρίθη αὐτοῖσ καὶ εἶπεν οὐκ ἔρχεται ἡ 

Ίνεεμαν ο 3υροσ. Όπαο ροδίεπια 1Πίχδα Γπ15δο οἵαπη Του μπατο 1, 55 
ιαιά οΏβοιγα 5]ρπ]ῃσα{. 

15. εισ δε: Ὁ Βαδεμ315 αἀάᾷ τισ | ιαθη (οί. 4ο ο 5 ἵ ᾳ 5 οοΡ ΒΥΤΡ 
ΑΠ): Ὦ αἱδΏ Ε1 νο ϱο ΒΥΙΣΕΒ ος) αθίῃἩ εκαθαρισθη | φωνής µεγα- 

λησ:Ὀ ο ΣΤ] ᾳνςδ ορ µεγ. φωνής... Ὁ φοβου μεγαλου 

16. επι προσωπου: 44" 69. 13: 1 οἱ | παρα: Ὁ προσ | αὐτου: 101. 
ΒΥΙΣΕΝ ἈείἩ του (ήσου, 38. του κυριου... Δ αυτω | ευχαριστω» αὐτω: 

Ῥοπῃ,λαςοίβ1]58(ποπ Ιίοπι Ὦ 4) νο οπι αὐτω (942. τω θεω) | 
. . . 3 3. 

και αυτ. (α ο ᾖρδε, ΙΗΕΗ νο Πίο) ην: Ὦ ην δε | σαµαριτήσ ο ΝΑΡΤ, 

α] ... ς Ἡπ Τί -ρειτησ ειπα ἨΠ ΧΓΔΑΠ Πο το]] αἱ Ρ]ιι 

17. αποκριθ. δε: 1. 191. και αποχρ.... Α ΟΠ1 δε | ειπεν: Ὦ αἀᾶᾷ αυτοισ] 
ουχι ον δεκ. ΟΠΠ ΝΑΕΚΗΚΜΌΥΧΓΔΛΠ αἱ ΟΙΗΠ ἔογο {1 νο ΟµΙΠΙ 1,155 (η 

Τιαίί ΟΠΊΠ ΠΟΠΙΙ6) Ρο «ορ 5γτΏί οί ΏΕ γα] ῬαβείηΣτὸ Ῥαπηραϊσ2ὸς Ίξαπι 
Ίμ ουχ οι δεκ. 6πΤ 818 19133 (ου οι) 56... Ρα Ώρος βΣ1ᾳ 8 
ουτοι ὃεκα. κ ΙΑ νετο ᾳπῖ ουχι ου ΑΠ 27. 49. 904. α195εΝ α4ᾷ ουτοι 

Ροβί δεκα | ΑΠΔ αἱ 41 εκαθερισθησαν | οι εννεα επι ΑΡ 490. α1ὔδοι 
α 0 ο ΗΠΙΑ 11ᾳ 8 (εκ 5 Ρο ποσεπι δέ 5πέ, 5οᾷ νὶὰο δα: ἵ α.ά 

εα Πίε: 5 πουεπι εα ]ιῖς ιιδὲ θιιέ) οορ ΑΥΥΣΟΝ ΟτΙΙΙ 1, 195 (21 θιὐιέ ἐΠί πο- 

μεπι) ... {5 540 αθίἩ οἱ ποῦεπι ... ς Τϊ οι δε εν. ΟΠΠ ΒΗΒΤΙΧΓΔΛΠ Πο 

αἱ ρ]6Υ 5ο βγτηταίρ Βαδείῃ Ώαπιρα..,.. 6 ΟΠΙ ον εγγ. που 

18. ουχ ευρεθήσαν εἰε: Ὦ εξ αὔτων ουδεισ ευρεθη υποστρεφων οσ δω- 

σει δοξαν τω Θεω. Ἀϊππϊ]ίθυ αν ε ᾖβ πποπι ἐεδὲ πλέι «ιῖ ΥΕΟΕΥΒΙΙΒ ]ιο- 

πογεπι ἀαγεί ἄεο, 1 εω ἀῑζί ποπ εδ «ῦ γεοῦγεί ὑπυοιίις εξ ϱαδίας αφεγεί 

ἄεο, Ὁ ο 5 ᾳ επ ἀδίς ποπ εδὲ (ο 3: εται) «ιά τεού εἰ εἰ φγαίίας α/εγεί 

ἄεο, Ἰίεπα ΑπΡΟΔΙΠΙ,  5οᾷ αὖ Ππϊο ποπ Γιῖέ ε: ἐἰζὲ «ιζ, Ἰέοπα Ἰ ποπ εδἰ 

φιῖ το ῦ.εἰ ευ ἐ[ίς (ο: αῑ[ίν Ισῖμαν Ὀἱ5 Παβοξ. νιάο απίο) οίο ... Γ5νρ 

(ας. 190149) ΟΠΗ 195 οι. εδ ὑπυσπίις «ιιῦ γεζύνεί (8 5 πευογέογείι) εἰ 

ἆατεί φἰογίαπι (8 οπογέπι αγο, Ον]πί οἱ φγαΐίας αφογεί) ἄεο: ο εἰ πιοπιο 

ο οἵς τευεγδ οδί «η ἄατεί οἰαγζίαέεπι «εο 

19. πορευου: θα ὓ 6ο {3 1 ᾳ 5 (1οἨ Πέθηῃ 1) νο ΑΓΠΙ αάά οτι | ηπιστ. 

σου σεσώκεν σε (αἱ. Τον ηαχοά, ὅδ Ῥαροίιθτὸ Ταπιραν 550): Ἡ οηι... κ αὰ 

πορσυου Σισ ΣΟΥ’ 

90. απεκριθη: Β και απεκρ. 
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0394 κ οι ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

9 } ν  θερῦ ., , 1] ὦὧδ. ὁρρῦ . ὃ ὴ βασιλεία του ὕΨεου μετὰ παρατηρήσεωσ, 3] οὐδὲ ἐροῦσι' ἰδοὺ 
ντ ον ο Ὁ ος λ Ν ς ῃ / - ο τα : - η] , 
ὧδε 1; ἐκεῖ ΄ ιδου γαρ 1 βασιλεία του Φεοῦ ἐντὺσ ὑμῶν ἑστύ». 

ϱ)9) 205. .) κ Ν Δ Ν εν. « 

25  Εἶπεν δὲ πρὺσ τοὺσ µαθητάσ᾽ ἑλεύσονται ἡμέραι ὅτε 
. / , - ε ” 5 ν » ρε , 

επιθυμήσετὲ µίαν τῶν ἡμερῶν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου (δεῖν, καὶ 
ο ο ϱ 904.59 ὰ ε ας - ῥα τσ. οὐκ ὄψεσθε. 25 καὶ ἐροῦσιν ὑμῖν" ἰδοὺ εκεῖ, ἰδοὺ ὧδε᾽ μὲ 

ο ὴν Ν / ς ., Ὁ Ἐν α Ν / 
ἀπέλθητὲ μηδὲ διώξητε. 24" ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἀστρά- 

20.του Φεου (εί. Τεν απατοί, ὔ5): 1, α οἱ ῃ. παρατηρησεωσ: Ὁ παρρησιασ 

91. η εχει οπι ΝΒΙ, 10Τ. 149ν ο 5: ϱ1. 5 115 αὖγπι (οορ εδὲ Ἰίο αι εί 
ἐ]ια) ... ς μπ ή ιδου εχει ΟΠΠ ΑΡΧΓΔΑΠ ἹΠςῦ αἱ ρ]ον α Ὁ ο ξᾳ σο 

ΒΥΙΡ αοίἩ ΟΥ1355 (ρουρῖί αλλα η βασ. τ. 9ε. εντ. Ίμ. εστιν) οἱ ὃν 594 

(ροτρῖέ φησι γαρ αὐτοισ' η ῥασ. τ. Όε. εντ. υμ. εστ.) ΟνΑΙ 5, 9τ6 (ρον- 

σέ: γεύπιπι «εί ὑπίγα 908 εδ) 1: ε[ν.25 6. Ι]. ῬΡ. ... Ῥτο ἡ ΒΥΥΡΟΝ Π1] 

αἱ, 69. 1913 495. α1ὸ Τετ ιατς 1, δῦ 01. Ῥγαοίοετοα Ὁ αάά (ή πιστευ- 
σητε :: οἵ Μι 94, 25. Μο 19, 91 | του Θεου (Ο51355 οἱ 5394 οἱ 5, 550): 

Ουὔ) 155 εν δε ταυτον εστι υποστασει, ει και ή επινοια, βασιλεια ου- 
ῥανων και βασ. Φεου, δηλον οτι προσ ουσ λεγεται η βασ.τ. Όεου εν- 
τοσ υμων εστι, προσ τουτουσ αν λεγοιτο καιτο" η βασ. των ουρανω» 
εντ. υμ. εστιν. Αίαπο 200. οἱ Ίρ8ο Ον, 31980 των ουρανών, Πίου Ῥοίχ 

επηῦ περι ῥασιλειασ ουρανώων, ἠτισ, χαθωσ µεμαθηκαμεν, εντοσ ηµὠ1) 

εστι. 

99. ειπ. δε (ο 5 ΒΥΤΡ το]]): ΠΡΙεῖ νρ εἰ αἲ ... Ὁ 151. ειπ. ουν | µαθητασ 
6Η ΝΒΕΡΤΗΓΔΑΑΠ πςῦ αἱ Ίοηρο Ρ]ι ο {5 απ {0Υ Ρο ΑΤΙΑ ... μή αάᾶ 

αυτου 6ΙΠ ΑΧ αἱ τη Πρ]α νρεᾷ οἱ 1η 1ηα ϱγγαίΓ «ορ αοἲμ [ οτε (α, α] 
Ερ1ρ]µηαΥο 515 ος 559 οταν) επιθυµηήσετε (Η3ΜΑ 1. 909. αἱ αἰία Ερίρ] 

πιάνο -«σητε): Ὁ 1ὸ. 69. 1τ. 946. ΑΤΠΙ του επιθυµήσαι υμασ, {δη τί 
σοπσιρίοαίζς α ἆ 6, μἱ ἀεβίαογείῖε υ ο ΕΞ 1] 4; οοπίτα νρ Εαπαπαᾶο ἄ6- 

θἰάεγείίε, 5 οπή ἀείώεγαδἶ | ημερων: Ὦ 5ο αἲᾶ τούτων | δει (1. Ἱ. 

ο, 1 πηήπι ἄῑεπι ενα [1111 Ἱοπι.): α Ὁ ο ϱ 83: 1ν6 δΥΥδές ΠερίρμΙπανς 515 
οἱ 509 ροβί επιθυµ. ΡοἩ.... Ὦ 4 8 πηΐέ ΟΙ | ουκ: Α ουχ’ 

90, και: Ἐ ΒΥΙΣΕΝ αὖΠΙ καν, αἲ1 και εαν; Ἱξοιη ΥΤΡ 5οᾱ εαν ς.οῦ. | εκει αἱ 

ὧδε Ίος ογαἶπο ο. ΝΕ, 60Ρ, η ωδε οίωδε...ς ΤΠ ὦδε οί εκει 0. ΑΡΕΧΓΔΛΗ 

πποῦ α] οπιπΥΙά Πέ νρ εἰς, Βογ]ρβίπηας απίσπη τόου 5ος βἶπο εορα]α (Ν΄) 

ο. υΕῖκιικπ” δ89. 69. 12τ3 191. 999. 4550. 10 ἔοτο ο ᾳ απι 1Πς ... ΔΝ αἲἳ 

Ρ Ε318 νρ ΒΥΙΣΟΝ και τδου ... ς Τμ η νδου οππι ΑΠΕάΗΒΡΟΥΓΑΛΙΗΣ 
αἳ Ρρία α 6 4 ϱ” | Ρο οοΡ ΒΥ1Ρ ΑΠ ααἰ] ἨιβίλεοΡΗ154,. Ῥγασίοτοα Ροβί 

εχει 566 Ίος ροβῖίαπι (ρτΊοχα ὦδε) ΚΜΙΙ α]5ῦ (ογο ΒΥΥΡ ο.” πάά ο χε (:: 

ο Μι οἱ Με) | µη απελθητ. (151. ΕιδΗΙΘΟΡΗ εξελθ., ΒΥΥΡ ΙΕ πιστευ- 
σήτε) µηδε (Ἀ µητε, ο µη, Ἡ 19. 69. αἱ ραιο αὖΠι ΟΠ απελθ. µηδε) 
διωξητε (1 69. 969. -ἔετε, ΘΥΥΣΟΝ ΟἨη κηδ. διωξ.) ... ΒΥΥΕΝ πό 908 86- 

«πσαπί πε(πε οωεα(δ... 1. 118. (Βιπιϊίον 191. 909.) Ἱαοο οιη 15 

απο ργαεσσθπη{ δἷς: τδου ὦδε, μή διωξητε' η ιδου εκει ο χ:, µη πι- 
στευσητε 

94. αστραπτουσα ϱΝΠΙ ΝΡΗΧΡ 1. 609. 106. 191. 101. α)10 (ογο απ... ς 

Ίωι Τϊ { αστραπτ. ΕΠ ΡΠΔΛΗ ΠΠΕΣ 4] Ρίο. κ μα 1] νρ Γῖ- 
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- 6 2 ΔΝ 

πτουσα ἐκ τησ ὑπὸ τὸν οὐρανὸν εἰσ τὴν ὑπ᾿ οὐρανὸν λάμπει, οὕτωσ 
” ε πι νι 3 ο » ο. ς 206.2 σσ ἔσται ὁ υἱὸσ τοῦ ἀνθρώπου ἐν τ ἡμέρα αὐτου. 20 πρῶτον 3» 

Δ - ΝΔ Ν - Δ 2 -- 3 -- - 

δὲ δεῖ αὐτὸν πολλὰ παθεῖν και ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὺ τῇσ γενεᾶσ 
20τ.5 / 9 Ν . με ” πρ 

ταύτῃσ. 26 και καθὼσ εγένετο ἐν ταῖσ ἡμέραισ ΝΩΕ, οὕτωσ Μις. ὔτ.-ὖν 
2 κο οταν « / ο σις ως ο ο ’ . ς 0 

ἔσται καὶ ἐν ταῖσ ημέραισ τοῦ υἱοῦ τοὶ ἀνθρώπου" 2ἵ ἤσθιον, ἄονττ 
/ / 3 /.. 3 τ « ο σα : -- 3 Δ 

ἐπινον, εγάµουν, ἐγαμίζοντο, ἄχρι ᾗσ ἡμέρασ εἰσγλθεν Νῶε εισ τὴ 
/ εσας ε Λ Δ 2 / α 

κιβωτόον, και Πλῦεν ο κατακλυσμὸσ και ἁπῶώλεσεν ἅπαντασ. 
908. 10 ς / Δ λε ήν 3 -- ς / να νδ ) 

28 Οµοίωσ καθῶσ ἐγένετο εν ταῖς ημέραισ «Ιώτ' ἤσθιον, ἄει 18, 2058 

011’ σογβοαπι να] Γιζφιγαπδ, οοπίτα ἆ 56ογΊΙδοιΙ5 ιά βεογιβσοαξ, ϱ 6ιΟΥ118- 

σαζζο πας οογιιεσαί | εκ τησ υπο 18 ειστην υπ οὐρα. λαμπει (0 ἵ α ἄε 

Π αάά 50] οαεῖο ἴτισεί ἴπ 5 απιαε 5ιιὸ σαεἶο εισαά, νο ἆε ειῦ σαεῖο ἵπ εα 

4παε διό σαεῖο ιπέ |Γζφεί): Ὦ εκ τησ υπο τον ουρανον αστραπτει 

({οιη Τ1. 941. εκ τησ υπ ουὐρανον λαμπ.), ἆ ἄε 5ιῶ οαεῖο οογιδεαί 

κ. Ε αι 8 φμαε διὈ οαε[ο δωπέ Γφεί, ο ἄε οαείο ὑπ ραγίε (εοᾷ Ραίγε) 

φπαο δμὸ οαεῖπι εδ ... ο 135. 1 ΑπιζἒιμἝ Π]] πὶρϊ ἄε κιιῦ οαεῖο, Ιον 8 

ϱιῦ οαεῖο (5εᾷ αάά Πήρμγαπδ ααοά απίο οπ)... 69. υπο των επ (απ ϱ) 

ουρανώ» ... γα α ργὐποῦρίο σαεζέ Ἱδφιο αἴἲ Ππεπι εἴις, ΒΥΥΣΕΝ ἄε σαεἴο 

οἳ οπιπε φιοᾶ διιῦ σαε[ο εδἰ ἠζιηπήπαί ... α Οπ1 δα οπιπῖα | εκ τησ υπο 

τον οπΊη ΝΑΒΡΚΗΠ αἱ αα....ςε.τ. υπ(Ε’ υπο, 19. υπο των) ουρανον 

(0 19, 2301 -γων) ο. ΕΣΧΓΑΑ απο αἱ ρ]εν | υπ ουρανον (18. 1δΕΙ νων): 

αἱ Ραιπς υπο το» ουρ. | εσται ΟΠΤῃ ΝΑΡΙΗΣΓΔΑΙΠ πποῦ αἱ Ίοπσο Ρ]π α { 

5.14 νρ (5δεᾶ 5" Πα εγἴί οπι1β8ἱ5 ο υιοσ οίς) δο ορ Αντε αἱ αἲ., 
ς(- αὐ 92) αἀά και, Ἰωπ [και] έππι Ὦ α] πηα Ὁ 6 61 8 ατπι αεί] | ο 

υν. του ανΘρ. εν τη ημερα (248. παρουσια) αυτου 6ΠΠΏ ΝΑΙΗΧΕΔΛΠ 
πηςὃ αἱ Ρ]ογ 4 νς Ρο σορ Αντι) αγπα, Ἱίοπι 1 Πῑύις Πιοπιζιίς πι αζθεπίτι 

ιο, { Υἱρ αἄνοπέις Πἱ Πιοπιύηπὲς ὅπι ἀῑε δια, ο 8 βαἱ πιπι ααἲ]ι Απιυιιμἳ 

αζσοπίέις ΠΠ0ἱ Ιιοπιύπίς, 5Υτθ αἷεν Π[ῦΣ ιοπιύπϊς ... ἴωπ οΠ1 εν τ. ημερ. αιυ- 

του ΟΠΙΙ ΒΡ 960. 9 61 

95. αυτον (Κ 8αρτα Ιπθαπη Παῦεί) πολλ. παθειν (0 παθ. πολλ.): ΑΚΠ 

ΡΔ6Υ γνδΕΙ πολλ. παθ. αυτ. 

96. καν Ρεϊ: Δ (9) 49. οἱ | νωε οπΠΙ πό οπιπΙῦ αἱ Ίοηπσς Ρ]ι (Ο1οπισῦθ- 

νετε),., ς (Ξ5 αὖ 82) του νωε οππι πΙΙΠΊΘΟ νίκ πηα | εσται και: τ 69. 

945. Ὦ 6οΡ ΑΥΤΟΙ οἱ 568 ΟΠΙ και | του υιου: ςθ 1624 οί 1058. οπι του 

Ρον αΓΥΟΥΘΠΙ 

1Τ. εγαμιζοντ. επ ΝΕΡΙΥΧ α]5ὸ ἴετο ... ς εξεγαμιζ. οππι ΑΠΓΑΛΠ τηοἳ 
α] Ρία | ηλθεν: Ὦ ο εγενετο | ο κατακλ.: Ὁ 69. οἱη ὁ | απωλεσεν (ΜΤ 

Δ" αἱ απολεσεν, 1ΐεπ Ὦ αἱ ν. 99): ν 29. Τ1. 948. 4965. αδοἳ 156Υ ήρεν 

(τι πι Μ |. απαντασ ΟΠΠΙ ΝΑΗΓΑΛΠ πο αἱ οπηπν]ῖᾶ... η παντασ 

οΗπη ΕΡΙΧ 

95. οµοι. καθωσ ΕΠΙ ΝΒΙΗΧ 19. 69. 151. 946., Ἱίοπι οποίαν τσομέ Ἱ (ἱ 

οὖπι, το) νο ({ εἰ εἰσιί) ... ς ἴωπ Τϊ οµου. καν ὦὧσ ο ΑΡΓΔΑΛΠ τιποῦ αἱ 

Ρίου... Ὦ ο 5’ α οὐίζέέεη, α ο 5 πει οἱ, ΠπΕΤ5 οἱ φιοπιαζ πιο, 

1 ήμοαχο Ο]1οπιζῦῦ και ὧσ ην εν ταισ ημ. λωτ., ούυτωασ εσται ή παρουσια 

οίο 



6056 1η, 29. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

” ϱ] ’ -. ” ’ αρ .] / . 20 3 1. ς /’ 

ὅοπ 1ο, ἐπηον, Γγόραξου, ἔπῶώλου», ἐφύτευον, Φκοδόμουν" 29 ᾗ δὲ ημέρα 
- 2 Δ / ” ωμά Ν -- ν) ” » - 

εξγλθεν «{ὼτ ἀπὺ Σοδύµων, ἔβρεξεν πῦρ καὶ Βεῖον ἀπ᾿ οὐρανοῦ 
Δ , ϱ Π Ν Ν ανν ω ο ς 

καὶ ἀπώλεσεν ἅπαντασ. 0 κατὰ τὰ αὐτὰ ἔσται ᾗ ἡμέρα ὁ υἱὸς 
Ξ ρ -- 9. ’ . / . 909,5 3 ) ’ ο πο η «ἲ 

Μδρατς του ἀγθρώπου ἀποκαλύπτεται. ὃδἱ εν εκεί τῇ Ίμέρα οσ 
’ Ν -- ’ ] ι / ” - . .) 

ἔσται ἐπι τοῦ δώματοσ καὶ τὰ σκεύη; αὐτοῦ ἐν τῇ οίκία, μὴ κατα- 
’ 4 1 ’ Ν { } ῤὁ ς ’ Ν .) ’ .) 

βατω ἄραι αυτά, και ο εν ἄγρῷ οµοίωσ μὴ ἐπιστρειμάτω εισ τὰ 
16η 1ί  δ- ο 9 , ” , ς . 

Ὁον 3 ὀπίσω, ὢο "1 μνημονεύετε τῆσ γυναικὺσ «Ιώτ. ὁδ "1 ὃς 
Μοβ, 35 ὃν Γμπήση σὰ λ ὃν όν , ( 2 / 2.9 Ν 
Μίλος. αν ς/τησῃ τη ΨυχΗΥ αυτου περιποµ/σασθαι, ἀπολέσει αυτήν, και 

10, 20 
πο ποιο νσωνον ισα. 

98. ὠκοδοµουν: Ἡ οικοῦ. 

99. 1 δε ημερα (8γτεα εἰ φιια ἀἱθ) οἱ. Ἐ511ο195; Ὦ α 6 8 οορΝ! οἱ Ροΐνά ϱ/] 

δε, 1ἴοπι ΓπΙὔΤ5 φποαζη δημο (ατα 4 αἲ Ὕλια ἄἱε) | εξηλθεν αἱ ΝΑΗ"ΡΤΗΚΙ, 

ΠΌΧΡΑΛΠ είς, Ἱίιη ερρεξεν π{ ΝΑΡ ΕΚΙΙΗΧΓΑΛΠ οἱς: οοπία Τωῃ εξηλθε 

οππι ΗΖΡ3ΜΡ οίο οἱ εβρεξε οππα ΒΊΡΜΡΗ οίο | πυρ κ. Φειον οΠὰ ΝΒΕΑΗ 

ΙΠΒΌΥΝΓΑΑ αἱ Ρ]εν ο {νρ 60οΡ ΒΥΥΣΕΙ ΑΥΤ αοἰ.... ΑΡΚΜΠ 3] ρΙις510 

Ρο ΒΥΙΡ ΨΦειον και πυρ (1: αἱ τχχ) ... (δα Ὁ ο 3 11 ᾳ βγνοι Τπί 
315 ἸραβΙπο1Φό οπή Φειον και | απαντασ ΕΙΙΠΙ ΝΑΠΧΓΠ πο α] ρ]ος ... 
Ί παντασ οππι ΗΡΙΔΑ αἱ ραπο Επιβ1αο19ὔ 

90. γατα τα (πι οπι) αυτα (Βο]α οοππππσπ). ο ποπΌκ(π)σπ α119 [ογο 

Εις) 19” ο (ὐπιΠ{εγ) οορ ΑΥΥΕΙ οἱ αἱ αθίἩ (ή οπ1π6ς αὐηέδέθυ, Τη δτ8 

5ῖο) ..ν ς κατα ταῦτα (άΡ΄ τοῦ Βομια ταύτα :: Ἱπν]ῖς ο ἆ ᾳπἲ πσοσθή- 
Π15 Πα Ὀοπ{) οΗπη ΝΤΑΤΓΑΑ πο αἱ ΡΙ6Υ, 1{απῃ θεσιιάηα Ίιαες Ὦ ο ο ΕΠ" 

Τ] ᾳ νΕ ρο (εεσµπάιηι Ίου) 1: ο αἩ 6, 95 | 1 ημερα ο υι του ανθρ. 

αποκαλυπτεται (Ώ -λυπτηται, 1, -λυπται) οἳ. Εβδ] 195 (η ο ια) 

ο [νο (Μ15 φπα ἄἴε, 8οᾷ ο Φεπεγῖέ ρτο αποκαλ.) ... Ὁ ο Η5: 1 1 (σπα Ὦ 

4 Απο) εν τη ημερα του υιου (ὖπ ἄίε ΠΠ, Ὁ α Λαρ ἀῑες ΠΠ) του αν Όρ. 

ἡ (πα, 5εᾷ ἆ (1) αποκαλυφθη (Ἠ ο ἆ οἷο γενε]αῦίζη)) 

91, εν: ΡΕἳ ο οἱη | ημερα (ο (ατα ὓο 5: ϱΙ Τ1 νρ λογα | καταβατω: 

Μ αἱ ραπο καταβαινετω | και τα σκευη: ΑΥΤΕΣ ο ἀεδοεπᾶαί πὲ ἐοῖίαι 
Ῥαθα δια ϱ ἄοπιο | εν αγρω ΟΠΠ ΝΗ1, 19. 69. 846. Ρο ... ς ΤΠ εν τω 

αγο. (αι πα ΜΙ) οππ ΑΡΗΧΓΔΑΠ αποῦ αἱ Ρ]ος { οµοιωσ: τ9. Αγταίχ 
ΡΟΤΒΡ ποί] οπα | επιστρεψατω: Ὦ -στραφητω | ειστα: απ" οπι (09. χ- 

Ροιΐ{ οµοιωσ Ρτο εισ τα) 

30. λωτ (α ο ἆ ο { νρεᾶ «ορ ΑγΙΥ): ο Ὁ 11 ᾳα απι {ου {ι ἴπο ΒΑΠ αθί]ι 

ΟΠΗ 2155 λω8, ΤἨποᾶσιι νογδΙΟΠΟΡ οἱ. νν. 28 οἱ 29, Ρ8ἳ νοαγο Ο1ΠΙ 

4 λωτ. 

35. οσ εαν (Ν οσδαγεαν, 5οὰ δαν απο ποἰαίπ): ὮὉ αἱ αἰα οσ αν | 

ζητηση (5 αἱ αΠῑα --τησει, Ὁ 41ο τη): Ὁ Θεληση | τ. ψυχ. αυτ. πε- 
οιποιησασθ. (» ο Ἱ α Πφεραγα) οτιπα Ἠ1, νο Ἱ α (:: 1οσεογαπῃ ρρ. πα]]ο 

ΙαρΙΙτ) εν ς η τ. ψυχ. αυ. σωσαι ΟΠΠΙ ΝΑΠΒΧΓΔΑΠ τοῦ αἱ οπιπΥΙᾶ (α 
σα ΓΗ 5 1 νρ εαἴναπῃ ασε, ἑαἴφατε) ... Ὁ ζωογογησαι (υἴνήβσαγς) την 

ψυ. αὖτ., 6οᾷ σπα ογάῖπο ΑΥΤΟΙ οἱ 36] (πο. Ἱέοπα ϱ) | απολεσει (π΄ 8 

απωλ.): ΤΗ αἱ -Λεση |. και οσ εαν (0 αἱ α]ῖα αν) ο. ΑΡΗΓΔΛΠ Ἱποῦ α] 
ρ]ον 1{ (5ος 1 παπι (11) νο Αγνοπο(π{Ἡ οίο (ορ Απο οορα]α)... ΤΙΡΥΠΟΡΣ 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ μὲ 50. 097 

{4  .] 2 ’ .. /΄ 2 ’ “. 919 ευ] ’ { - ’ 

ὃσ ἐὰν ἀπολέσει, ζωογονήσει αυτήν. 94 ''ὸ λέγω ὑμῖν, ταίτι 
-- Ασ) ν δν ” Ὡά Δ 

τῇ νυκτὶ ἔσονται δύο ἐπὶ κλίνισ μιᾶσ, εἶσ παραλιμφθήσεται και 
τς Ύ 3 ο. 5 90 ” / 3 "ς Ν 2 / 

ὁ ἕτεροσ ἀφεθήσεται 99 ἔσονται δυο αἆλ/ὕουσαι επι το αυτο, 
ε / « Αλ) 3 ’ . 9 5 Δ 

ᾗ µία παραλημφθήσεται, ἡ δὲ ἑτέρα ἀφεθήσεται. Ὁτ "ο καὶ 

οσ ὃ αν επι ΝΒΙ 69. 245. 940. ασε: αἱ 9, 24 ουπι 1. Ρ). (νὶχ 
εοπίτα να]οί Μί 10, ὀ9) ... Χ ο και οσ εαν 1δα ζωογο. αυτην | 

απολεσεν 860 ΕΊΙΠΙ ΝΑΙΗΙΡΡΔΛΗΣ αἱ ππα,..ς Ιμπ απολεση ΟΠ ΕΡΕΘΗΚΜ 

Ὅνπξ αἱ Ρ]α. ἹΙάαᾳπαο βίπο αἀάϊίαπι ο ΝΗΡΗ 1. 9ὺ. 191. Α ΤΑ... ς 

ΤΙ αἲᾶ αυτην, ἵωπ [αυτ.] εὐπι ΑΙΓΑΛΙ αΠ0δ αἱ Ρεν 1Ρ]εῦ νρ θγναίν 

6οΡ αοἲμ (4 ο ο {5 1 1 α ππέ Ρο ααἰ]ι 1πβαρου αᾶά εγεκεν εµου 1: ο 

Η. ϱρ.), νεα 19. 28. 69, 946. δγτέι αάά την ψυχην αυτου (:: τί ]. 

Ρ).) | ζωογονησει (1ἴα 8138 ναρτο): βἰΧίν α15ὸ ζωοποιησει, 1. 69. 191. 
909. {5ου σο γΠΙ σώσει, δαΐυαπι αοῖεί α Ὁ ο {13:14 πιῖ (εοπίτα ἆ ο 

να υὑυήσαθαί ναι -υθ): 1 βΥτοα ὑπυεπίαί (εκ 1]. ϱ).) 

94. λεγο: ΔΝ αἱ ΡρΙιδ1” ο 61’ {ου (α1, 5οἆ ποη απι ἵπρ οσα 5απ {ο]) βγτόα 
αάά δε, Ἱίετη Ε56: 4 γαρ | ταυτη: 946. αἱ ραιε ο Γ11 να (ο. [αι [ου 
πρ απ) Ῥταθπι εν, ΠΟΠ ἴεπῃ α Ὦ ο ϱ]"ᾳ απι {οἱ ] εσοντ. δυο Ίος ογά πε 

ΟΙ ΠΠ ΝΒΕΘΗΤΙΘΥΧΓΔΔ αἱ Ῥ]α Πριοὶ νο σορ Μαχίαις (ο. Ἠοπι. Ἰοπι. ὁ 

Ρ. 8); ίοπι ϱ 11. 80. ἀ5όΥ εσοντ. επι κλ. µιασ δυο... ΑΚΜΕΟΠ αἱ ᾳ 

Ρο 5ΥΤΤΟΠΙΠ αο{Ἡ ῬαδοίΠ345 δυο εσοντ. | µιασ: Ὦ ο οΠ1, Ηπόο ΗΠ [μιασ] 

εισ 6ΊΤΩ Πιο ΟΠ1Π (ρταοίοΥ 8) αἱ ρία ανα Βαρεῦι 45 Ογτ]ποῦτὸ εως (-- 

συ Βᾳ) ο εισ εἶπι Ἡ 1. 69. 194. αἱ νὶκ τη «ορ Ἐπρ]αο 195 { παρα- 
λημφθ. οἳΠΙ ΝΑΒΙΕΧΔ... ς παραληφύ. εμπι ΒΗΜΒΌΥΓΑ αἱ Ρίο... 

Ῥετακῃ 116. αἱ” 6ο παραλαμβανεται (:: αἱ ΜΙ) | αφεΦησεται: ϱΚκ 

116. σο αφιεται (ε: αί Μ!) 

96, νξ 209. αἱ αἰῑα 1 νσζάᾶ (αρ Τη) οπι νουβι | εσοντ. δυο Ίου οσα 
ΕΠΠΙ ΝΔΒΡΙ, ἃ «ορ βγτέὰ Μαχίαις (ποπῃ, ὃ Ρ. ϐ) ... ς δυο εσοντ. 6111 

ΑΦΕΣΧΡΑΑΠ απο» αἱ οπιπνίά [νρ βγταίγ οί... Ὁ ο ο 3’ 1 ᾳ Ραδο μι» 
ΑπιιισΙΡΙΣᾳ ϱΠ1 εσονται | επιτο αυτο (5γτέὰ ααἰ] Ῥγααπι ὧν πιοία) : 

κ Μαχίαιτ (νίᾷο ρο58) εν τω µυλωνι (:: ο ΜΙ) | ή µια (εἰ. σὲ αὐ 82) 

οσα Νθ ΕΝ 1. 69. α] (πηα Ὁ) οοΡΣΕΝΝ,., ς ΑΡ’ Τί µια «πι ΑΙΩΧΓΔΛΗ 
αποῦ αἲ ρία Βαδοίμ545 οορΝΙ αἲπι | παραλημφῦ. ουπι ΑΒΑΒΤΩΗΧ... ς 

παραληφϐ.. ΙΙ ΤΕΕΗΚΜΒΌΥΓΑΛΠ αἱ οπιμνΙά {η δε στερ. ουπι Νᾶβιμα 
19. 69. 946. Ειδαό1δ,., ς Τμ και η (5 αἱ οἱ) ετερ. 61Πι ΑΡΩΧΓΔΛΗ 
αποῦ αἱ Ρεν 16 νρ (αεί. Μακίαιχ) εἴο (εορ οπι εορι]απῃ) τ: αἲ Τία οἱ. ν. 

94 εἰ Ἡ. ρρ. 

86. Ηιπο νοαγδιιη «6 (ο. Β4) δὶς: ὃυο εσονται (ϱ αἱ αἲα ΠΡΙ6Υ νρ οι) 

εν τω (ϱ ο) αγρω" ο (Ὀῦ αἱ οι) εισ παραληφθησεται και ο ἑτεροσ 

αφεῦησεταυ (ο ΟΠ1 καν ο ετ. αφ.) ου Ὀῦ αἱ ρειππα ο ΕΠΣ 1 4 

(ἴσπι Ἰ βοᾷ Ρροπ απ{ο ὤμαο πποἰεπίεδ εἰς) ν5 (ο. ὑαΠΙ{ί αά ν. 5, {μπι 

ν. 96 οβὲ: [ἰεδροπάεπίέεν δα ἀοπιίπε, ἀεπίᾳαο ν. οτ: Οιῖ ἄίωῖν ἐΠζί δα 

αφιζαε) Ἀγτόον οἱ πἲ αγπι Απιριιο Απρίπο (:: οκ Μ{) ... που 46 ΠΒ 

(π6ς Παῦ ς 69) οΠΙ ΝΑΒΙΙΦΠΧΓΔΑΠ αποἳ αἱ Ίοηρε Ρ]ι ϱἳ” ψο 6οΡ ἁεἴῃ 

Ῥαφείμβ48 0655 (οπαδό ,οί Τιο απἰάεπι ονρ]δία οχροπΙέ 4ο ἀποβθιιβ 1η 

Ιαείο οἳ 4ο ἀποβθις αἆ ππο]αΠα: ΡΙΔΕΡΕΗΡ απίεια Μί 4ς ἁποβις 1π ΑΡΤΟ 

Μίσ4, 405 

ΜΙ24, 58 
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. , ο το, -- ς ον τ άν 
ἀποκριθεντεσ λέγουσιν αὐτῳ' που, κύριε; ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖσ᾽ ὅπου 

Ν ὁ -- Ν 2 Ν 

τὸ σώµα, ἐκεῖ καὶ οἱ ἄετοὶ ἐπισυναχθήσονται. 

ΧΥΤΙ. 
214. 1 Ύ. ολ ον α- 1 Ὁ Ἔλεγεν δὲ παραβολὴν αὐτοῖσ πρὺσ τὸ δεῖν πάν- 

: νο 2 Ν Ν δν -- ς / . / τοτε προσευχεσῦαι αυτουσ καὶ µη ἐνκακεῖν, 2 λέγων᾽ κριτήσ τισ 

ἦν ἔν τιγι πύλει τὺν ϐεὺν μὴ φοβούμενοσ καὶ ἄνο } μὴ; ἐντρὲ- ; ’ Φεὺν μὴ φοβούμενοσ καὶ άνθρωπον μὴ ἔντρε 

εί 4ο ἆποβιςδ αἆ ππο]αα. Ὀυα οπῖπι Ἶμςο ροβπ]έ ἆπο ἵπ Ἰαείο, 19ῖ Μι 

Ροβα]1έ ἆπο Ιπ αρτο, κ απο Ιπίε]]Ίσογο ποθίς ἀαίαν αποπίαπα Ιασίττα 

εί αΡρταῖη. ΑΠΙΡΟ ονρ]δίαο Ἰά ἱρδαπῃ Ιπίο]]Ιρογα νο]ασταπ() Μακίπυτὸ 

(ροδίᾳ παπι οηΙπη 49 νατυῖς ογωιέ πο ὕι εείο οἰο εκρ]]επῖί, ρετρῖε νῖ- 

4ααιηαδ απο το]Ἱαπ πα ο8ί. ΠὈ]οΙί απ ἀϊνίπα βεπίθηίία: ᾖ[ιί 

ἆμαε πιοζεπέες ὑπ Ρἱβίγίπο, Ίπια αδδιι. οἱ Ίπια γεἰύπῃ. ΝΙΜΙΙ νεγο ρτβοίου 

Ίου ἰγασίαί.) 

ὃτ, και αποκριθεντεσ α ο ἓ 3 1: ο νς οπι και, ϱ 51’ ᾳ εβροπάεπίες 
αμίεπι, ΒΥΥΕΝ ΟΠ1 και αποκρ. | λεγουσιν αυτω, ἄἰσιιί ἠΠέρ] νβ:αἩ ο 
{03.11 1 α ποῖ ἀἰπεγιιί δὲ, ο ἐῑδὲ ἀἰπεναπέ ... Ὁ ΟΠ αυτω | ο δε ειπ. 

αυτοισ (1. 191. 209. οπι αυὐτ.): ἃα νο (ωΐ ἀίωῖέ είς, 18ΡΙ φίδι ἔρδο 

αἶωῖ ... ο η] η]ςῖ οἷωίέ |. το σωμα (Ἠα5119196 οπου φησι το σωμα, η 
το πτωµα κατα µατθαιον, Ογτ]ας 510): ἘαΗ α155 {οτο ο (σαάασεγ) γΧ 
Ρ118 αρθί Βαβεῖι ή το πτωµα (:: ο Μι) |. καν επ ΒΙΑ αἱ ρ]ιδῦ0 

ν ἆ νρἑὰ 6ϱ0Ρ ΒΥΙΡ αγ Εαδ]αό Βαβείμ Απιρίας 1484, Ἰω [και], ς Ο1ῃ 
6πΠΙ ΑΡΕΤΩΗΣΤΔΙ απο αἱ ρ]α ΠΡ] απ ου { οἵη 58η Ίπς {οἱ ο ΒΥΥ 

σα οἱ 5εὰ ααοἲἩ Ογτ]ποῦτὸ (ς παπί Μ4) ]. επισυναχύησ. 6ππΙ ΝΗΤΦ 199Υ... 

ς Ίω συναχθ.. (:: αἱ Μ{) οὐπι ΑΡΗΧΓΔΗΙ αΠ68 α] Ρ]αχ (4 οι) Ογτ]αοῦτὸ, 

ῬοβιΙπιΙΣ απίοπι Ροδί και ον αξτοι ο. 881, 19. 69. ὀ00. 946, Υ90ἳ αΡΠΙ 

Ρ65Ρ.... ς 11 αΠίθ οι αξτοι (5ο Ὦ ἆ νσεᾶ «ορ 5ΥΤΡ Ἐπδίαο Βαφοί]ι 

ΑΠΙΡΙΗ6 καν ον αξτ.) 61ΠΙ ΑΡΩΠΧΓΔΑΠ απο αἱ Ρ]ον Τε νρ σορ 5ΥΤ6Ν εί 

π{Ἡ αοἲ Ογτ]αό (ες πἲ Μέ ]εσίῖοπα πον Πας) 

ΧΥΠΠΙ. 1. ελεγ. δε Ρΐπο και ΟΝΠΙ ΔΒΙΙΜ 19. 69. 124. 193 191. 946. αἱ 

2 

Ράις α Ὁ ὁ 4 6οΡ (ααί]ι εξ αωίι) Ο τὸ 650 (αἱ 1319 ελεγε γαρ φήσι παρα- 

βολην προσ το δει» εἰς) Ῥαδείι δό,.. ς Ἑϊ ελ. δε και ΟΠΠ ΑΡΦΗΣΓΑ 

ΔΙ απο αἱ ρ]ον ο {3 ο1” 3. Τ (1 οπι]55ο δε) νς ρο 5γτέα αἱ πὖῦ αγτη ΟΥ 

3, 909 ΑΠΗΟΙ1Ι65 ῃ αυτουσ 6Η ΝΤΘΙΕὈΛΗΚΙΜΩΠΒΌΥΧΓΑΗ αἱ δν {οτο ϱορ 
ΑΥΙΏ (α οὗ Ἴιου «ιο ἀεὐεγεπέ 8ΕΠΙΡΕΥ ογατο) Ον5 650... ς οπι οππΙ ΝΕΑΡΗ 

4Η αἱ Ρ]α σο (181 νρ φποµίαπι ορογίοξ δεπιμετ 0/19) ΟΥ1315 Εαδιας1δό 

Ἠιβ6ίμ2θ6 (0Η15, 559 ΑΙΙο 1165 ὮΏαπηραλ464 ῃ ενκακειν (ενκ. «πι ΝΑΡ ΡΗΚΩ 

αἲ: ΟΙ δῃΠ αἱ εγκ. Ἱία 111) ΕΠ ΝΑΒΡΗΚΤΙΩΌΔΗ αἱ ... ς ΣῆΧχαΧ. 61ΠΙ ΡΜ 

ΠΡΥΧΓΛ αἱ ρ]α ΟχδοςΙ Ειβίαό Βαβοῦι Ώαπηρα 

λεγων (οί. Ο135,050): Ὁ 1. 61, 151. 209. 906. βγτοα αἱ 568 (πο. 1έοπα 
οἱ Ρ) Ρος ΟΥ1 315 Ῥαφείμδόό πα, Ἠἶπο 99 {τιν ΕΙΠΙΝΑΒΩΕΓΔΛΗ τοῦ 
αἱ ρ]ον 1 νο το]! Ον5οαί 1 ΑΝ 535 (εν τινι χωρα) Ρα8θΙ ΟΥ” 509 Έαπι 

ρατάθάρ[όΤ".,, Ρικ 196. 954. τη (98. τινι τη). Οἱ ΠΙρραπ ος (1 αμ. 39) 

κριτησ ην εν πολει οἵο 
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πὀµενοσ. Ὁ χήρα δὲ ήν ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ, καὶ ἠρχετο πρὺσ αυτον 
η : κ , ο) »”. 5 ’ 4 Λ 2 : 

λέγουσα ᾽. ἐκδίχῃσόν μὲ ἅπο τοῦ αντιδίκου µου. και ουκ ήθελεν 
ο τ -. λ ν Ὦ 

ἐπὶ χρόνον μετὰ δὲ ταῦτα εἶπεν ἐν ἑαυτῷ' εἰ καὶ τὸν Φεὺν ου 
/ - 3 Δ 3 . / ’ Δ β 

φοβοῦμαι οὐδὲ ἄνθρωπον ἐντρέπομαι, Ὁ διά γε τὸ παρέχει 
, ο γχερ οσο α΄ Ν ” 

µοι κόπον τὴν χήραν ταύτην, ἐκδικήσω αὐτην, ὕνα μὴ εἰσ τέλος 
α σ ο / . / ρ τε Ν 

ερχομένῃ ὑπωπιάζῃ µε. ϐ εἶπεν δὲ ὁ κύριοσ᾽ ἀκούσατε τί ὃ πριτὴσ 
- 2 / / - ς ιν Ἄ Δ » Ν ΄ Δ 3 ιλ ο” 

τῇσ ἀδικίασ λέγει ᾖἵ ὁ δὲ Φεὺσ οὐ μὴ ποιῄσῃ τὴν ἐκδήθισιν τῶν 

ὃ. χηρα δε (εί. ς αυ Βσ) οεππη απο οπΙΠΙΡ (οχο Δ) αἱ Ίοηρο Ρ]α ο ΡΟ ΒΥΤΡ 
Ῥαβοαίμβθό (0Ἠ12,959 Ώαπιραχ θ7Ί.., ςε αἀάᾷ τισ ουσ Α 1. αἱ πια ΠΡΙ νρ 

σοΡ βγτοπρίδοἩ οίμ" αγπι ο Ἠρραπᾶσλτ 

4. ηὔελεν (α)’) επι ΝΑΒΡΙΩΗΧΑ αἱ] όν ἔογο 1ΐ νς (Τιαἲί ποζεῦας) «ορ ΒΥΤΥ 

αγπι Ηἰρραπάσμν Ῥαβοίαμ ΟΥ 3555 Εαπιρανθτήςς, ς 0 ελησεν ουσ ΓΔΗ 
ππςῦ αἲ ρ]α { χρονον (α 263 ἐεπιριβ): ΠΡΙΕΥ νο αντ εν πι ζίιπι ἐέπιριις 

(ο ἐεπιρογίς). ο ἴοπῇο {επιρογε... Ὦ ἃάά τινα | µετ. δεταυτ. 6ΙΠΙ ΝΑΡ 

ΠΧΓΔΑΛΙ πο αἱ οπιπσῖά,,. ΤΙ µε. ταυτ. δε οππα Β1ιῷ (π1] ρτοβαπ{ ροδί 

Ίιαεο αιίεπι α Εἵ ᾳ ΥΡ., Ῥοβίέα αμίεπι ο: Ὦ ο ἆ 3 1 οπι αμέεπι 1: 10, 1 

µετα ὃε ταυτα αριά ἄταςςο ποη Παοί; Αοΐ 18, 1 μετ. ταυτ. Ιο56- 

ἁ σπα ο5ί).. 1ήρεταο ΗϊρραηΙεμΣ ὕστερον µεντοι ειπ. εν εαυτω λεγων | 
ειπ. εν εαυτω: ϱ ηλθεν εισ εαυτον και λεγει. ἈϊπιϊιΠίον Ὑἱο (νἷᾷε αρ 

Βα0) ὕι δὲ αµίεηι γεεγδις ων ὑιίγα δε | ει και: Ὦ οἱ και, 1δοπι 

(πα Ὀοπί (απίαπππιοᾶο 5) α Ώ ο ο 51 1 α (οοπίτα εἰδὲ (νο) ἈΥτέα αἱ 

568 ϱ6 ΝΕ (ποἨ Ιΐοπι ϐ) | ουδε ανθρωπον οππῃ ΝΡΗκ 101. 4 Ὦ ο 6 {Η3: 1 
1νο6 Ηιρραπομχὸός,, ς Ἠ και ανθρ. ουκ επι ΑΡΦΗΓΑΛΗΠ αποῦ αἱ Ρ]6Υ 

ᾳ 6ο Βαβθίμ366 Ο1113. 559 Ώαπιρατοτῖ (:: αἲ να ηαος Ιοσβῖο α ν. 9 σο- 

{ονπιαία, πρῖ ἄτασςογαπΙ ΠθΊπο ουδε, οκ 1,απΙς {απέαπα Ὁ Υγσ. Πτοί 

930 νοτο ,οἱ 1ρ89 εδί πι ἄμᾶεω α αἱ ἃ ἀοππῖπο ἀῑσίας οδέ, αποΏΙαΠὴ 
ἄειπι Ίιοη ἐὐπιεῦαί πιεφιε Ἰιοπιύιεπι γευεγεθαίιωή” ρατίίεν α ν. 4 αἰᾳπο 9. 

ἀατ]νατϊ Ροίθβ/) 

δ. δια γε: Χ ΡΡΑΥΗΣΣ δια δε | παρεχειν (96): κ” παρενοχλειν. Οἱ ΗΙΡΡ 

ΑΠΠΟΠΙ56 ὅια το παρενοχλειν µε την οἴο | κοπον ο. ΔΕΑΒΡΙΙΧΓΑΛΗΠ οίς: 
ν ΈἴαΕ 1. 69. 191. 909. 946. αἱ πια κοπουσ (:: ο 11, 7. Μι26, 10 

Μο 14, ϐ). Ῥταοίογοα 5γνόα αάᾷ δέπιφεν. | εἶτακ αἱδδοῖ την χήρα | εκ- 

ὀικησω: Ὁ ΡΥΔ6ΙΙ απελθω» | υπωπιαζη ο ΝΑΒΡΕΣΙΦΔ αἱ ῥρετπιι 
Βαβείμ366 Ον 3959 Ώαπιραχ στ... Ε(ΤΗΚΜΠΡΌΥΣΓΑΠ αἱ ρία (16 αριά 

Βοτῖν) υποπιαζη (9’) αἱ α1”5 ἔετο υποπιεζη. Ἐκ Πα ας 1 νε 
0ο [εί πια, ϱ πιοζεδέίον δέ πι, Ἰ ὑπυαίαπι πι]ὲ ασοΐαί; ὮὉ ΕΣ" α οοη- 

φύζπφαί πιο. ΟΕ Βιερα. ΤΗος. 5πῦ υπωπιαζ. (510 Φζαγε αἰζφμεηα, οὐέτηι- 

ἄεγε αιγε5 αἰζομίις) αἱ υποπιεζω (5ιβ/ΥΙΠΙΕΥΕ: ΡαβΕΙΠΙ -«πιαζω). ΟΕ εἴ. 

Βι]ὰ οἱο. Ἱπ εὰἆ υπωπιαζ. υποπιαζ. υποπιεζ. Βαθρο 6οπ/βδα. Ο6 εἰ. 
αᾱ 1 Οος 9, 97. 

6. ειπ. δε: α 1. 191. 8γτεα οἱ 561 οἱ 8 (Πο Πέοπῃ Ρ) αθ{Ι και ειπ. | ακου- 

σατε: κ (8ΒαρΡ] 8)ΑΣ οἵς. ... Ὦ αἱ:56Υ ἠκουσατε, Ι{επη ο Ψἱς αιμαἰδέίε 

7. ποιηση ΕΙΙΠ ΔΒΕΡΑΜΦΌΥΧΓΔΗΙ αἱ Ρ]1ι550 Ῥαβε(ι”θό Ομ” 555 πηραν ὃτη 

οα{οΧ153,, ς ποιησει ΕΙ ΑΕΗΚΙΙΙΡΑ αἱ Ρία Μασειον 11 ΑπΙΟςΟΗ 1105 | 



040 15, δ. ΚΑΤΑ ΛΟΥΝΑΝ 

ἐκλεκτων αυτου τῶν ῥοώντων αὐτῷ ἡμέρασ καὶ νυκτύσ, καὶ µακρο- 

θυμεῖ επ αὐτοῖσ; ὃ λέγω ὑμῖν ὅτι ποιῄσει τὴν ἐκδίκησιν αὐτῶν ἐν 
’ Ν « {λ ” .) ’ . Δ ἡ { ’ Ν ’ 

τάχει. πλ’ ο υἱὸσ του ἀγδρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν 

ἐπὶ τῇσ γῇσ; 

ϱ) Εἶπεν δὲ καὶ πρὀσ τινασ τοὺσ πεποιθότασ εφ ἑαυτοῖσ ὅτι 
εἰσὶν δίκαιοι καὶ ἐξουθενοῦντασ τοὺσ λοιποὺσ τὴν παραβολὴν ταύ- 

τη. 10 "άνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰσ τὺ ἱερὸν προσεύξασθαι, ὁ 

των ῥοωντω» αὐτω ο. ΝΒΤΙΦ (1ἴοπα ο «η ετίπι ἠιοἰαπιαπ): α ο Η5τ1α 

οἰαπιαπέύιπι 8Ίπο αυὐτω ... Ρ8Υ ῥοώντων αυτων ... ς Ἰωπ των ῥοωντ. 

προσ αυτον 61Π1 ΑΒΧΓΔΑΙ πποῦ α] οπηηὖ]ά Μασθ]εν 1 Ῥαφοῦι Ον Δι- 

ος] ΤΑΙΡΙ, 1ΐοπι αἆ δες [ν5, αἆ επι Ππί Του μπατο”, 56  ημερ. και 

γυκτοσ (οί. Ιηπί Ῥα5 Ον Γαπι): Ὦ οδεῖ Μασεῖον ΑπΙος]ι 1105 γυµτ. κ. 

ημερ. | και μµακροθυµει (49/) επι ΝΑΒΡΙΩΧΗ 1. 10τ. 209. οδοῦ γνδονἩ 

α] αλα Ομ ΑπΟςΕΙ ο (εί ραΐΐσις εδὲ τι (9), 1δπα (Β1νο µακροθυμη- 

σει αἱ 2541, εἰ ραἰἰπέίαπι Ἰιαδεδίέ ὧι ἠδί αἱ (νο; ϱ”' Ίπβαρον αάάτί ἄἷο- 

ζμ9) Γρ” νΕ ρο βγτέα οί Ἡξ... ς και µακροθυµων ΕΙΤΏ ΡΔΑΝ (εκ πιι- 

Ῥογα τοσορηΙΗΠοπς) αποἳ αἱ Ῥ]ου ΥΥΞΕΗ οἱ Ρ Ὦαπιρᾶν; 1ΐθπῃ οΠΙΊ560Ο και 

90. 98.4 ο ο ΗΣ ΤΠ] α | επ (5 157, εν) αυτοισ: Ἱί νο νι εδ (5οἆ ἆ 

δΗῤεΡ εοθ): 69. αἱ Ῥαιο Ώαπιρᾶ επ αὐτουσ ... 64. Απίϊος οι; Πππί 

305 Μας θ]ον11 ϱ11 και µακροῦ. επ. αυτ. Οείεταπι 19. 69. Ρτο και µα- 

κροθυµ. εἴο ΠΏετο 8ἱ6: αι λεγω μακροθυμω» επ αυτ. ποιησει την 

εκδικ, οἱς 
8. λεγω ({ ἀἶσο επίπι, ο ἀἶσο απίεπι, Ρο αἱ ἀἱεο): ΜΗ 38. 124. 946. αἱ 

ΡΙ1510 6οΡ αὖπι Μασε]εν ΑπῑΟςΙ 1195 ΤΗΠΙΣ05 (οἶαπι) ΡΥ οι αν | οτι 
(αἱ. 0113959 Απῑοςμ Ώαπιῤραν 611): ρα 19. 69. αἱ ραιό Ὦ ο 3" 1 1 {οἱ” 

(ποπ 4ο ἔᾳ νϱ) Μασθ]εν Ππί οπη | ελθων Ίος Ίοεο οἱ. ΟΥ5 155 (πλην 
ο υι. τ. αν Όρ. ελθ. αρα είς): Ονῦ, 113: 301: 508 απίο 0 υιοσ Ῥοη (56 505 

011 αρα), Ίἴοπι Ο]οιηῦῦῦ επιφερει' αρα ελθων ο υν. ο 52555 λέγων" 
αρα ελθων ο υι. οἳς οἱ 11156 το δε ειπειν" αρα ελθων οἰο ΟνΙπί 5, οτή 

μαπαπάο 1] - Ῥμίας οεπίεις Π1ήιδ οἱο ΠΕρίρ]ι 1 το δε ειρηµενου" 
αρα ελθων ο υι. οἵο. Αεοιγαίο Πα Ηπῖ: α ο ἴ Η3. νο υογιπίαπιε (ο 

μέγα, Π3. ἑαπιεπ, ἃὶ αἰίαπιεπι) ΠΜ1δις ιοπούηί» υεπίεδ (ο σ1πι υεπεγ) γίας 

ὑπυεπίεί (. ὑιυειεί μίας): Ἰίοια Ὦ ο 1 1 4 έαπιεπι (ο οέγιπίαπιει) Πζιβ 

)ιοπιύμή πιά ὑπυσπίοί | αρα (νἷὰα απίο): Ὁ ροδί πλην Ρο. Οἱ 

Οσο 516) 193 ελεγεν οτι αθα ο υ.. τ. ανΌρ. ελθων ευρησει εἴς | την πι- 

στιν οἳ. Ο1οιηδῦῦ Ονὔίοτρ(ά, 1585 Ε5ρΣοαο Οοβίθ, 154 ΕΡΙΡΙΗ 1051: ρ 240. 

244. ΥΠ ΟΠΠ την 

ϱ, δε και ΟΙΠΙ ΝΕΡΙΜΩΗΧΔ αἱ δαί πια α ἓνςρ σπα 1 αἲΠΙ ΟΙΠ1Ρ8Ο δε)... 

ΑΡΛΙ αποἳ αἲ ρ]αδύο οο 1 α {5 δα 60Ρ ΒΥΥΡ (6Υτ6ι οἱ 561 οἱ αἷωῖ) 

πο Ραβ8ἴ13ΤΊ ο και, Ἠῖπο 00 Τμ [και] | Μ προσ τινασ τοισ πεποι- 

θοισιν, 69. πρ. τινασ των πεποιΦοτων | αἱ ραπ εφ ἑαντουσ | 
εξουθενουντασ: Ἡ 115. 959. αἱ 356Υ (α Υ{ᾷ) --ντεσ | τους λοιπουσ 
(βγτοα ΑΡΤ ΠιΗ(ίος, ΒΥΙΣΟἨ Οηύ16Β Ποηιπεβ): ὮὉ πὰ ανθρωπουσ | την 

παραβ. ταῦτ. (541 Αγτόα οἱ 36Ἠ απίο προσ τινασ Ρο): Ὦ 011 

10. ανθρωπ. δυο (εί. ο 5Υ1Ρ ΟΥ 134 Βαβοιτή ΟΥρ”05): ϱ 1Ρ]οῦ νρ βγτου 
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Ὁ .. κο σό ; ε . Δ 

εἶσ Φαρισαῖοσ καὶ ὁ ἕτέροσ τελώνησ. 1Πἱ ὁ Φαρισαῖοσ σταθεὶσ 
-- Π 5 ς / ώ . σ 2 Αα ς 

ταυτα προσηύχετο᾽ ὁ Θεύσ, ευχαριστώ σοι ὅτι οὐκ εἰμι ὥσπερ οἱ 
ΔΝ - / σα 5 υ) ΔΝ ς σσ 

λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγεσ, ἄδικοι, µοιχού, ἢ καὶ ὧσ οὗτος 
{ ’ - Α Δ - ερ] / ῴ ’ [ 

ὁ τελώνησ᾽ 132 νηστεύω δὶσ του σαῤῥάτου, αποδεκατεύω πάντα 
ο ” { Ν Α; 2 2/ ] 

ὅσα κτῶμαι. 19 ὁ δὲ τελώνῃσ μακρόθεν ἑστὼσ οὐκ {θελεν οὐδὲ 
Δ 3 έ Δ δα ον 3 Δ 2 / 3 ο Ν ”- 

τουσ οφύαλμουσ ἐπᾶραι εισ τὸν ουρανό», αλλ ἔτυπτεν τὺ στη- 
- ος ; ; - ε -” 

Όοσ αὐτοῦ λέγων ὁ θεύσ, ἱλάσθητί µοι τῷ ἁμαρτωλφ. 14 λέγω 

οἱ 56 ααίµ ὃυο ανθο. | ο εισ οΙΠΙ ΝΑΤΩΤΓΑΛΠ απο» αἱ ρ]αγ βα]ι «ορ ΑΥΠΙ 
Ονήν 124 ῬαρείμοἽτ., Τη ΤΙ εισ όαπι ΒΡΗΧ ϱδΡ (ΕΙ πί πάροΥ τα1διι5 

εχΡΙογανΙΠΙΙΙ8) | και ο ετεροσ (εί. ΟΥ Ῥα5, 5εᾷ Βα8 Βιοί Ιπίου και ο οί 

ο Φε): Ὦ καν ευσ, Ἱτεπη εί Ίο ο Η35 α Ουρ" 5 Ορίαί (εοπίτα ϱ {1 νς 

Άπάρ εί αἴίεν, α Ἱ εί αἴὔι). Ἐτπείεγοι Ργίοτθ Ίοεο ϱιιῤήίσαπιδ, αἰἴονο 

Τ]ιαγίδαεις ροπαπ{α Ὁ ο 35 Ἱ 1] (ΠοἨ επι ο Γα νρ ΟΥΡ Αας Ορίαθ) 

11. ο (Ωκ 151. εορ αάά δε, βγτοπΙα Ονή1άκαν ο) φαρισ. στα θεισ(ο ΟΥΡΣ05 

οπι δ{ε(ζᾳδεί; αἲπι αάά οφ): α Ὁ ο ΕΠ. 1 1 α δίαπα ἄαφπε ραγίδαειις | 

ταυτα (ο ΟΥρ ἰαἴα, Ὁ ο ΓΗ 11 α 5ἴε) εἶπα αἀαίαπη ο. α” ο ΓΗΣ 1 
1 ᾳ 84Η, Ιέθπι ααἴὮ (εί εί Γι. εἰ ογαυτέ εί αἰωτε) ... ς ἴμῃ ΡΥΒΘΙΙ 

προσ (ϱ καθ) εαυτον ΟΠΠ ΑΡΩΧΓΔΛΗ πηςῦ αἱ ρ]εΥ α 5ο βγτοι οὗ τόν 

Β48 εί 3ττ ΑπίΙο 1105... ΤΙ Ρροβί ταύτα αάᾷ προσ εαυτ. (1, αυτον) 
ούΊη ΝΟΒ1, 1. 191. ο νο ΒΥΤΗΓ ΥΠ (ορ ροδίέ ταυτ. προσηυχ. αάά εν 

εαυτο) ΟΥ 5 193 ΟΥΡΣ05 | προσηυχετο (1 Ρταείοτιηϊθ]έ Αγ]]αῦας ηυ- 
χετο): λα 1. 49. 49. 151. 209. εδ προσηυξατο | ὠσπερ οἳΤῃ ΒΛΗΧΓ 

ΔΑΠ απο αἱ Ρρ]ον Ῥαφείμ... Τμ ὧσ οππά ΡΕῳ αἱ ραις ΟΥ1450 οἱ 5, 15 ο 

4.154 Ογτοραῦττ ΑΠΙΙΟΙ103 | ουτοσ ο τελωνησ (αἳ. Οτίετ Ῥα8 ΟΥτ): Ακπ 

β]10 [6γο ο ΟΥΡ: 05 Απρ ΥΠοίαπ ο τελω. ουτ. 

19, αποδεκατευω οσπι ΑΒ... ς]Τῃ Τϊ αποδεκατω ΟΠΠ ΝΕΑΡΤΩΧ πο 

τ6]] αἱ οπιπν]ά 015, 145 Ῥαρείῃ Ογγεδ8(:: ᾳπαθ {οτπια τηπ]{ο ΓΓοαπθη {1ου 
αἰίοτα παπα τθσοθρῖπηΙβ) | παντα οσα ατωµαι {εί. Ῥαφεία 518): 05, 145 
τα υπαρχοντα µου, Ο115) 15 µου τα υπαρχοττα, ΟγτεΣ5ΤΤ παντ. τα 

υπαρχ. µου 

18. ο δε τελ. οσα Ἀβα1, 69. 124. 10Τ. 945. 946. Γ5δέΤ 6 84Ἡ 6ορ Αγτέα εί 
ΒοἩ αοἲ]ᾗ ΑπίίοσἩ 1103 ΟΥρ205 Ααρὺῖς ΥΙοιίάἩ νι, ς Τπ Τΐ καν ο τελ. ο. 

ΑΡΩΣΓΑΛΠ τιποῖ α] ρ]οι Π{ΡΙΕΙ νσ ρο ΑΥΤΟ οἳ Βὲ αγ Βαβεί5τδ | εισ τον 

ουρανον (ΑΔ ε. τουσ ουρανουσ) Ροβί επαραι Επ ΝΗ]Ωκ 95. ϱ ο 5: 4 

σο βαἰι «ορ ααί]ι ΑΥΤΗΣ... ς Ίμι απίο επαραι Επι ΑΡΓΔΛΠ απο» αἱ Ρ]ογ 

α Ε (ο εἰ πεφιε οοιζος ἴπι εαεἴιηι φοζεῦαί ἴευατε) νο 5ΥτΟΝ αἱ πχ Απ Ώα8 

οίμ ΟΥ ρ20ὔ Απιυὑμςῦ,,, 40. 1 1 ΟΥ ὔτ1Η0οιο (1ΐἴοπι α)1ιιά ουική 518 οἱ 514) 
οπι Ρ]απα | το στηθοσ οπΠι ΝΗΡΚΙΩΧΠ αἰ15 {ογο Πέ νρ ασ Οσ5 513 

Ογτεδσῖτ ο{1πο8ττ ΑπίοςΗ 1103 ΟΥΡ35...ς Τϊ ειστο στηΏ. ΑΙΤΏ ΑΓΔΛΑ 
αποῖ α] Ρ]α δα] «ορ 5ΥΤΥ Βαδείμ”τῖ ῃ αυτου ΕΠΠΙ ΝΑΡΙΙΧΓΑΛΙΠ απποῦ αἱ 

οπιησ1ά Ῥακοίμ ΑπἰίοσΗ 1103... πρ Ον 3513 (εαυτου το στη.) εαυτου 
ο. ν 118. 909. Υγδοῦ ΟΥτέΣ οἱ 116 οπι | ο Θεοσ (Α9): κἩ οΠ1 

14, λεγω: Δ αἱ ραις αάά γαο, Ἰεια Ὁ ο Γ1 αφιε 

ΤΙΘΟΗΏΝΡΟΕΕ, Ν. 5. Ε. 5. 11 



14, 11 
Μί28, 12 

1σβα 
Μι10, 195:ᾳ4 
Μο 10, 1844 

045 18, 15. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

... / α αν 2 Ν σ . - 3 - 
υμῖν, κατέβῃ; οὗτος δεδικαιωµέγοσ εἰσ τὸν οἴχον αὐτου ἡ γὰρ ἐκεῖ- 

15.5 ῤ σ -- σ'ΜΕ - « ᾽ { ] ” 

γ0σ οτι πασ ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὃ δὲ ταπεινών 

ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. 

10 "3. Προσέφερον δὲ αὐτῷ καὶ τὰ βρέφη ἵνα αὐτῶν ἅπτη- 

ται ἰδόντεσ δὲ οἱ μαθηταὶ ἐπετίκων αὐτοῖς. 16 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς 
προσεκαλέσατο αὐτὰ λέγων ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρόσ µε 

14. κατεβη ΟΠΠ ΝΑΒΡΙΡΧΓΔΑ 1Ποῦ αἱ ρ]ογ ο νρ αοί Βαβείμῖτδ Ογτ]αοδτθ 
Ουρ 5... κφὈπα πια α Ὁ ο ΕΠΣ: 1 1 ᾳ βα] «ορ Αγτεα αἱ πί οί Ἡτ Απ- 

ΠοσἩ 1103 ΗΙ 411 Ῥγαοπη οτι, Ἠΐπο ἴωπ [οτι] | εισ τον ουκ. αυτου (Η13 
εαυτου): Ὁ 5αἩ οπη | 1} γαρ εκεινοσ (0 82) οππι ΑΡΩΧΓΔΑΠ απςῦ αἱ 150 

{οτο ϱο (4 παπι φιζᾶεπι ἐΠ[ε) ΑΥΤΡ (αεοπχαίο τοδᾶ]ί ή γαρ εκει.) Βαδοί 

Ἀτδσᾶἆ ΟγτΙπεδτ8,,ς (--- αὖὉ απ) η εκεινοσ επι παῖπαδο νἷκ τα Απ- 
Πο] 103 αττη (ΤΠΡΗΥΙ πα Ἡ. 1. ῇ [γαρ 2] ἐκεῖνοσ ἀντὶ τοῦ: παρ ὃ ἐκεῖ- 
20σ, ἴίεπι Επίγηα αἲ- Ἡ. 1. παρ ὃ ἐκεῖνοσ ἤγουν οὖκ ἐκεῖνοσ) .-. ἴωπ 
παορ εκεινο» οππι ΝΗ1, 1. 29118 94, 209. ΑΝ ορ Ον 990 (1) 134 μαλλον 

αυτου εισ τον οικον κπαταβαιγει δεδικαιωµμενοσ)}) 56ο! 356, Ἰίεπι Ὦ 

μαλλον παρ (ἆ ππαρίε γαείεγ) αικεινοΥ τον φαρισαιον (αἀάππί Γ]αγ- 

βαειπε 6ἳ. ΒΥΕ ῬεγβΡ, Ίἴοπα Τια{έ 41ος νῖς). Ἰμαίέ βἵο: α ργας ἐπ 

Ἠλαγίκαειπι, νρ αὖ (πΙπα πιαφίε αὐ) {ῑ[ο (1οἱ αἀά ἨΒ]αγίκαεο), Ὦ ο ο { 5: 

11 α τηε ΟΥΡΞ05 Αας πιαρίς φαπι ἴῖε Βλαγίεαεις ... 19Τ. Βαβείμτδοὰ 

ηπερ εκεινοσ, Ὦ)οτοί]ι 12,305 (6411 13) υπερ εκείνον (1: η γαρ ΙΠδο]επίου 
ἀῑσίαπι αβί 5ο α ἀῑσίῖοπο ἄτασσα Ἰαιᾶ αΡΠογτογο ν]ἀθίαν; ο οχοπι- 

Ρία γαρ αἰπι Πίου πάΠΙΡΙΗΙ ἵπ ΒίορΗ. ΤΗ6Β. βαῦ ἤ) | εαυτον ρτῖ: ϱ" 
αὐτον | ο δε οΠΤη ΝΕΡΒΤΠΡΩΧΓΑΛΠ πποῦ 4] ῬΡ]6χ Ρο 58 60Ρ ΑΥΥΡ αΥπΠι 

κ. 1η καν ο (1: π{έ14, 11 οἱ Μι 29, 19) ουαπι Α 16 1ΐ (οἱ. 4) νρ δυτζὰ 

οἱ 56 οΕΏτ ααἲῃ (051150 και πασ ο) ΟΥΡΞ01 αἱ 205 

15. και εἰ. ο ο Ε1 α (Εαπισῖά Π3: σ1:3:) νς Αγτοι αγτοᾶᾶ οίρ αὖπι ΟΥ965... 

ϱ α]δνεία Ὦ 1 ρο «ορ ΒΥΙΞΕΙ οπα (αεί]ι εἰ αἰι]εγιί οίς) | τα: Ὁ 1. 19. 

09. 118. 151. 941. οορ ασιη Οτ5) 6δ οσα | βρεφη: Ο15 655 οτι μεν, ὦσ ο 

ματ. φησι, προσηνεχθη παιδια τω τὐ, ή ὧσ ο µαφρκοσ (εογτῖᾳοπά πα 

λουύκασ) προσεφερον αὐτω γαι βρεφη. ἨαβΙΒ Ῥαι]]ο Ροβί: το δε 

βουληµα των προσφεροντων τα παιδια εστι, κατα µεν τον ματῦ. ἵνα 

τασ χειρασ επιθη οἵςε, κατα δε τον µαρκον ε’α αψήται αυτων, ατα 

δε τον ειποντα βρεφη αυτα ειναι λουκαν ινα αυτων απτηται ... Ὦ 
παιδια (ᾳποᾶ Ἰάεπα Ὦ Ρτο τα βρε. κοτρίπχας ογαί, 5εᾷ ποη αμδο]ν1) | 

αντων (7 οπι, 84ρΡΙ”) απτηται (ϱ αψητ., 69. 946. α] Ραπς απτεται) 

εππά ΝΑΒΡΙ(Ρ)ΩΓΑΑΛΠ απο το]] αἱ ρ]ον {έ νς εἰς Όν 5, 655 ος 64; {κ 250. 
απτητ. (κ αφητ.) αυτων (:: πὲ Με) | ιδοντεσ δε (ία α ἆ ος ΠΡ]ά νε 

αποᾷ σωπι υἰάέγοπέ, ο «1108 οππι υἱΠεγεπέ): 4Τ9ν γ56ἳ αἱ ραπο βγτέὰ οἱ 30] 

και τδοντ. | οἱ µαθηται: ΜΠ α19 [χο ΒΥΥΕΗ οίδΟΣ οί] α4ά αυτου | 

επετιµων (69. -μουν) οπή ΝΒΡαΙ, 1, 195. 69. 118. 205. 5ο, Ίέοπι ἴη- 

ογεραζαπέ ΗΡΙΕΣ νρ εορ ΑΒΥΥΟὰΠ ΓΡ... ς επετιµήησαν ο. ΑΙΡΧΡΑΛΠ αποἳ 

α] Ρἱ6ν ο ΦΥΥΣΟΗ (:: «ΕΠ. ϱ).) | αυτοισ: ΔΡ αυὐτουσ 

16. προσεκαλεσατο (Ρά αἲ” -λειτο) αὖτα (Ἡ οἩ1) λεγων ΕΙΠΑ ΕΙ, α (ὕπ- 
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Ν Δ ’ 3 ο - ” Ν [ο , - - 

καὶ μὴ κωλύετε αυτά ᾿ τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶῖν 1 βασιλεία του Όεου. 
μή Φ21πΠ.2 ΑΔ / ο κα Ἂ Ν /. Ν ; ο - -- 

αμὴν λέγω υμῖν, ὃσ ἄν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν του Θεου 
ς ’ Ν α ν] ὡσ παιδίον, οὗ μὴ εισέλθ] εἰσ αὐτὴν. 

918.32 ο Ν / 2) . 15 Λαὶ ἐπιρώτησέν τισ αὐτὸν ἄρχων λέγων διδάσκαλε 
λ ’ ’ ’ ο Ἀἱ λβ ͵ / σ λ 2 - 

ἆγαθέ, τί ποιῄσασ ζωὴν αἰώνιον κληρονοµήσω: 19 εἶπεν δὲ αὐτῷ 
ο 9 νὰ . 2 ο Ἆ ᾱ- ὁ Ιησοῦσ᾽ τί μὲ λέγεισ ἀγαθόν; οὐδεὶσ ἀγαθὺσ εἰ μὴ εἶσ Φεύσ. 

Δ 3 λ ” 5 / ’ 

20 τὰσ ἐντολὰσ οἴδασ᾽ μὴ μοιχεύσῃσ, μὴ φονεύσῃσ, μὴ κλέψηα, κ 

Φεγαυῖέ εἰς ἄἰσεπβ) «ορ ΒΥΙΣΕΣ (οοεαυζ εος εἰ αἰω εἴθ), Ίεπι ρα 1. 118. 

191. 209....ς Ὦπ ΤΙ προσκαλεσαµενοσ αυτα ειπεν (693 15Τ. λεγει, 

19. 69373 946. ελεγεν) οππι ΑΙΡΧΓΔΑΠ πποῖ αἱ Ρ]εχ ΠΡ]εῖ νο ΥΤΡ (α4 ἆ 

ο.” εἴ) είο... βγτοα πὶ] πῖςὶ αἷπίί οἷςε (:: Με οἱ Με ειπεν αυτοισ) | κω- 

λυετε: Ὦ κωλυσηται | του Θεου: ΑΔ 10Τ. 1 Ραπο α Ὁ ο (ΠΟΠ Πε ο 
Η3:1 1 ᾳ ν6) βγτέα α{δΕΣ (ποπ Ρ) τον ουρανων :: πἲ Μί 

1π. αμ ην (εί. 015) 608): ο 11Ρ9 α4ά γαρ | οσ αν οππι ΝΒΡΙΧ 69. 940. αἱ 

Ῥααος...ς Τί ο εαν οπι ΑΙΡΓΔΛΠ τιπςῦ α] ρίοι Οτ5; ὀθῦ5α 

18. τισ αυτον: α 1. 19. 69. 846. αυτον εισ, Ἰΐεπι ει φμίάαπι Ι{ νο Ρο 

βγτει ο{ π{Γ ΑΤΠΙ αείἩ | αρχων (εί.ο Γνα): α Ὁ ο ΕΠΣ ἶ 1 α οπι (:: πί 1]. 

ΡΡ.)Σ βΙπι ία ΜεῖοπεΡΙΡΗΣΙ5 ϱ{ 5055 ειπε τισ προσ αυτον) ... 8Υ1ΕΝ οἳ 

βγτέᾶά αάά Ε]ιαγίδαεοτωπι | λεγων (8γτοὰ οἱ ΣΕ] αθί] αάά εἶ, πο Ἰέθπι 
ΒΥΥΡ ο{λί): Ὁ απι (αἱ αρ ΥΙ5ί) βαχ οπι | τιποιησασ οἰο 6{. Μεῖοι 
ορΙρΗδ15 οἱ 509 Ἠοπιε]επι 155 (ο διδασκ. ημων τω ειποντι φαρισαιω' τι 
ποιησασ ζω. αιω. κληθονομήσω, πρωτον εφη!) εἰ 15 1 (ερωτησαντοσ 

τινοσ᾿ τι 18 κληρ.) Ο1απι δοἳ Ο13 12 Ώ]α] 393 (προσελθο)τοσ αυτω τι- 
γοσ" διδασα. αγαθε, τιποιησασ, φησι, ζωην είο): 1. 191. 2089. τι 

ποιων οἵο 

19, ειπ. δε αυτω ο (Γ1α1553 οπι αὖτ. ο) 15: Ῥὰ ο δε ειπ. αυτω | τι µε 

λεγ. αγαΦθον: 3γτσα αἆᾶ εξ «πατε ὑπίεγγοφας πιε ἄε Φοπο, 4παε εκ Μί 

αἀφογ]ρία 6356 αρραχοί | ὅεοσ οππη κ” ΒΤ(ὁ ῥΥαοπι ὁ, 5εᾷ ριπο(15 ποία- 

απ) ον. ς Ίωπ Τί ο Φεοσ οπι ΝΕΑΕΌΡ το]] οπιπΙῦ (ΟΥ 2909 δε µαρκ. 

καν λουχ. φασι -εισο Φεοσ). Ῥταείετεα αγπιθὰ ΟΥ 1315 οἳ 1πΗ1 39 αᾷᾷ 

ο πατηρ. ΟΕ Ίππο ΜεἰοπερΙρΗ 515 ϱ{ 559 ο δε᾽ μή µε λεγε (515 λεγετεὈ) 
αγαθον’ εισ εστιν αγαθοσ ο Όεοσ (ὅ1δοπι ο 0ε.). προσεθετο εκει- 

νοσ' ο πατηρ (6.535: 31δπροσεθηκε το οτι ο πατηρ). ΒἰπαϊΠ εν (ν]ᾷο 

αἆ Μ{) Ρτο Φεοσ Ματεος αρ Ιν1 0 αἱ Ποπηζ1επι 15ο πατηρ ο (Μεβί. 
οπι) εν τοισ οὐρανοισ, Ίδια Πἱαἱ504 λεγοντοσ του χυ᾽ ουδεισ αγαθοσ 

εν µή εισ ο πατηρ (οοπίτα "ὃ" εισ ο θε.). Τοςῖδ ἴαπι αρ Μί αἀδοτί- 

ΡίΙ5 αοεθάππέ ΗΙρρ 354 οκ Μοῖοπθ και ὧσ αυτοσ ΟµΟΛΟΥΕΙ᾽ τι µε λὲ- 

γετε αγαθον; εισ εστιν αγαθοσ οἱ ΒΡρΙρΗ 13 εκ Αγίο (ειτα παλιν φἠ- 

σιν ο µανιωδησ αθειοσ) πὠσ ειπεν ο κυριοσ᾽ τιµελεγεισαγαθον; εισ 

εστιν αγαθοσ ο 9εοσ. 

90. τασ εντολασ: ο Ῥτασπι 1 αἲί Ιέ Ίεδις, επι Ὠ]α] 5 ο δε εφη (5εἆ 

πον πηπἰπίο οιδασ, αὲ εθτίο αα[ίαπι ο88). Ἠρίρ] νοτο ἆα ΜεΙοπεῦ15 οἱ 

359 ΕοβΒίΑΙΗΥ: αντι του" τασ εντολ. οιδασ, λεγει' τασ εντολ. οιδα 

(απατά αἆ Ιασίοπθπα ᾳπαάχατο ναίχ Π]ιά ο δε εφη ἵπ Ὠ]π[οσο). ΑΠίον 
΄ 413 

ΜεΙΒ, 5 
Μο1ο, 15 

18--2τ 
Μι 19, 16--26 
Μο 10, 11-24 

Εκ 90, 12--1 
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644 18. 91. ΚΑΤΑ ΛΟΙΚΑΝ 

ψευδοµαρτυρήσῃσ, τίµα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν µιτέρα σου. 21 ὁ 

δὲ εἶπεν ταῦτα πάντα ἐφύλαξα ἐκ νεύτητοσ. 393 33" ἀκούσασ 

δὲ ὁ [ησοῦσ εἶπεν αὐτῳ' ἔτι ἕν σοι λείπει" πάντα ὅσα ἔχεισ πώλη- 

σον καὶ διάδοσ πτωχοῖσ, καὶ ἕδεισ Θησαυρὸὺν ἐν οὐρανοῖσ, καὶ 

ΤεγΠῦατο δ Ἱπίογγοραίτς πὉ 11ο αποάαπα: Ῥγασοσσρίου ορίπια, απ]ᾶ 

{ποῖσοης νΙίαπη ΒΘΙΟΤΠΑΙΙ ΡοββΙἀεῦὈο ὁ 4ο ρταεεθρ{ῖ5 ογθίΟΣΙΒ απ ϐα 

εοϊταί, 14 οδί {αοθχεί, οχροβία]αν 1. Οαπιφαο 11ο ργϊηςΙρα]ΙοΓΑ 4 1πθ- 

απς αβϊγπιαδδεί οΏΌβεγναδδο 5ο αἲ αἀο]οδοσπίϊα, πππη, πα αί, 101 4ε- 

εδί’' οίο.. Ῥναοίεγοα ϱ{ 4παο αρ Μασαν ΟΠΥγδοςερὰ εχ Οτ]αο α]]αία 

Ἱεραπίαν (Ονὔ 190): επι τον γοµον αναπεμπει 9 εκειθεν συναγη εντο- 

Λασ αἵο. µαρτυρει γουν τω ειλ/φοτι απο µεν του δευτερονοµ. το” 

αγαπησεισ κυριον εἴς, απο ὃε του λευιτικ. το" τον πλησιον σου ωσ 

σεαυτον᾿ ορθωσ απεχριθησ, και προστιθησι’ τουτο ποιεν οἰο | οι- 

ὅασ: Ὦ ϱ αἀὰ ο δε ειπεν" ποιασ. ειπεν ὃε ο 1 το (ο αἲξ ἐζί φτιας" 

αἰσιῖ ῆί) ... α αάά αἲξ (παο (:: οἳ Μ) ... δγτεὰ αάάὰ οὗ οἱ ἔμ ὧι υζέαπι 

πατε |. µη µοιχευσησ Ἰος Ίος { Τεγιααχεδθ ΥΥΡ εΕΑΙ εί: α Ὁ ο Π3. 1 

.1ᾳνρ (εί. 190) βγτζοα οί 56 ροδί µη φυνευσησ ΡΟΗ; ο ΟΠΙ µη Φονευ- 

σησ |. µη μοι. µη φον. µη κλεψησ µη (Πία! 553 μηδε) ψευδοµαφτυ- 

ϱησήσ (Β -τυρφησ, Μ εδ" νιδεῖ Ώ]α] εκ «οὐ ΥΕΙδί .σεισ. πι ί6υ 6ἳ0ς 

-Ζευσεισ εί --γεύσεισ, αἱ -Ίμεισ): Ὁ (.: αἱ Έχχ) ου μοιχευσεισ" ου φυ- 

γευσεισ' ου κλεψεισ' ου ψευδοµαφρτυρησεισ, απεπιπάπιού απ ΠΡ]ες γρ 

Ἠμῦοαπί: ποπ οεσιάες (Α. Πιοπισιάύπι Γαοίεβ), 01 πιοεσ]αδεγ (Ε µιας 

(αηβδρς ἆ πιοεελαδίε, ἃ αἀμίίεγαδίε, ο 3". αἀωζίεγίωπι οοπιέεδ, Ὁ 1 α 
αἄι[έ. ααπιέέες) πο Γγέι Γασιεδ, Ίιοπι }αζ5. ἐεδιύι. ἀΐσεδ. Όπιαβ ο ινῖᾶςα 

απίθ)ε πε αζιζίεγῖι αάπινεγίς, πε Γαγέωπι Γεσενῖδ, πε /αἶς. Μεδέπι. ἀἱπε- 

18. | τιµα: Γἱπ1553 οκ «οὐ Υέ τιµαζον | µητερ. σου 6ΠΠΙ ΔΕΕΟΗΒΟΥΕ 
ΔΑ αἱ Ιοηρο ρ]ι α Ὁ ο «ορ βγτό εἳ ΣΕΝ ετ μ (πάάπηΕΣ οἱ γοσύπιπι ἐπί 

θἶσμέ ἐε ροή) παἰ] Ὀ]αΙ 395 015) Σ (καν ο σωτηρ δὲ φησι γεγραπται 

εν τω γομµω΄ τιµα τ. πατ. σου και την µητ. σου και τα εξησ)... ἀὐθὸ 

σου, Ίωῃ ΟΠ σου 6ΝΙΠ ΑΒΡΙΚΙΜΡΧΠ α 35 (εγα ο ΓΗ 11 ᾳ ΝΕ Ρο 5ΥΤΡ 

ατ{ι 1: αἲ σου ηες Ιπ Μί πες Μο αδῖ, αἆ 41108 γίάο ραμοΙίαἴθπι ἱ65δΙ1 1η 

απ! αἀἁαπί,  Ῥταείοτεα Βιιοί αἱ. ΤΧΧ: Β α4ά, Α οπι 

21. ειπεν: α 1 (εί αἲ ἐΙί) Αγνοὰ οἱδ5ἳ οἱ ἣν πά αυτω | ταυτ. (69. οπι) 
παντα: ΛΙΚΠ 35 ο ΒΥΤΡ παντ. ταυτ. (:: οἱ 1. ϱρ.) | εφυλαξα 6. ΝΑΒΙ, 

1. 209. ὨϊαΙδδΣ,.. ς εφυλαξαμην ὁ. ΏΙΡΝΧΓΑΔΠ απ) αἱ μίαν (:: ο πἁ 
αίταπια 1. ρρ.) |. εκ νεοτητ. αΌδα µου οτι ΒΡ 1 ντα Εία| 593 Μεῖοι 

ἴοτιά, 56 (νΊὰε απ ν. 20)...ς Ἰωη αάά µου 1 αἱ Μο Ιεσοίοπό πΟΣ Βαοτ, 

οί οί, ἁ Μί) ΙΙΠΙ ΝΑΠΙΡΧΓΑΛΙ αποῦ αἱ οπιμΥ1ά Πρ]ου νρ Αγγ αι ρ(Η γο]] 
(Αθ Ίπβαροτ αάά πδμε πτώιο) 

99, ακουσὰσ δε αὖβα πἀαῑἴαπι ο. ΝΗΡΙ,1. 98. 69. 191. 209. 982. 828Υ 119 

6ο, ογτζεα οί 56 δ{ἈΓ... ς αὖά ταυτα ΟΙΠΙ ΑΙΡΧΓΔΛΠ πηςῦ αἱ] ρ]ου Ρο 

ΑΥΤΝ αγΙΠ ααίἩ... ΠΡΙΕΣ νρ φιο (Ὁ φιοᾶ) απάίο, α φιοᾶ επι αιιάίδδεί, ϱ 

οπή αμα (εεεί αμίεπι εζζμπι (" ἠ]απι), Ἰτοπι 151. αχ. δε αυτου | ετι οππι 

κα ΘΙΟΛΗΡΙΙΗΡΗΕΧΓΔΛΠ απο α] Ίοηρο Ρία 1 νρ οίο ... ΝΤΕΗΝ αἱ πα οτι 
(πος Τογασα.ο., 8 οχρτῖπα ετι, νἱάε αᾱ ν. 20) ῃ. διαδοςσ οι ΗΡΧΗΛΙ 
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δεῦρο ἀκολούθει µοι. 20 Ὁ' ὁ δὲ ἀκούσασ ταῦτα περίλυποσ 

ἐγενγθη᾽. ἦν γὰρ πλούσιοσ σφόδρα. 24 ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ ̓ Ιησοῦσ 
εἶπεν' πῶσ δυσκύλωσ οἱ τὰ χρήματα ἔχοντεσ εἰσ τὴν βασιλείαν τοῦ 

Όεου εἰσπορεύονται' 20 εὐκοπώτερον γόρ ἐστιν κάµηλον διὰ τρή- 

µατοσ βελόνησ εἰσελθεῖν ἡ πλούσιον εἰσ τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ 
5 - ον κ λ ε-ᾱ / λ / / - 

εἰσελθεῖν. 2960 ειπαν δὲ οἱ ἀκούσαντεσ᾽ καὶ τίσ δύναται σωθηναι; 

ππςῦ α] Ῥ]α (εί, «ορ Ρο ΒΥΤΡ οἱ ἨΥ ἀἰθέγέφιιϱ) Βαβείμ 365 ο{20τ.., α΄ Τη 
ὃοσ (:: αί οἳ Μί αἱ Με) οἱΠῃ ΝΑΡΙΙΜΗΔ αἱ ὸ ἔονο Ρα] 503, Πίθοπη ἄα Ἱτ 

νο Αγγόα ο{561 αγπῃ αεί | πτωχοισ: Ὁ αἱ ραπο Ῥγαθπ τοισ (α: πί ΠΠ. 
ΡΡ.) !. εν (ο. ΝΑΙ αἱ ππα Βα5: Τμ ΤΙ αάά τοισ ο. ΒΡ) ουρανοισ ΕΠΙ 

ΑΒΡΙΕ αἱ Τηα α 660Ρ...ς ε’ ουρανω ο. ΙΡΣΓΑΛΠ αποῦ αἱ ρ]ει ΠΡ] νρ 

6ο αγπη Γ1α]19555 Βαδείμ2ό5 (:: οἳ αἆ πίταπια Π. ϱΡΡ.) 

90. ταύτα: ΝΤ Δ4ᾷ παντα | εγενηθη εππῃ ΝΕ1, (1: εξ αἆ Μί28,4) ...ς 
Τῃ εγενετο ΟΠΠ ΑΡΙΡΗΣΓΔΑΠ ππο τε]] αἱ οπιησ1ά ΟΥγν]αοῦλο 

94. αυτον ο (Β οπι) εξ ειπεν ο. ΝΗΙ, 1. 181. 15Τ. 909. «ορ ΑΥΤΗΕ.,,, ς Τμ 

αυτ. ο 15 (αἱ ραιο οπι νε] απία αυτ. ΡοΠ) περιλυπον γενοµενον ειπεν 

οπΠη ΑΙΡΗΧΓΔΛΗΠ ππςῦ αἱ ρ]ον 1σπα νρ Αγτόα οἱ ΠίΓ γο]];: Ἱεπι ϱὉ ο6 1 

αυτ. περιλυπον Υενοµενον ειπ. (ο αἲά ἐἴζι) ο τς | εισπορευονται Ἰάᾳιθ 
Ροβέτ δε. επ Β1, Ιξεπη 6ο επη Ίοσςο ΝΡΕ 194. 101. α ὮὉ ο ο Η5 υ1. 3 

Ἱᾳ νυ εισελευσονταν (11ΡΙεῖ νο ὑπέγαζιπέ, ο ιέγοίδιωιϐ) ... ς ΊἸωμπ εισε- 

λευσονται Ἰάᾳπε αΠἲθ εισ την ῥα. τ. Όεου (ΚΜΠ αἱ πηὰ των ουρανων 

τα ΜΕ) οππῃ ΑΙΡΧΓΑΔΠ αποῦ 4] Ρίο {1 5υτει εί Πἱ σο αγ 8θ{ῃ {:: 

εΕ Μί εί Μο) ... οορ 5γτας ἀὐρβοιτε εδέ -- μέ ὑπέγεπέ ἴπ δἷο 

95. Τ 81336" ευκοποτερον | γαρ (ἳ αιίεπι): π" 69. 181. αἱ Ῥαιο ΑΥΥΣΟΝ 
αγπι αθίὮ οπι | καμηλον (βίο ἵω Ἱμς αἳ, 3ΥΤΡ, αΠίεν Ἡ. Ρρ.: α 4ο 

{ο σαπιείζωπι): 86 59. 194. 190581 4839. οδοῦ Υ5ΕΙ παµιλον, 9959. καμιλ- 
λον. Ογτ]ας 50 καμηλον οὐ το ζωον, ἄλλα το εν τοισ πλοιοισ παχυ 

σχοιγιον. οἈἰπιϊ τει βοο]ῖα, ᾳπαο νίάε αἲἆ ΜΜ. ΤΠΡΗΥΙ αἀ Ἡ. 1. αδυ- 

νατον γαρ παντωσ καμηλον ὁνα τρυπηµατοσ ῥελονησ χωρησαι, ειτε 

το ζωον αυτο νοήσεισ Καμήηλον, ειτε σχοινον τινα ναυτικην παχειαν. 
Απιῦ νετο]ας 1459: ϱΛΠΙΙΙΒ 6ΙΡΟ Ίπ ἴΥΡο Ῥορι]Π8 ρεπ{]]ς αεΩ{ Ρίτα», 

απσπῃ 19ο Ί]]16 4Ππ6εγεήπ5 4Ἡ6πῃ ἀενογαί οΠπΗβίάΠΙ {Π6βαιιτο ρτορ]α{ῖοΙς 

αρΊίαί βρεοῖοῦας ἵη ἀθδογίαπι, | τρηµατοσ οππῃ ΝΗΡ 49. ... Ἡς 10Τ. 
949. δ1Υ ὃ58ν 1ὔ0εν τρυπηµατοσ (:: αί ἵπ Μί οἀιάΙπιαβ) ... ς τρυ- 

µαλιασ (:: αἲ ἵη Μο οάΙάἴπιας) «ΠΠ ΑΡΣΓΑΛΠ ποῦ αἱ Ρρ]ογ. Τιαίί αβ]- 

ᾳπο /ογαπιεπ (ο «αυεγπαπι) ασιι | βελονησ (α0’) οππῃ ΝΒΡΣ, 1, 19. 69, 
124. 15Τ. 209. 951. 946. (οξ εἰ. Οἶαεπι {0 πιστεον ουν πολ) μαλλον 

τη γραφή λεγουση Θαττον καµηλον δια τρυπηήµατοσ ῥελογησ διελευ- 
σεσθαι η πλουσιον φιλοσοφειν) ... 5 ραφιδοσ (:: πί Μι εἰ Μο) ουπη 

ΑΡΕΣΓΔΑΠ αποῦ αἱ Ρίου | εισελθειν ρτῖ ὀππι ΝΕΤΕΗΧΓΑΛΠ πποῦ αἱ Ίοησα 

Ῥ]α ο 6ΟΡ ΑΥΥ5ΟΝ οί Ρ1ηβ ος ΝΣ..,. ΑΡΝΡ αἱ Ρ]ς20 ΠΡΙΕΥ νσ ρο βγτοι οἱ 

Ρ ἐχί ΑΥΠῃ αείἩ διελθειν (:: πὲ ἵπ Μο εάἹάἵππας; οξ 6{. αά Μι) | εισελθ. 

56ο (1η. Ἱ. οἱ. ᾳ 3Υτβ): ϱ 0 ο 5 ϱ1 3. να 6ορ βγτοα ϱ{ΏΣ ααθίἩ απίθ ειστ. 

βα. Ρροπ.... α 6 82" Ἰ ΦΥΥΣΕΙ πο θχρήτης Ἰ {ΟέάΠΙ ΥΘΥΡΙΙΠΗΑ 90. ΟΩ 

26, ειπαν ουΤΏ ΝΗΒ.... ς Τμῃ ΤΙ ειπον οΠπ ΑΒΡΙΣΧ ππο τε]] αἱ οπιπΥῖᾶ | ον 
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ες ο Ἡπ λος) » « - 

2τ ὁ δὲ εἶπεν" τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνδρώποισ δυνατὰ παρὰ τῷ 
38-- 80 ν 3 / πχ λ / 3 Ν « .- } ’ Ν΄ 2 ϱ) 

Μ{ 19, 51-.99 {) ᾿ ᾽ : υ 1 : κ. Ἂ ον αρ μη 25 κα ώς, 1 ον Ἰμεῖσ αφέντεσ τὰ ιδια 1/κο 
901,9 ο] ως σα Ἀἱ ς  » 

λουθήσαµέν σοι. 29) ο δὲ εἶπεν αυτοῖσ' αμὴν λέγω υμῖν, 
2 , . - 5 Ν 0 : . ᾿ μα 5 

οὐδείσ ἐστιν ὃσ ἀφηκεν οἰκίαν  γυναῖκα ἢ ἀδελφοὺσ ᾗ γονεῖσ ἡ 
” ” - - ς ε . 

τέκνα εἴνεκεν τῆσ βασιλείασ του Όεου, 0 ὃσ οὐχὶ μὴ ἀπολάβῃ 

αχουσαντεσ (ἆ ϱἳ' φί αεί): ὮΕΙΙ, 1168. 191. 2909, 904. ον ακουον- 

τεσ., Ίέεπι ΠΡΙΕΣ νρ φηί αιζἰεδαπέ, 1 αιάζεμίε 

2τ.ο δε: 194. 901. 186 ΥΣΟΥ αἱ ραιο ΥΕΝ αάά τς, Ἰέοπη οἱ (Ἠ πηῖ ο11) 

αὖ είν Πεσιε Ὁ ο { 3 11 της αείἩ | αδυνατ. παρ. ανθρωποισ (αἱ. 

Πήπ{12Τ οἱ 354 οἱ 395 Ῥοχ!τες ὀἈτησῖ, Βροσίαί Ἠπο ε{. ΤιβίᾶΡ 119 ᾳποᾷ 
Μί αἀβοτῖραίτηις.): 69, δγχζα οἱ 568 (που Ἰέθπη ἨΙ οἱ ϱ) ΤΕΡΗΙΙ 315 παρ. 
αγδρ. αδυν. |. τω 6ΙΠΙ ΝΑΒΙΗΧΓΑΛΗΠ αἱ Ρ]οΥ 6ορ ... 1 ΟΠ 61 ΡΡ 

15Τ. [5ου Ταβί ΤΠΡΗΙΙ (:: ο 1. Ρ).) | εστιν Ἆος Ίοέο οτι ΝΗΡΙ, 1. 28. 

118. 191. 15Τ. 909. αἱ ραις α ο ἨΙαγρε]αρΣ (γνοια ϱ{δΟΝ ϱ{Ἡτ)...ς 
ροβΐ ὀυνατα ΡοἨ ΟΠΙΠΙ ΑΡΗΧΓΔΑΠ αποῦ αἱ ρ]ον ο ΕΠΣ ΤΕ] ᾳ νρ (5οᾶ 
1 νρ οί]απι απΠίο Ἰαβ Ὕπαε ὑπροδδιδεπία σιιπέ αρ. Ποηιύιεδ) Ρο 6οΡ 8ΥΤΡ Ττ 

ΓπΣΤ οἱ 59ὃ (8ε4ὔδτ οί Τουί οπι πέταπηα δέ) 

28. πετρ. ΟΙΤΗ ΑΡΓΑΛΠ πο 4] Ίοηρο Ρρ]ι (0 αρ. βο]απα Μον) ..ν ς πο 

πετρ. ΕΙΠΑ ΝΕΡΙΝΟΣ αἱ πι (1 αἲ Πα εἰ Μ{ εί Με Ιεοίῖοηο {ΑΠ{ΠΙΑ ΠΟΠ 

βποί; αρ Το πίταπιᾳπο πδα νοηπΙ()  αφεντεσ(ϱ1. 1158.191.909.Ροβίτα 

ιδια Ρο) τα (1. 19. 69. 118. 191. 209. 946.α 96 1 4 ΡΥΛΕΠΙ παντα) 

ιδια οαπ ΝΕΒΡΙ, 15τ. 1. 19. 69. 118. 191. 209. 946. «ορ ΒΥΤΡ ΙΗΒ αΥΠΙ 

ΠΡΙ (ἱ 5: γοἰίομίς γεὔς ποδγῖς [α1ΐ οπ1], κα 1. αγπι γεἰζοιῖ οπυιέδιις πιοδένζς, 

ο α γε οπιπῖῥ. γεῦιι ποδίγῖ; Ὦ γεἰίοι γεδιδ ποδίγζδ; ϱ γεπιζβύπιιΒ 

οπιπῖα ποβίγα εί Απιϊλίετααε ΑΥΤΟΣ)... ς αφηκαμµεν παντα και (:: αί 

Μι εἰ Μο) ου ΝΤΑΡΗΣΧΓΔΑΛΠ Πς6ῦ αἱ Ρρ]εν {νρ (νς Απιριις Αιρ αὑπηί- 

βὔπαβ οπυπία εἰ) ο ΒΥΙΣΕΒ6{Ρ ἰσί ααίἩ | ηκολουθήησαμεν (κ -καμεν, αί 

Μο) σου: Νες ο εδεῖ 1 αάά (:: οχ ΜΙ) τι αρα εσται Ίμιν 

99. ο δε: 5γτζα ϱΕΞΕΒ αα{] (εί ἀπ ἀοπιίπ. 18. ἀἰκοίμιζίο σι) αἀά Περι» | 

αμµην λε. υμιν 8ἶπθ Οτι Ο6ΝΠΙ ΑΡΑ 151.40 ος 5 (1 Ἐσιά1]ανε 
ΟΥ ρθΙονννς Ἰωπ Τϊ αἆὰ οτι ΕΙΤΏ ΝΕΑΒΗΡΗΧΓΛΗ απςῦ αἲ Ῥρ]ον { Ητεγίουτα 
(ως Να οπι, 56ᾶ 5Ιπα]] {εν Α αάά; εοπίγα ἵπ Μ{ οτι ποἩ βαεί) | οικιαν: 

ΡΗ 69. 49εν αἱ ραιο ΒΥΙΞΕΝ αγπιεᾶ Ρ6ΥΒΡ οικιασ {:: αἱ ΜΙ) | η γυναικ. 
η αδελφ. ή γον. Ἰος οΥ4Ίπο ΟΠΠ ΝΗΙ, 60Ρ.... ς Ίωπ ή γοΥ. ή αδελφ. (οκ 

 οίᾳ ν]άε Ρροβί) η γυναιµ. οτι ΑΡΡΕ πο το]! αἱ οπιπνῖά 1 νρ 8γντ 
τε]] (1: ή γυναικα ἵπ Μί εἰ Μο ἀθεβί, αἱ {δρίαεβ Ρ]ιν]πη Ππίταβεταπ{ 

ΑΠίε η τεκνα). Ῥταείετεα Ρο5ί τ αδελφουσ ΏΧΔ αἲ ΟΥΡΣ1 (ποπ Ίέθπι 

105: 319. 919) αᾷἆ η αδελφασ :: πἱ Μί εί Μο | ή τεκνα: Ὦ αἀά εν τω 
καιρω τουτω (1: εκ ν. 54) | ειγεκεν εμπι ΝΕ (1: ΙΒ Πεπιο Ἱπ Μί απ 

Με)... ςΊΤωῃπ Τί ενεκεν ΝΤ ΑΡΙΡΗ απο τε]] αἱ ΟΙΠΠ (εχεερ{ῖβ Ὁ αἱ ραις 

αυ] εγεκα Ἠαβεπί) 

90. οσ ουχι µη επι ΝΗΙ 1. 1924. 205. ... ς Ἠπ οσ ου μή ΕΠΙ ΑΡΗΧΓΑΛΠ 

πποῦ αἲ Ρ]ογ ...  ΔΤΙ εαν µη (:: εκ Μο), Ίέεπι Ὦ ο ο ἶ 1 πἰθί μἱ τεορίαί 
(«ἷαπς 6, -αἰές Ἱ): οοπίτα α 3 ᾳ ϱμἱ ποπ γεορίαί (-ἷεί α)ν ἓ νρ ΟΥΡ αἱ 
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3 ’ . - - υ ” ) .- , 
πολλαπλασίονα ἐν τῷ παιρῷ τούτῳ, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ 
.. η. 

ζω αιωγιο}. 
Ὁ 1 902.9 ν ὃν μεσα ης π 2 : ον Π/αραλαβωών δὲ τοὺσ δώδεκα εἶπεν πρὺσ αὐτούσ' ἰδοὺ 

5 ο) . « ’ π ; ) Δ 

αναβαίφομεν εισ Περουσαλήμ, χαι τελεσθήσεται πάντα τὰ γεγραμ- 
π - - - ε» - / οἱ ὢς 

μένα διὰ τῶν προφητω» τῳ υἱῷ του ἄνθρωώωπου' Ὁ3 παραδοθή- 
Δ -- ” 5 ΣΙ / ν ορ ΄ Ν 

σεται γαρ τοῖσ εθνεσιν και ἐμπαιχθήσεται και υβρισθησεται και 
’ . Ν ’ 2 . Ν 

ἐμπτυσθησεται, 99 καὶ μαστιγώσαντεσ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ 

αἱ ποπ γεορίαί (101 --ἰεί) | απολαβη ΟΙΤΗ ΝΑΙΡΕΧΓΔΑΠ αποῖ 4] ρ]ες... 

ΒΡΝΜ α)19 ατπι λαβη (.: πι Μο: ο εί. ΜΙ) | πολλαπλασιονα (ία νε; 

ϱΙ 5 γιά): ραυος Π5 11 α 8ΒΥτΤΡ πιΕ (ἴη οοἆῬατοα) ΟΥΡ 51: 185: 318: 910 

αἱ (νιᾶε βε8ῦ.) επταπλασιονα. Οοπίτα ἀϊδριίαί Πίεν: Ῥοβίαιατη ΘΠΊΤΩ 
1ου{πῇθ, 19 ται] { Τονϊπ]απϊ νετβρα ,, 4ποπιοᾶο αροβίο]ς5 Ῥτο ἀειτα]ῖο[ῖς 

ΒΙΠ19 οἱ τιχοτῖθι5 ΤΠ α]ο ανβ]1ο οεπέζεδ, 1π π]Ιο δερίζες 4οπηΙΠΙΙβ ΥΕΡΤο- 

παλ 1Ε”' ἨαΡεί” 5 - πο εχα]{αί ἵηῃ πιεπᾶαςἶο -- βοῖαί ἵπ Μί οἱ Μο αρο- 
β{ο]15 απ ππῖνεγδα δια ἀἰππίβεγαπί εαη{αρ]ήπη ΤοαΡΤΟΠΙΗΙΒΕΠΙΠΗ, ἵη ονσ]]ο 

απ{θτη 1μασαθ πππ]{ο Ρίατα, 14 εδί πολυ πλειονα, εἰ ροπ]ίας ἵπ πα]]ο 

ενρ]ῖο Ρτο σεπέιπο 5ογ{ρίαπα 65586 δερίεπι, 8εᾳιε απί (π]5ατ]] απἲ Ίππρε- 

τὶῆαε ταυπη {εποτί. | εν τω καιρ. τούτω: Χ ΡΙαΘΙΗ νυν (:: εκ Με) | 
τω (5 οπι) ερχοµ. ζω. αιωνιον (ο οἴίαπι οοπδεφιείιγ αείεγπαπι, ἴξθοπι ΒΥΥ 

ου): α Ὁ ο 5’ ϱ5’ 1 1 αᾷ ροδθίζεδῖέ (ποι Ίέεπι Ε ρ νίά ᾳ νρ) 

81 --- 54. ΕρίρΗΠΙΑΓΟ 515 ϱ/ 540: παρεκοψε το" παραλαβων τουσ δωδεκα 
ελεγεν᾽ τδου αναβαιγομεν εισ ιεροσοληµα», και τελεσθησεται παντα 

τα γεγραµµενα εν τοισ προφηταισ περι του Όιου του αθρωπου 
παραδοὤησεται γαρ και (315 οἵη γαρ και) αποκταγθησεται και τη 

τριτήη ηµερα εγερθησεται (515 αναστησεται). ολα ταυτα παρεκοψε. 

81. δε: ος βΣΤ]ᾳνρ αἀά εδ (ποἨ Ἰέεπι α Ὦ ϱ) | δώδεκα (ο ιβ, Ο19) 
Τ08 ῥεκαδυο): Ε α Ὁ ΕΠΣ ΙΤ (ποηἨ επιςϱ 1] ᾳ νβ) αἲά µαθητασ | πρ. 
(ΑΗ οπι) αυτουσ εἰί.α Ὁ ϱ ᾳ ΟΥ1ὔΤ08: ο ΓΗΣ ΤΠ] νρ αυτοισ | ανα- 

ῥαινοµεν: τ 69. αἱ Ῥαπς -νωμεν | ιερουσαλημ «ΠΠΙ ΝΕΡΙΕ ΥΣ5ἵ ο Ρο 
ορ ΟΥ2)396,.. ς Ἰωπ ιεροσολυμα (1: πί Μί εἰ Με Ιεείοπε ποη Βι68) 

οµ πι ΑΡΧΓΑΑΗ απο» α] Ρ]ες Π{Ρ]εΓ νρ εἴο | τελεσθησεται: 60. γδ6ῦ ποτ 
81109 [ετο Οµ5,396 τελειωΦησεται | τω υιω: Ὦ 1δ. 69. 194. 946. αἱδ 
Ἐρίρμπηατο 515 ϱ{340 (ν]ᾶε απίθ) περι του Όιου (Θεμα Ῥθεπα"), Ἰέεπι Δ 
ΟΠΙἱ58Ο περι, Ἰέεπι ἄε ΠΠίο 1έ νΕ «οΡ ΒΥΕΥ ΒΥΠΙ 

82, παραδοῦ. γαρ: Ὦ 6 οτι παραδοῦ. | εμπαιχθησεται (κ -χθησον- 
ται): ΑΡΕΡ (ΠΟΠ {ο ΝΒΙΕ τε]]) ενπ. | και υβρισθησεται (8γΥ3Ο 
Ροβέ κ. µαστιγ. ν. 98. ΙΤΑΠΒΡ, Ἠππο 1η ΙΠοᾶ Πα: 6έ Παρείζαδιιπέ επι εἰ 

ζφποποπία α[οίειιέ ειπι) 6ΤΠ ΒΑΡΕΧΓΔΛΠ αποῦ 1 Ρ]εχ «ορ ϱο 5Υτέα εί Ρ 

ο." αεί: 19051 οε]αί { νρ αγπιἁδό οἱ Παφειαδίδω, επι ο 5εᾶ ροβί κ. 

εμπτυσθ.. ροἩ .... 91, α111 α Ὦ ο Η5' 1 ᾳ ΒΨΤΡ ἴχί ΑΥΠΙΖΟΝ οπ1 (:: αἱ πας 

Μίέ που Μο ἸἨαβεί); 1 {οίαπι νετδαπῃ βίο Ἠαδεί: ἐγαδείιγ, Ῥειβεης εἰ 

Παφειιαέμπι οεοίᾶεπέ ἴιπι | και εμπτυσύθησ. (0 ενπτ., γν αἴδο 4 ἃ 

ὑπ αείεπι εἴις): ῬΕ α)ἳ ΑΥΠΩΖΟΕ ΟΠΙ (1: οπ1 68, Μέ, πο Ἰίθπι Μο) 

98, αποατεγουσιν (εἰ. 4): 9ΕΕ αποκτειγουσιν, Ἰίεπι Ι81ΐ οσοίζμπί 

81-54 
Μέρο, 1Τ--18 
Μο 190, 99---34 



045 19, 94. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

225. 10 κει Ψ - , υ , Ωω Δ 2 Ν λοὶ ’ 

τη ημερα τι τρίτ] αναστήσεται. ὃ και αυτοι ουδεν του- 
5 ή Νες” ” - Ν 

τω} συν) πα, και 1/1) το οιμα στουτο κεκουμμέγον ἀπ᾿ αὐτῶν, και 

) ’ [ή οὐκ ἐγύωσκον τὰ λεγόμενα. ν 
9ὔ-- 48 : Ὦ 994.9 2 , να » / . ζ Μίνιν 9 γένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζει αὐτὸν εἰσ Περειχὼ τυφλόσ 

Μο 10, 40-55 . Ἔ σπτα 
] ΄ Δ Δ ς ΔΝ »” . 

τισ ἐκάθητο παρὰ τὴν ὑδὺν ἐπαιτων. 90 ἀκοήύσασ δὲ ὄχλου δια- 
ἴ , ᾽ ο) τὰ - ο. ον » -α 

πορευοµένου ἐπυνὺάνετο τί εἴῃ τοῦτο. Ὁ{ ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι 
Π » « . - Π Αν αν] κ. //σουσ ο Δαζωραῖοσ παρέρχεται. 95 καὶ ἐβόῃσεν λέγων᾽ ᾿Πησοῦ 
εν» Δ σα / ’ μι. Ν ο μη ’ Γ ’ 2 ” 4 

υἱξ «1αυείδ, ελεησὀν µε. ὅ5) καὶ οἱ προάγοντεσ ἐπετίμων αὐτῷ ὕνα 

δὺ. τη Ίμερ. τη τριτ. (α απ 1πς 1ο], Ιΐσπι ο 5ο οχ αἅἷο ἑογέα ΤΕΙ ί 

χηῖγο σονγαρέαπα Ἠαμροί «Πεἰογίογεδι (επί): κ 1. 1. 69. 124. 191. 909. 

αἲ ρ]α510 ο Ε (3: ϱ1:3. οκ 511) Ἱ α (1 Ρο8έ ἔγεν ἀίες) νο αΥπι Βρῖρ]Ιπανο 
(ν]άο απίς) τη τριτη ημερα (:τπεΜ{) | αναστησεται: 1 α110 ονο Ερ1ρ]ι 

λατ οὔ 10 (ΠοἨ 1{οπιδ16) εγερθησεται (:: αἱ η Μί ο τά Ίπις). - : 

94. και αυτοι: ϱῦ α] Ρας ο ΒΥΥΣΟἨ οἱ αοί] αυτοι δε | οὐδεν τουτων: Ὦ 

τουτ. ουδ. |. και ην: 1. 1491198 ο09.α ὓςο ΡΕ ᾳ (ποῦ Ἰέαπι 15: νρ) 

βγνέα οί 56 οἱ Ρ 1η 15 αλλ ην... 1 ροδί ὑπίοϊζευεγιπέ (συνηκαν) Ρροτρ]έ 

«πο αἀἰσεραίιη οιη]ρδδῖς 6]: και Ἠν 1δα εγωωσ». | τουτο: ο 1. 250. 

191. 909. α Ὁ ο ο ΕΠΣ Τα (πο0ῦ Ποπ {νς) οορᾶ” ΑγΥΟΙ αγά οσα |. πε- 

κρυμμενον: ΑΓ αἱ ραις κεκαλυμµενον | απ: επ | λεγοµενα: βγν πο 

56 Αα ἆ οἵπι εν 

ὅδ. εισ: 19. 194. 946. τη (69. εν τη). Πίο Ερϊρμπανοδ1δρί 940: εγεύ. δε 

εν τω ΕγΥ. αὐτον (515 οπι) τη νεριχω, τυφλοσ εβοα ' τὸ υιε δα. ελεήσον 

µε. και οτε τα3η φήσιν' η πιοτ. σου σεσ. σε. | ιερειχω ουπα ΒΡΡΩ (Το 

19, 1 Μο 10, 46 Πεὺυ 11, 90 οὐ. Ν; Μς 20, 29 πο, α]Ὀϊ οἱ. δ)... ς 

μη (εριχω ΕΙΙΠ ΝΑΙΗΧΓΔΛΗ αποῦ αἱ οπιμσ]ά ῃ. επαιτων επιη ΝΗΡ1, Ονῦν 
195 Ώ]α]555 (Ρ ο Ὠ]α] επαιτ. απίο εκαθητ. ῬοἨ)... ς προσαιτων (::1 οί 

πᾱ Μο) οππΙ ΑΡΩΕΧΓΔΑΠ απο α] οππὔᾶ,  Ὠῖα] νογοδῦδ βῖο: επειδη 
παφρεισιν οι περι µεγεθιον, οι του δογµατοσ καρχιωνοσ, εκ του αυτων 

εὔαγγελιου αναγινωσκω᾿ εγενετο ὃε εν τω εγγιζ. πδα και παραχρ. ανε- 

βλεψεν (ν. 49). 

86, διαπορευύοµενου (οί. Ονὔ, 05 Ρα] 998): Ὁκ παραπορευοµενου. Του 

4 νο (πγύαπι ϱγαοίέγειπίεπι, ο ἐγθαβ ἐγαπδειπἰον | τι ευη (Ἠ ει, Ἡ, ση) 

τουτ. 6ΠΙΏ ΝΑΗΡΓΔΑ ππςῦ αἱ Ίοηρο Ρ]α Τίοπι ΡΙεΝ νρ φηζᾷ Ίιοο (1 ία) 

εδδεί, ο «ᾷ εδδεί {ια ... ἴμῃ τι [αν] ει. τουτ. 6πΠΙ ΏΚΗΜΩΠΧΗ αἱ 
Ῥ]1935 Ον, 1954 ο{ο Τ1αἱ505, Ίτοπι α φῤᾷπαπα Ίου ε5θεί, ἆ «παπι ε88εί 

1ος 

ὃτ. απηγγειλαν (141355 απηγγελη) δε αντω (6ἱ. Ν9): ν” οι δε απηγ}., { εἰ 

ἀἴπον. εἶ | ο (4 οπι) ναζωραιοσ (Μο εορῦΊ γαζαραιοσ) οί. Ὁ ἆ {134 

ζορδΕΝΝ Ας. ΕΕ 1. 191. 909. νρ ΟΥὐ 196 ϱ ναζαρηνοσ, Ίέεπα ο Ἰ 1 πιαπο- 
Τε... 181955 ΟΠη ἱ 

98.χαι: Ὁ ο{ροο δε(ᾷ ἔαε ἴ[ε, ο 1ῑ[ε αμίεπι) | εβοησεν (ΕρἱρμΙπΥΟ 

εβοα, ν]ὰο αἲ ν. 95): Ρεκραξεν | Ὦω (εἰ. Μείοι αρ ΠρίρΗΡΙ5, ν]ᾷρ 
απίο, οἱ Τον αγ σὲ, 56 ϱ{ 51 Γ1α1 558): ΑΈκῃ α] ρ]ιδ10 Ονὐ, 186 οπι | δαυειδ, 
δαυιὸ, δαβιὸ: εξ αά Μί1, 1. Τε ν. 5ᾳ 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 18. 40. 049 

ΑΝ. Ν .ὰ 2' .- . λ ΄ / / 

σιγήσῃ  αὐτὺσ δὲ πολλῷ μάλλον ἔκραζεν' υἱξ «Ίανείδ, ἐλέῃσόν µε. 
Ν ὃν { ... . ” / 

46) σταθεὶσ δὲ ὁ ᾿Γησοῦσ ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὺσ αὐτόν. 
Αι ὁ ορ Δ 9) τω" 9 ’ λος ) ) Π 
ἐγγίσαντοσ δὲ αὐτοῦ ἐπιρώτησεν αὐτόν" 41 τί σοι θέλεισ ποιῄσω; 
ς Δ σ - ΄ ο 3 ’ κών - σ ” λος ’ 

ὁ δὲ εἶπεν κύριε, ἵνα ἀναβλέψω. 42 και ὁ ]ησουσ εἶπεν αυτῳ' ἀνά- 
νεος ἐν ς Ν - ρ 

βλεψον᾿ ᾗ πίστισ σου σέσωκέν σε. 48 καὶ παραχρήηµα ἀνέβλεψεν, 
Ν 2 ’ . - Δ - [4 3 

καὶ ἠκολούθει αὐτῷ δοξάζων τὺν Θεόν. καὶ πᾶσ ὁ λαὺσ ιδὼν 

ἔδωκεν αἶνον τῷ Φεῷ. 

99. ΟµπΙΕαπί νετβυπη 95 (ο βρα{1ο) ὅπ. 190. 10Τ. 250. 908. 499. 9δοἳ ὓ 

Γ1Α1555 (0: Ρτορίαυ ομ(οιοτελ.) | και ου: Ὁ ο Το μπατοΆ,ὖ6 ϱι δε / πουα- 

γοντεσ (εἰ. Τενμπατό4, 56 ΟΥ 5156: Αγτέαϱξ 8Ο αάά Πσδιπ): Ακπ 49. 
ϱ νεα παραγοντ. ((μῦ ργαεἰετίδαπέ), 396ν παραπορευομενοι Γεπετι- 

ων: ΑΓ 69. 9δ2. -μουν | σιγηση (Βεμα ατεοίο αρ Το απὶ αππαβ ϱχ 

ονρ]»δ{ῖ5 Ἠου νογῬο τι! ται") ουσ ΕΡΙΧ 945. 904. 589. ἴδον 01510089” 

πο... ς σιωπηση (:: πἲ Μί οἱ Μο) οἵιπι ΝΑΦΩΠΓΔΑΙΠ ἹΠοξ αἱ Ρίου Οτ5 

Ἰβθδοπποϊ { αυτοσ δε (18ΡΙεὈ νο ἴρεε Όογο): Ἀα ἆ 9 ο δε (α ἆ αἆ Με, ο 

[ο αίεπι) | πολλω: Ὁ ο ΒΥΥΟ3 οἱ 5ΕἨ (πο Ἰέοπα Ρ οί 1) οπη { εκραζεν 
(41 ρατις απι Ονὃ, Ἰὔ610ογς -αξεν): ΕαΗΝ αἲ15 αεί αἆᾶ λεγων (πείἩ εἰ 
ἀἶαίϱ) | υιε (0 α]ήνείδί υιοσ, ἆ Πζάιθ) αἱ. Οµ5156: κό 1. 69. 124. 191. 

151. 209. αἱδ ρτασιη συ 

40: ο 16 ΕΝΤΙ ΝΤΙΦΗΕΧΓΔΑΙΠ πες αἱ οπΊἩ {ογο Ον5Τὸ6 Ίέοιι ΤΠ το ου ΒΡΕ... 

Α 65. ΡΓῖαΙδ58 οπι | προσ αυτον (Ὁ ο {ᾳνς 6ο σορ Αγά οἱ Ρ γο]] 

015.196): Ρ 1. 68. 181. 909. αἱ Ραπος α ο Η3 Τ]1 βγτόα Γἱα|505 οπη | επη- 

ρωτ. αυτον: ΩΧ 19. 69. 49ὲν γδος 10Ρ9 αἱδποῖδί αάά ο 16 

ΔΙ. τι εππι ΝΒΡΙΗΧ ὅτ. ο «ορ ὨὈ]α] 555... ς Τη ργασπι λεγων «πι ΑΚ 

ΤΔΑΠ αποῦ αἱ Ρ]ον ΠΡΙε" νο σο βγτοα αἱ αἱ εί μτ (Άγτοι ο{δεμ αάά οεἷ, 
ΠΟΠ ἱίαια Ρ οί Ἠτ) αγ (αοίἩ αωᾶ αἱ ργο επηρωτ. αὖὐτ.), οτι Ον ὅ, 196 

ειπων | ειπεν: Ἡ Άγτοι οί Ρ ΠΒ αθί]ι αἆά αυτο | κυριε: Ὁ ἵ 1 ᾳ 5 (ποπ 
επι ς ο (νο) Ον Ροβέινα αναβλ. Ῥοη ... θΡ9 α οἱ | ἵνα αναρλ.: 

βγνέὰ αὖπά μἱ αρεγζαπέιη: οσιζέ πιεί εί υἰάεαπι “ 

49. ο 15 (1. 19. 209. ο κυριοσ, Τθ. 195. 918. Αυτεὰ ΟΠ1) ειπεν αυτω (ία 

{ᾳνρ): ΡραβςοβΣ115 Ον Τὅ6 αποκριθεισ ειπεν αυτω (5εά 1 ΟΥ 

αά ἆ τς, {οι ο 6έ γεδροπᾶεπδ [ρτασίεγπιϊρβῖς αὐπιί ἐπζέ] {]εδις, Ἱέοπα Γ1α] 

555 αποκριῦ.. ειπεν ο τ9) 

45. ὨΓ]α|355 αχδοτΙρ{ῖ5δ α νενδα ὁὅ δα 45 ΡοΡβί νετθα χαι παραχρ. αγὲ- 

βλεψ. ποπ αἆά και ηκολ. αυτ. πδᾳ εδωκ. αι’. τω Όεω | και ηκολουύ. 

αυτω (κ αυτον): ΒΥΤΑΥ οτι | ὀοξαζ. τ. θεον: Ο15 196 ᾳ9 Τις δίς: ου 

µονον ἠκολουθει αὐτω, αλλα πλειον τι ειχε παρα τουσ λοιπουσ᾽ Ίπο- 

λουθ. γαρ φησιν αὐτω δοξαζ. τ. Θεον | λαοσ (013155): ϱΑ 15. 69. 

194. 946. α130 ΟΥ5, 196 ρχλοσ. Ἐκ ἹἸμαίΐ α ἆ ο 5 Τογίπιαχσά, ὂτ Ῥογιζις, 
νο ΠΤΙ] ᾳ4νςο ρίεῦς | δων: ΚΙ αἱ6 βοµο]5”1 αεί αΙογαπα οπι | αννον 

(εί, ΟΥ5, 56015. ΤΕ νο {αμάεπι): Ὁ δοξαν (ἆ φἰογίαπι) 



050 19, 1. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

ΧΙΧ. 
- . ᾿ Γ ο. 0 « π ] 

Λα: εισελθών διήρχετο τὴν Ἱερειχώ. 3 καὶ ιδοὺ 1 205. 10 

3. Α αν ’ 7; ο Ν 5 τ . 
αγηρ ὀγοματι Καλουμενοσ Ζακχαῖοσ, καὶ αὐτὸς ἦν αρχιτελώνης, 

 γ / Β Χο ο) ὃς »» η 3 . , 3 Ν 3 

παι 11 πλούσιοσ Ὀ και ἑς]τέι δεῖ) το} 1ησουν τισ εστιν, και ουν 

ἠδύνατο ἀπὺ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικία μικρὺσ ἠν. 4 καὶ προδρα- { χλου, 1) ΊΛιχις µιχροσ 1’. χαι προὀρ 
. 3 . ” ” ’ . Ν / ασ ες .) ’ α΄ 

µῶν εισ τὸ ἐμπροσῦεν αγέρη επι συχοµορέαν, ἵνα δη αυτόν, ὅτι 
] ’ ” ν Δ ιά π .. 4 ’ 

εκείγησ ημελλεν διέρχεσθαι. Ὁ καὶ ὧσ ᾖλθεν ἐπὶ τὺν τόπον, ἆνα- 

ΧΙΧ, 1. ὀκηρχετο (Α διερχετο): ΜΑ αἱ ΡΙβ10 ΑΥΥΡΕΣ (6Υ ΤΗΣ ἠγαπσ Πεβυν 

5, 

ὑπργεαίεης Πἱεγίο]ο) αεἰἩ Ῥτασπι ο εξ, Πίεπιτ 194, 2969. αἱ πηὰ α.ᾷ οἵς| 
την: Μ 2948. ΤΡθ εισ την, Ε35 εισ | τερειχω ΟΝΠΙΝΒΡΩΔ.... ς ΤΠ νεριχω 

6ΠΤΑ ΑΙΠΓΛΗ απο» τα] οπιηΥ{ᾶ 

«και τδου (εί. ΘΥΧΡ εί Τα): Αγτοι ο{δΟΝ οπι | καλουµενοσ (εἰ. ο Ρο 60Ρ 
γρ οί δὲ απ): Ῥα αἲἳ Πρ]εν νρ Αγγοα ϱ{56Ν (πίθγ(ο οἱ φιωίζαπι) αοἰ] 

οσα (Βε]α ,δῖς πῬίαιο Ἰοσογαπῃ αριιᾶ Τις”) | και αυτοσ: 69. βετα ρο 

ΕΞ. 148 νΝΡ 6ΟΡρ και ουτοσ. Ἰίειαι ϱ 6 Ε1 σοΥῖᾶ (αθτίε οπ1 και) πὶ] η]ςί 
ουτοσ, 8ΥΧΞΗ ϱ{5Ἀ και (Α6{]Ι ΠΟΠ ὀκρτῖπῃ και αὖτ. ην) | και ην οΝΠΙ 8, 
245. (1 5 εί 8ἶπο τν, Ἰέεπι ΒΥΥΣΕἨ ἄἴνεν εγαί εἰ ϱγύποερα μιδὲΐο.) εοΡ ΒΥ1 

οπ ϱ(Ἡῦρο.... ς ΤΙ και ουτος ἡν ΕΝ ΑΩΕΓΑΛ αποῖ 4] Ρ]εχ { (εί ἐβίε 

ἐγαέ) ΥΤΡ 198. Ἰέεπι 108. 157. ΑΥΤΡ ἴχί ουτοσ ην... Ἐκπ 1. 18. 49. 69. 

191. αἰὔδει Ὦ Ἱ ᾳ νρ αιπιεᾶ και ουτοσ, Ίεπη Ὁ α ο Η5΄ παί αγπιζᾶᾶ και 

αυτου ην (ο ΗΞ' ταί εἰ ἔμδε ἄίν. εγαἰ): Ἠϊπο ἩΠ καν αυτοσ [η] ... Ὁ 

6 0µη 

:«ηδυνατο (4 ουκ δυνατο, αἱ Μί 29, 46) ουΠΙ ΝΑΗΖΕΦΕΓΔΑ από τθ]] είς 

: ΒΤΚΠ α] α]ῖα εδυνατο | τισ εστιν εἰ απο τ. οχλου: ΒΥΤΟΝ ΟΠ (ΠΟΠ 
ἵτεπη 568 ϱΕΡ ϱ{Ρ): ταγβα5 αᾱ µικροσ ην Βγτόὰ 6ἱδΟΝ α4ὰ Ζασο]ιαειιθ 

.προδραµων ΟΠΠ ΝΑΒΚΜΩΕΡΒΌΔΑΛ (π εκ Ππρετα γθςοςπΙ{19η6) α] Ρα (10Ρ] 

να ΡΥαεσΙΥΤΕΠΒ, ϱ Ῥγαεσεδδῖέ,  ΡΤΟΟΙΤΤΕΠΒ) ... ἘΕΟΗΗΝΥΠ αἲ”5 προσ- 

ὀφαμων, 11. 69. αἱ Ρ]535 ὁραμων, α ουΥΤΕΠΦ, Ὦ προλαβων (ἆ απίεςε- 

4έ19) | εισ το (101. τα) εµμπροσῦ. (0 ενπρ.) ουπι ΝΕ, Γ56ἳ (151.) ο 
(ταεσεδδίέ αωίεπι ἴπ Ῥγίοτε: Ἀεοεᾶετο ναΐτ ἆ απἰεοεᾶεπβ αὖ απίε) ... 

ς Ίωι Τϊ εμπροσύθεν επ ΑΡΒΤΩΗΓΔΑΠ απο 6]! αἱ ΡΙες.... ΠΡΙ6ΕΓ νρ 

ΠΟΏ οχρτίη | συκοµοφεαν (οί. ςὸ 9 Βα) επι ΝΗΤΔ αἱ ππα σοΡ, 1ΐαπι 

ΕΞΕΗΝΜΒΥΓΑ (η -κομορ- αΏφεῖδεῖς τε]]) αἱ Ῥ]α -μοθαιαν ... Ἰωπ εἰ Τί 

(εκ 6γγογθ 4θ Β) συκοµωρεαν οι Ῥῷ 1. 191. α115 {ετε, Ἱέεπι (αἱ ς αἱ 

ςε 1055 5ᾳᾳ) συκοµωφραιαν ϱ"ακΌΠ αἱ ρεγπια Ογτ]πεῦδ Ίοπι Α συκω- 

µοραιαν | ινα ιδη (εί. κό; ΚΑ 69. αἱ ειδη): Ντου δεν | εκεινησ πα 
ΒΑΒΤΩΕΓΔΠ αποῦ αἱ ρ]α, Ίέεπη Ὦ εκεινη (Ἠ ο Η' ἶ ᾳ ῑα ραγίε; εοπίτα 

α ϱέτ ία ρατίε, 1 5 ρεγ Πίαπι ραγίεπι; ε ία, ἆ Ενρ ὑπᾶε) ... ς (Ξ- α0 

32) δι εκεινησ οππι Α 1. 69. βο]μ”” αἲ τη (έπη α 1 8 ατπι) | ηµελλεν: 
ΚΒΌΛΗ 1. Εβο] αἰδὺ ἔετο εμελλ. | διερχεσθαι (8γτζα αἆά Πέδβ): Δ εισ- 
εϱχ., 1. 191. αἱ παρερχ. 

και ωσ ηλ. επι τ. τοπον αἱ. {νρ 9ΥΤΣΕΝ είΡ εἰὴῖ ρο εἰίο: ϱ 15Τ. 4 Ὦ 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 19.3. σι 

Ωω ) ο. - σ λ ο τρ , - / [ 
βλέψασ ο Ίήσουσ ἐίπεν προσ αυτόν" Ζαμχαιξ, σπευσασ πατά- 

βηθι᾽ σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ µε µεῖναι. ϐ καὶ σπεύσασ 

κατέρη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαῴων. Ἱ καὶ ἰδόντεσ πάντεσ διε- 
/ / 4 Δ ς - . Ν ο) ώ ο” 

}όγγυζον, λέγοντεσ ὅτι παρὰ ἅμαρτωλῳ ἄνδρι εἰισηλθεν καταλύσαι. 

8 σταθεὶσ δὲ Ζακχαῖοσ εἶπεν πρὺσ τὺν κύριον ἰδοὺ τὰ ἡμίσειά 
µου τών ὑπαρχόντων, κύριε, τοῖσ πτωχοῖσ δίδωµι, καὶ εἰ τινόσ τι 

ἐσυκοφάντησα, αποδίδωµι τετραπλουν. Ὁ εἶπεν δὲ πρὸσ αὐτὸν ὁ 
᾿Ιησουσ ὅτι σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ 

ο 5.11 ᾳ 8 και εγεγέετο εν τω διερχεσθαι αυτον (5εᾶ 151. τον ’, 

Ίίθπα 15 Γεδιιδ ΟΠΠΙΡ8Ο ο 1 Ρρο8δί αναβλε.) ... Άγτοα οἱ ουπι ἐγαπδίγεί 

1ε818 | αναβλεψασ ο (Β οπη) {6 οπι]ραῖς τα]] 9.ΝΗΙ, 1. 191.208. 6ορ αγά 

εων δγτοῦ οὐαἡ επι εἰ, ΒΥΥΣΟΝ Πεβιις οἷᾷ. ει εἰ, πθί]ι υἱζ. επι Πεδιις εἰ, 

Ῥ ειδεν καν ... 5 Τμ Τϊ αναβλ. ο τξ ειδεν (ΚονδΠ” αἱ ιδ.) αυτον και 

61 ΑΩΗΓΑΛΙ οὗ α] Ρ]εν {νο ϱο 8ΥΤΡ αἑ ντ, Ίίθπι α γεβρίσζεις ουἰαίέ 

ἴζιππι εί, 5 γεδρίστεηΒ δΗβΊπι Ὁαέ επι εί, ο γεδρεωῖέ εἰ υἰαεί ζωη εἰ, ο 

α.5. τ 1 υἰζσέ ἐζζπι (ἳ οπι) δι/δπι (1 5ιιδιίπι) αδρίοῖεἸης εἰ...  οἰαιέ ἐζηι 

εἰ γεδρίοίεης, 151. ειδεν αυτον" αναβλεψ. δεο τς, Ὦ υἶαίε ἔἴχωπι γεβρί- 

οἰεπίεπι εί | προσ αυτον": Ὁ 193. ὃθθν ἃ ο αὐτω (ΑΥτ" ποη ϱχ- 

ΡτΙΠ]) | σπευσασ (Υα]επίί αρ Ι35 σπευσασ καταβη δι, οτι σηµ. εν τω 

οικ. σου δει µε µειναι): 98 ε ᾖ ϱ0οΡ σπευσον (5εἆ ο ροτρῖέ ἄεβοειι- 

ἄετε) | σηµερ. γαρ (13 αἱ5 ο γαρ): Ὁ Τε νρ Υα]οπίί αρ 1155 οτι 

σα. 

Τ. ιόοντεσ: ΚΜΠ αἱ ΡΙ519 αγπιζᾶά αἆά αυτον | παντεσ 6ΝΠΙ ΒΑΒΡΙΗΦΕΗΕΓ 
ΔΑ ποῖ (εί. 8) α1109 έἔετα.,.. ς απαντεσ εστι κΝῃ 1. αἳ τα... 19. 69. 

946. οι φαρισαιοι | λεγοντεσ εἰ. Ὁ ο ἔαᾳ νο Ρο εορ βγταίτ ϱέΒΏὲ οίο: Ὁ 

α ο 3 115 βγτέὰ οτι | ανδρι (οὔηπι α 8): 1, ανθθωπω, Ἰέθπη οπιύνέηι 

Ῥοάσςεί]ανς... ΝΙένρ απίθ αµαρτ. ΡοΠ 

8, ζακχαιοσ επ ΑΒΙΙΩΗΓΔΑΠ ιποῦ αἱ ρί6Υ ... Νϱ 1. 191. 248. τρο α]ὃ5ος 
ο ζακχ. | κυριον: ΑΚΜΠ 19. 69. 1324. 946. αἱδ0 Μετα ϱ νυρδίχ (1μαεῦταξ 
101. διεδδέέέιας ΤΕΒΙΠΑ Άγο ἀοππϊππα/ ) ΒΥΤΣΟἨ 6{ Ρ πας (ΑΥΤΗΣ ζοπιύπ. {έ5.) 
(ήσουν | τα ηµισεια (ΝΕζῳ 989. -σια) οΝΠ ΝΒΤΩ 889; Ίετη Α ημισηα 

ων ΑΕΔ 69. αἱ τα ημισυ, Ρ" τα ημυσοι ... ς τα ηµιση επι ΕΠ ἀποῦ αἱ 

Ρία Ο1επιῦῖὸ Ῥαρτεξββδθῦ (8Ρ9 .σεα αἴφιο Τα Τη εκ 6ΓΤΟΥΕ ἀε ΕΒ), Ρ" τα 

ημυση | μου των υπαρχοντ. ο.ΝΒ1Ω 1.209. αἲ ραιο οοΡ (πιέαγιήι ΤΕΥΙΠΙ) 

κ. ς Ἱμπ των υπαρχ. µου (93 αἱ Ῥρ]αβῦὸ Ῥαςέᾶά 2 µοι) οΠι ΑΡΕΓΔΛΙΠ 

αποῦ α] ρ]ει Ο1επιῦῖῦ Βαβτεβε Ἱέεπα 16 νρ (αἱ. ΙήΠΙ243 6η δοπῖς πιεῖς ΟΥΡ 

905 ϱ{0) | τοισ (Ἡ 348. Ρ5ΟΓ οτι) πτωχοισ απίε διδωμι ευ ΝΒΡΤΦ 1. 
985. 909. ΑπίιοσμΙοήά.,. ς Τωπ διδωμ. τ. πτωχ. ΟΠ ΑΕΓΔΑΠ ιπΠς) αἱ 

Ρ]εν 1{ ΥΕ Ρο 6ορ ΒΥΙΥ ατπι αθίὮ Βαβτεξξ (0]επιδῖτόδιδωμ. ελεήημοσυνην) 
ν1πί45 ΟΥΡ | και εν τινοσ (αορ εἰ ιο οι): Ἡ ΟΠ1 εν 

9. προσ αυτον (4 ο ΟΥΡΣ504 Ἠαες οπι; Ἡ πρ. αυτουσ) ο (Β οπι) 15, Ἱα Ε 
(αἆ ει Πεδιθ): ἨΒῖ ᾳ νρ ο Έ πρ. αυτον, ἴίεπι α Ὁ ο 3 11 ᾳ 8 ΒΥΤΡ 

της [εδιιδ (ΥΤΡ ΠΡ ἄοπιῦιις) αἅ Πίο | τω οικω (αξ. ΑπΙοςΗ 1044): Α0Ώ 
εορᾶζ ῥτασπη εν 



[Με 18, 11] 
1 Ττπα 1, 15 

19 595 

055 19, 10. ΚΑΤΑ ΛΟΙΚΑΝ 

” π η ος ω ο0θ.5 στ π « ει , 

αὐτὺσ υἱὸσ βρααμ" 10 97 ᾖλθεν γὰρ ὁ υἱὼσ του ἀνδρώπου 
--- ι Ξ 1 ὃ 
ζητησαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλόσ. 

οο7 2 / ώ] - -- λ 
11 πο 4κουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα προσθεὶσ εἶπεν παρα- 

/ Δ ια Δ ασ «ς Δ 8 Ἀ .- 2 Δ σ 

βολήν, διὰ το ἐγγὺσ εἶναι Περουσαλὴμ αὐτὸν καὶ δοκεῖν αὐτοὺσ ὅτι 
- ιά - - 

Μι», 1 5ο παραχρήµα μέλλει ἡ βασιλεία τοῦ Όεου ἀναφαίεσθαι. 12 
Μο 19, 84 

σσ αλλες , ο Δ 3 ; 3 ’ / 

εἶπεν ουν ἄνθρωπύσ τισ ευγενὴσ ἐπορεύθη εἰσ χώραν μακράν, λα- 
ο. - / τς θ09.ῇ 
βεῖν ἑαυτῷ ῥασιλείαν καὶ ὑποστρέψαι. 19 "''Ὁ καλέσασ δὲ δέκα 

’ ς ” 3 2 -- ’ ο, σε) λ 2 2. 
δούλουσ ἑαυτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖσ δέκα μγᾶσ, καὶ εἶπεν πρὸσ αὐτούσ 

εκ ΔΝ - 3 - 

πραγματεύσασδε ἐν ᾧ ἔρχομαι. 14 οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν 
δν κο , , - ο 2 --) : 5 / 

αυτο», και ἀπεέστειλαν πρεσβεία ὀπίσω αὐτου λέγοντεσ᾽ οὐ Θέλο- 

9, αβοααμ (1, αβραμ) αΏδᾳ εστω’ ΟΙΤΗ ΝΤΒ ... ς Ἱωη ΤΙ αάᾶ εστιν ο. Νο 
ΑΏΡΦ απο γο]] αἱ οπηπΣ]ά 1 νο εἰο 

10, Πααπάαηέ ναι τοδρῖοϊαηί Ώππο ναυδαπῃ Ο]οπιῦῦ (εφ ου Ἱ. ο. ζακχαιου, 

και ο σωτηρ ειπεν ο υιοσ του ανθρωπ. ελθώΝ σήηµερον το απολω- 

λοσ ευρεν) ΟΥ 33515 οί δ, 814 οἱ 1, 508 Οοπςι 5, 305 (ηλθε γαρ - σωσ. κ. 

ζητ. το πεπλανηµενον) ος (ΑΩΝ1 15 και αὐτοςσ φησιν" ηλθον σωσαι 

Χ. ευρειν το απολωλοσ. ϱε 131 φησι και αυτος εν τοισ ευαγγελιοισ" 

ΊλΦ ον το απολοµενον ευρει) και σωσαι. Ῥαβολαδῦθ).  Ῥοΐίαπι παλγγα- 

ΠΠ οποπι οἵαπι ΗΟΠΙΞ] 5,65 γοφρῖοῖες Υπ]οπί αρ Τη ἶαπι αἆ ν. 6 νΙά(πηαβ. 

11. εγγυσ ειναι (15Τ. αἆᾷ εισ) ιερουσ. αυτον Ίος οχάῖπο ΟΠΠ ΝΗΙ, 157., 

Πίοτη ϱ εγΥ. ειναι αὐτον νερουσ. (βίαιο Ίο Τη)... ς εγγ. αὐτ. ειν, (Μ 

106. αἱ τη αάἆ εισ) τερουσ. ο. ΑΠΗΓΑΛΠ πποῦ αἱ ρ]ον; 1. 1981. 909. αυτ. 

ΕΥΥ. ειν. ερ. ὮὉ ειν. αὐτ. ΕΥ}. ιερουσ. (εΡ]εῖ νρ ἐο φιιοᾷ οβεοί Ώγοφε 

1Ηΐἱεγ., 5 (ποπίαπι ἐβδεί οἵςο, ο (πο εθεεί οἵο) | δοκειν’ αυτουσ (αἱ. κο), 

ΠΡ] νο εἰ (μία εωϊδήππαγεπέ, 8 εξ φία ηίαγεπὲ, ο οἱ Ῥηίαγεπέ δὲ, αι οἱ 

φποᾶ }ηαζαπί: κ" ὅοχει αὐτοισ.... Ὦ οπι αυτοισ (Ιίεπι ἆ εξ ϱηίαγε 
φπία) | παραχρ. µελλει: Ὦ μελλ. παραχρ. (ἆ ἐποῖρίεί οι] εδέέπι -- γευο- 

ἴανᾖ), ο ὑπαίμῖ (ροτρ]ῖί γε(π. ἀεῖ αἆραγεγε ΟΙΠΙ58Ο παραχρ.); ΠΙΙΠΙΒ ας- 

οπγαίο ΠΡΙ6ΕΓ νο «πο οοπγεβίύπι τε. ἀῑεῖ πιαπ{γεδίατείη, 8 οοπ}εβέπι 

γερπ. ἀεί ἀεοϊαγατί | αναφαινεσίδαι: Ἡ αναφερεσύθ. 

19. ειπεν ου”: τ 2996. 15ο οτι | ουν: ΤΙ, 941. ρο δε... 255” ο οορᾶ” ΒγΥ 

ος ΑΥΠΙ ΟΠΗ (ΑΥΥΣΕΝ αεί] εἰ ἀίωῖ) | επορευθη οί. ΟΥ 5, 655 Ἐακ]ας 19Τ ο 
ΠΠ ορΗ156; ΡΗ 157. επορευετο (4 αὈ) | εαυτω αε. Ονὸ, 681 οἱ 655 οἱ 4) 
313 Ἐπδίας ϱ{πθορΗ Ογτ]αοῦδ; ρα Ά ο ϱ1’ 1] ᾳ 6 «ορ βγτὰ Τ,οῖ (206 οπι 
(εοπίτα αοοΐρεγε κἰδί ο { βΣν]ά νρ δυταἳ ααί1) 

19. καλεσ. δε εξ. α {56 νς ΒΥΤΡ είο (ο εἰ υοο]ᾳ αμίεπι): ΔΑ 194. 11 Ὦςοο 

3.1 1 4 βγτοα 6{5ΕἨ αρί] και καλεσασ ... Ἡ 69. αἱ Ρας πῇ] π]βῖ καλε- 

σασ | εαυτου: ΡΕ αἰ1’ ἔογο αυτου... Ὦ ο 3 11 (ΠοἨ Ἱέθηπι 4ο [8 
νρ); Οδ, 651 Τιοἳ(05 οπη | πραγµατευσασθε (ΝΛΗΒΡΕΙΗΣ εἰς -σθαι) οἴ. 

Ον, 681: ΔΑ 1. 191. α119 [το -τευεσθε (οί σ -τευσθε) | ενω (αν”) 

οπή ΝΑΒΡΙΤΠΠ α159 [ογο ΟΥ5651,,, ς εωσ οππ ΤΑΛ αποῦ αἱ ρ]α (α] 

Ῥαμς αάάᾷ αν). Τα ἄωπι, α ἄοπεο | ερχοµαι: 5 α1336ἳ -ωμαν 

14. πολιται ΑΗΣΙΙΙΔΛΠ πο τε]] οί: ΝΗ”ΡΕΕΓ αἱ πολειται | αυτου ρῖ: 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 19 {π. 05» 

- -” ο μες, --ά Αν δρ 3 ο ο 
µεν τοῦτον βασιλευσαι εφ ημᾶσ. 19 και ἐγένετο ἓν τῷ ἐπανελθεῖν 

ηλ / Δ , , ντα -- ». ” Ν 
αὐτὸν λαβόντα την βασιλείαν, και εἶπεν φωνηθήναι αὐτῳ τοὺσ 

/ / τ / 5 -- 

δούλουσ τούτουσ οἷσ δεδώκει τὸ ἀργύριον, ὕνα γνοῖ τίσ τί διεπραγµα- 
/ ’ ο τς ᾳ. 5 ς .- 

τεύσατο. 16 παρεγένετο δὲ ὁ πρῶτοσ λέγων᾿ κύριε, ἡ µνᾶ σου δέκα 
ν ” ΔΝ ασ 3 αι στ εν] Ν -- σα 

προσηργάσατο μνᾶσ. 1{ καὶ εἶπεν αὐτῷ' εὖγε, ἀγαθὲ δοῦλε, ὅτι 
3 3 / λ ο μ 21 25 / 2ῇ ε] / / / 

ἓν ελαχιστῳ πιστοσ ἐγένου, ισῦι εξουσίαν έχων επανω δέκα πύλεων. 

Ῥ 954. Ὁ 5. 1 Τιοἰ[206 οπι | απεστειλαν: υ’ επεµψαν (ἳ ενεπεμψαν) | 

Θελομεν: ΕΗΔ 2639. αἱ56Υ -λωμεν | τουτου: δ” αἀᾷ λαβοντα την ῥα- 
σιλειαν, 564 1ρ8ε Ἀ 8ε εογτοχῖῖ | ηµασ: κ 124. υµασ 

16. και εγενετο αἰο: Αγτα αἱ 5ΕἩ εἶ οιπι αοοεμἰςθεὲ γεύππι εἰ γεζίςδεέ, 

αωίέ | εν τω: Ὦδ οπι; Ἰἴοπι ϱ εἵ Γαοΐωπι εδί γευεγΕῖ (οοᾶ γευεγέεπέ) ἐ[ζωπι 

αοοεγἰέο Τεφπο εἰ ἄιβειέ είο | επανελόθειν αυτον λαβοντα: Μ 29. τα. ϱ5οἳ 

λαβειν αυτον ] καν ειπεν (ὐ έ5 11 ᾳνρ): 11. ὅτ. 9Ι. 9993 2593. 
α]άθ[οτο α «5 νρζοᾷ ϱ0ρ ΒΥΥΤΟΙΙΏ ϱΠΙ (να Πο εχρτΙπι) και | αυτω (οἳ. 

Ουν5 605 Πίεπῃ ο υοσαγῖ αἆ 5ε): ὮΏΓ α αυτου (5εΥΌΟΒ 5108) ... ΔΟΠΙ, πθς 

οχρτῖπα ΠἱΡΙ6Υ να αγΊη αθίἩ Τ,ο1[306 ]. τουτουσ (156ἳ εκεινουσ, 48 αυ- 
του): ϱ 1. 11. 191. 948. Π (οχο Ε) νρ αιπι ααἰἩ ΟΥ 5,653 Τ,οἱΕ206 οπι | 
δεδωκει (Ο1 εδες.) εαπα ΝΒΡΙ, 1. 20. 181. 10τ. α 6 αγ Οτ2)693.., ς ΤΙ 

εδωκεν ϱΠΙ ΑΕΓΑΛΠ πηςῦ α] Ρἰεν (5εὰ α1δ δεδωκε) ΙίρΙεῖ νρ (Μἱ Τιαιί 

ἀεαι) (1: 8οτ. ΒΙΠΙΙ1 πιοάο ροπί βο]εί; Ἠῖπο εδωκ. Ρτο δεδωκχει αεπθ 

αςᾳ Φεδωμ. Ρτο εὐωκ. αῑεπα Ἱπαπα θα Ὀβἡιῖ ροίοτα() | νου ΟΠ ΝΗΡΙ, 

8δ.... 6 γνω ουπι ΑΓΔΑΠ ιποῦ αἶ Ρρ]εν Οτ | τισ τι διεπραγματευδατο 
( -σαντο, δ πραγµατευσατο) 6ΝΠΙ ΑΕΓΔΛΗ αποῦ α] οΥΩΠ {6γο ΠΡΙ6Ε 

νς (5 φιιᾶ φωῖε πιεφοίίαέας εδδεί, α φιδ φζά πει. Γδδεί:  φιῖς πιαπιέτι 

περοί[αΐιθ εδδεί, Ε αῖ φιαπέπι ζιογαίμς εδδεί; Ὁ ο 3 1 αν Τιοῖ[8 
φιιαπέπι «ιΐδηιε πιεφοί. εδδεί, ΠΠ φπαπίωπι «αῖ περ. 58.) δγτῖἳ ο 

ΤΠ ... ΝΒΡΙ 16Τ. 6 6ορ ΒΥΤΕὰ αθί]ι Ον 565184 τι διεπραγµματευσαντο 

(6 φιιᾶ εφενζηέ, 8 οἲῖ φποπιοᾶο εἰς) 
ίαι 

16. κυριε: ΚΚ οπ | η µνα ουπι ΝΑΒΥΡΑΙΜΒΌΥΤΑΠ αἱ ρία (ἷπ ὰ. 

οδί εκεαπίο νοβα, Ἠΐπο σ βαρρ]είππΙ ὁ8ί: ἵπ 8644 Υετο ἡ μασ 18 

οιππΊπο 1ρβῖ18 ρτίπιας ππαπς οδί)... ΠΣΕΡΕΗΚΜΗΕΑ 1. 19. δδ. 15. 209. 

εκολ αἰά” ἴειο ή µνασ (εἰ. ΘΥΤΡ π1Ε 61). Ττθπη (εχο Βὸκ) νν. 18 οἱ 90 | 
ὀεκ. προσ. μὴ. ηος οτάἶπο «πι ΕΙ, 1. 191. 209. 8.6... ς προσ. δεκ. 

ιν. 6ΝΤΏ ΑΕΓΔΑΠ απεῦ α] Ρ]εΥ 1 ϱο 6ΟΡΒΥΙΡ... Ρο ΓΗ ϱυ τα 

νρ δγτέα οι 568 αὖπι 1οἳ (5 ὁ δεκ. µν. προσ. (0 Τιοἰ{ ἑαζεπέπι έπη ΑΧ ία- 
ζεπία ααφκίνᾶ), 5 ἄεοεπι αἴίαρ αφιδίωϊέ | προσηφγασατο οΠι ΝΕ ΑΗ 

ΕΝ ΑγΙ"36Σ,,, ς προσειργ. οππη ΝΕΗΡΗΖΓΔΑΠ α06ῦ αἱ Ρ]αυ 

1Τ. και: Ὁ 6ο δε | ευγεσιπι ΒΡ δθ. 68. 61. (10Ρε 32) ΟΥ5,651. Ίέθπι (5οᾷ 

που α]ϊίοι Μί 250. 91 οἱ 99) Π1ΡΙεῖ (Βοἱ18 α Παὺθί ἑαπέο πιεζίον) νρ 1, οἳί 

206..,σευ (:: αἱ Μι απεπι ος) οἳΠῃ ΝΑΙ.ΏΓΔΑΠ πηςὸ αἱ Ρεν (αί.ΒΥΣ) πι 

Εναεσς) Βιςίμεορλ155 / αγαθε ὀρυλε 6ΠΠ1 ΑΗΡΙΕΓΑΑΠ πςξ αἱ Ίοημε Ρ]ὰ 

191 νο είς Ονδδῦ1.,, αμ 1. 19, 69. 191. 15τ. 909. 946. α)1Ξ 1εγαο ο Ε1 1 

αππα Ον π{», 115 ΓΓΙΡΠΘΟΡΗ 105 ῥου). αγαῦ. (1 αι Μι) 



0σ4 19 18. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

κ ία. ς τε ’ . ε - ’ 

15 και ἠλθεν ὁ δεύτεροσ λέγων ἡᾗ μνᾶᾷ σου, κύριε, ἐπούμσεν πέντε 
-- 19 στ Λ Ν / 5 Ν λά ὃ / / / / 

μνασ. είπεν δὲ και τουτῷῳ' καὶ συ επάνω γίνου πέντε πόλεων. 
κ τε τ ’ . 3 ” Γ 

20 καὶ ὁ ἕτεροσ ἠλθεν λέγων᾿ κύριε, ιδοὺ ἡ μνᾶ σου, ἣν εἶχον ἄπο- 
’ 3 μοι ς 3 ’ / σ ”/ 

κειμέγην ἓν σουδαρίῳ'. 2ἱ ἐφοβούμην γάρ σε, ὅτι ἄνθρωποσ 
Γ ” » / Ν .. ιό ” 

αυστηρὺσ εἴ, αἱρεισ ὃ οὐκ ἔθηκασ, καὶ Θερίζεισ ὃ οὐκ ἔσπειρασ. 
ς ’ » - , / » 4 Ίσες 
23 λέγει αὐτῷ ἐκ τοῦ στύµατόσ σου κρινῶ σε, πονηρὲ δουλε. 
” σ 3. ” 2 / 2 3 4 2 ο Δ 

δεισ ὅτι ἐγὼ ἄνθρωποσ αὐστηρόσ εἰμι, αἴρων ὃ οὐκ ἔθηκα, και 

18, ἡ29. ο δευτερ. (151. ετεροσ, ἃ 65 αἰζιδ) λεγων (Ἠου οχάῖπο οἱ. α 

5; ΠΡ] νρ Τιοἰξ αἰίε επ ἀἴοεπβ) ... Ὦ 0 ετεροσ (αἴζια 4) ελΦων ει- 

πεν | κυριε ος Ίοσο οΠι ΝΒΙ, (Γοχίαββο αἱ. Ἐ, 5οἆ αὐβοίδβαπι ϱ8/) ... 

ς Τωῃ απίο η µν. σου (1: πί οἳ απίο αἳ Ῥο5δί, πας α]ίου Μί Ιαοίῖοπθ 

ΠΟΠ Βιιοί) οπτη ΑΡΓΑΛΙ Ἱποῦ αἱ οπΙπσΙᾶ ΠΡΙ6Γ νσ ρο ορ 8ΥΙΓ... ΕΤ 
ατα οπι | µνα: ΝΕΕΕΗΜΕΛ αἱ ρ]ιβ µνασ. ΟΙ απ ν. 16. | εποιησεν 

πεντ. µνασ (ία αἱ. 3Υ1Ρ, εοπίτα ΝΥΤΕΙ ϱ{δΟἩ πε. µν. εποι.): Ὦ πεντ. 

ἐποι. 1. 

19. γινου (ΑΒΡ γειγου, 1, 455. γενου) Ἆους 1οσο ο1η 8Η1, 1. 191. 10Τ. 209. 

εως Ὦ 60Ρ απἲο και συ Ῥοῦ ... ς 1Π ΑΠίε επανω ΟΠΠ ΑΕΓΑΛΠ ππςῦ α] 

Ρῖ6ν (1έ νρ εδίο 5Ρ)α νο] 5πρεν, είο) Οτ 5 603 Ἠιβίλοο 105 Αάάῑε ΟΥ 
1. 1. ουδε το οἵομα τησ εξουσιασ ὡὧσ επι του πφροτερου ὠρισατο, αρ 

νοχο ροχ Πποπγίαπη τί νάίν 8ἱΡΙ εοπίγαςδ]οῖε; Ἰα]νοί οπῖπα ὃν 06 

ακουων΄ τσθι εξουσιαν έχων επανω δεκα πολεων, η ισθι εξουσ. εχων 

επαν. πεντε πολεων, Ίέοπι ὃ) 605 κατα το" ισθι εξου. εχων επ. δεχα πο- 
λεων, η τσθι εξου. εχ. επ. πεντε πολ., αποπιαάπποᾶιπι απλο νσθι 

εξουσ. εχων επανω ῥρτο επ. γιου Ἠαθεπί, Ιίοπι α ἐδίο δρτα φηύπῳ. οἵυί- 

ἑαέες ροέεβίαίεπι Ἰιαῦεπς | πεντε: τ δεκα 

20. ο ετεροσ οππα ΝΕΒΡΙΝ 69. 241. ΟΥΣΟΣ ΑΙ (αἱ ΑΥΥΡ ὁ σπα”), Ἱοπα νἩ 
οτεροσ .... 5 ετεροσ ΟΠΠ ΑΓΔΛΠ απού αἱ Ρίου. Ἐκ Ιμαίί ἃ ἃ ο 5 α[ζῃρ, 

το] νρ αἰέε | κυριε: 948. Αγχοὰ Πμοῖί0ῦ οπι | µνα: ΝΕΕΕΗΜΗΑ αἱ 

ρ]α54ῦ µνασ 

21. εφοβουµ. γαρ ({ νρ εὐπιηί επύπι)τ Ὦ ΠΡΙ8Υ σαὶ 1ηπη Πιο] [305 οτι εφοβη- 

θην (11 εὐπιωί, Αν ἆ ο 8 ἐπεῦαπι) | σε: απι ἕπ οπα | οτι ανθρωποσ: Ὦ 
6 ανθρ. γαρ | αὐστηρ. ει (κ η): Ὁ 3951. ο ει αυστ. | εσπειρασ: Ὁλ 
19. 69. 269. 946. α110 {εχο αάά αθίῃ (:: οεχ Μ{) και συναγεισ οὔεν (φοᾶ 

ἁοἴ) ου διεσκορπισασ 

99. λεγει (4Ρ’’) επι ΝΒΕ"ΟΜΗΡ"ΌΑ 1. 28. 69. 194. 191. 101. 269. 946. 
8 Ρ]αβήό α 8 νς «ορ ΒΥτΟα οἱ πίΣ (6ο 19. 69. 124. 540. λεγει αυτω ο 

Ἄυθιοσ αυτου, ἵεεια ΥΤΕΝ)... ς Τη λεγει δε ο ΑΕ ΕΗΚΒΤΥΓΑΠ αἱ 

Ρία 4 αὖπι... ο δεειπεν, Ὁςα Εἰ 1 ααί Πμοῖ(”οό οἱ ἀἰωῖέ (ο Ε ροτρ 

εἶ ἀοπιέπιβ, ααί]ι εἰ ἄοπι. εὔιθ), 83. έηπο αίί | κρινῶ Ίου αεσεπία ΕΗΚ 
ΜΡΓΠ αἱ Ρ]α α ἆ {οἱ (145 ἠμάίσαδο) ... ΗΣΑ αἱ πια ΠΡ] νρ Τιοῖς κρίνω 
(ζπάίσο, ο ουπάεπιπο, αἱ 240. κατακρι..) | πονηρ. δουλε: ΒΥΤΣΝ πάᾶ αιζ 

ποπ Πες | ηδεισ: Ἀγτσα ϱΕ5ΕΒ Αθ] πάᾶ πιε | εγω (41335 Ρος ειµν 
Ρομ): 1, οπΙ, ος οχρεῖπι ποί] | αιοων (Ενα): ο ΠΡ] αγτοα οἱ αίτ 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 19, 21. 0σσ 

. [ὰ 2ἱ λ ’ ’ 

Θερίζων ὃ οὐκ ἔσπειρα: 325 καὶ διατί οὐκ ἔδωκάσ µου τὸ ἀργύ- 
ο / δνΓ λ 3 Δ Δ ’ ἊἎ λω , 

ϱιον ἐπὶ τράπεζαν; κἀγὼ ἐλθὼν σὺν τόκῳ ἂν αὐτὸ ἔπραξα. 
» - ο» ων - λ 24 καὶ τοῖς παρεστώσιν εἶπεν ἄρατε ἀπ᾿ αὐτου τὴν μνᾶν καὶ 

5 ο βΡ -- 3 ον. τρ ” 
δύτε τῷ τὰσ δέκα μνᾶσ ἔχοντι. 20 καὶ εἶπαν αὐτῷ' κύριε, ἔχει δέκα : ἑ : 7 

- ο) ὅρ Δ -”. 3 / 3 Δ 

μνᾶσ. 26 Ἔ'" λέγω ὑμῖν ὅτι παντὶ τῷ ἔχοντι δοθήσεται, ἀπὸ δὲ 
- µ Χ ᾱ α8 Ν Ν / 

τοῦ μὴ ἔχοντοσ καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται. 2τ Ὁ''' πλην τοὺσ ἐχθρούσ 

Γιοῖῇ αιρω (1μοῖξ εἰ ἰοίῖο) | Θεριζων (ἓ νβ): ο ΠΡΙεῦ Αγτεα οἱ πἱν Τ,οἲξ 
-ιζω | εσπειρα: Ὁλ 15. 69. 262. 946. αἰ1ὸ {ογο αεί] αάά και συναγω» (ὔ 

-γω) οἱεν (69. αείἩ ὃ) ου διεσκορπισα (:: οἱ αἲ ν. 21) 

98. και (09. 194. οδο αἱ Ῥαπο ] «ορ 5γτςα ε{δΟΝ οΠι) διατι: Ὦ ϱ διατι 

οὐν | µου το αργυρ. 6Τῃ ΝΑΒΙ, ὃ5. 10Τ. 48δεν Γ50Γ 4] ραπο -.» 56 το 
αργ. µου οππι ΡΕΓΔΑΠ πποῦ αἱ Ρ]6υ, Ίΐοπι 1{ νᾳ οἷο | τραπεζαν (α)΄) 
ΟΠ ΝΑΒΡΤΕΓΔΑΠ πης» α] ρα (Ἠ48Ρ5155 εδει σετο αργ. µου ῥαλειν εισ 

τραπεζαν εκ Μί οἱ Τιο 1ρεγθ) ... ς Ῥγβοπι την ουτη κ αἱ πια | καγο 
ελ: οππι ΝΒΡ (ΝΕ αἀά ουν)... ς και εγω ελ. οἳΠπι ΑΤΗΓΔΑΠ απού αἱ 

Ρ]εν (α] ππα κ. ελδ. εγω :: πί ΜΙ) | σ.το. αν αυτο επραξα «πι ΝΗ1, { 

(ωεΐφε εαπι επεφίκδεπι), Ἰἴεπι Α αν αυτο ανεπραΐξα ... ς Τϊ σ. το. αν 

επραξ. αυτο οππῃ ΡΗΓΔΛΠ πηςἳ αἱ ΟΠΊΠ {ογο 1181 (α ϱ ποη οχρτῖπι αἲ 8 

ηθο αν ηθο αυὐτο αχρτίπι) νΡ ϱο 1,οἳ(ᾖ06.,,. α Ε5ΕΙ εκοµισαμην αὖ το 

ἔμιον συν τοκω, Ίέθπη ΑΥΤΕΣ 1{επα (αυτο Ργο το εµμ.) ΥΙΣΟΝ 11 οκ Μι 

94. και τοισ παρ. ειπεν ο. ΟΥ ὃ 653 Τ,οἳ{Γ306: Ὦ ειπ. δε τοισ παρεστ., ἃ 

οὐοιπιδέαπέίιις αιιέεπι ἀἰπίέ, ο ΑΥτΕἩ αθἲἩ εἰ αωτέ αἀφίείεπέίδις |. την 

µναν (6. Ο15, 655 αἱ ἴπίδ, 84 ΤΙ Γ306): Ῥ 4.65 οπι | ὅοτε (ασπι Γεγεπέες 
ἄαίε): Ὁ απεγενκατε ( /ετίε) | τασ δε. μνασᾖ]λ.]. εἰ αΌαί]5νς 

Τ,οἳς (Π1 Τα ες: οί φιά ἄεο. πύιαΒ [πιίπας ο, ἑα]επία Ὦ Τ,οἳ(] Λλαδεί) 5ΥΤΡ 

0τ5,655.. 1. 1δ. 69. 181. 209. 946. γσογο ἶ ᾳ Οτηί2,84 ϱἱ 5, 515 (Πἱ 

Ταξί οπηπ6ς 11 φιᾶ ιαδεί ἄεο. πι.) Αγτζα οἱ 368 αθἲ] αγπΙ Ρροδί εχοντι 

Ῥοα (:: αἱ Μ{) 

905. Οπἑέαπέ νδγδπη ϱ 69. αἲξ ο ρ” δΥ νεα Τ,ο1(2ὁ (:: αἱ Μι) |. ειπαν 

οΊΙΠΙ ΕΙ, 650Σ... ς ειπον ΟΠΠ ΑΕΓΔΛΠ αποῦ αἱ Ρ]εν | κυριε ἨΣ οπι 

(Βαρρ]5ε(ῦ) 

96. εγω 8Ίπθ οοπΙππςΓίοπο 6.8ΗΙ, 1. 191. 909. α]ά α βΥ]ᾶ σορ....ς ΤΙ λεγ. 

γαρ, Τη λεγ. [γαρ] εαπι ΑΡΕΓΑΛΠ απού αἱ Ρ]οχ ο ΑγχοαείΡ... Όσο 

{431 νρ Τιοῖ[50θ ίσο αμέεπι, 1 ΒΥΥΣΕΏ ΑΥΙΤΡ οκ ε4ᾷ θασ5 ο{9οά1 αθ{]ι εί 
αὖξ εΙίε: ίσο αµίεπι (1{ει 1 πίτα αρ ΑΙ, τα] αἱ 1]απ οπι) | υμών: νἲ 

οπι, 54ΡΡΙ3 | οτι: 1. 181. 2909. 995. 86 αἱ ραπςα ο 5 Τ 1 ᾳ 5 (ποη 
επι Ὁ ο {νβ) Τιοί[οπι | δοθήσεται: Ὦ πρυστιθεται, ἆ αῑοίείηγ ... 
18. 69. 194. 946. α16 νρε] εί οὰἆ α]α (56ᾷ πο απι {α {ος 6πηΤη ἵπρ π() 

βντόα αοἰἩ ΟΥΤΟΡΕΙΣ5 αάά και περισσευθησεται (:: εκ ΜΙ) | εχει: 69. 

946. α]ό βγτοα οί Ρο.” Ταγαπανοὔτ ( ΠπάΙσσπα οβίοπα1ξ ἀετῃ -- ποἩ {π1ι- 

{ατα Ἡοποταπίεπι, ΥΘΙΠΠΙ οἱ απ[εγοηίο αποά απίβ ν]άἀεαίαν Ίια- 

Ῥηήρβο””) Ογτο56 130 δοκει εχειν (:: οἳ αἆ ΜΙ) | αρθήησεται δίπε αάάῑ- 
ίαπι ο ν΄ ΕΙ, 96. 69. 69, ττ. 108. 255. 959, Τ,οἱ(206... ς ΤΙ αἆά απ 

αὐτου, Ίμῃ [απ αυὐτ.] οἵιΠὶ ΝΟΑΡΗΓΔΑΠ αποῦ αἱ ρ]ον Ιένα (Τ,αίί αὖ εο 

8, 18 
Μι 18, 19 
Μο 4, 250 
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, Ν Ν ῃ ᾿ - » Λ 

µου τοὐτουσ τοὺσ μὴ ὑΨελήσαντάσ µε ῥασιλεύσαι ἐπ αὐτοὺσ ἀγά- 
στ Α , 

γετε ὧδε και κατασφάξατε αὐτοὺσ ἔμπροσθέν µου. 
89. 98 

Μιοί, 1--9 ϱῶ 39895. ας. τν δολ - , ν . 

Μο 11, Ἰ-- 10 25 Λαι ειπῶν ταυτα ἐπορεύετο ἔμπροσῦεν, ἀναβαίνων 
1ο 19, 19 598 οι Ἐ , ς Ν « ” . - λ 

εἰσ Περοσύλυμα. 39 καὶ ἐγένετο ὧσ ἠγγισεν εἰσ Ρηφαγὴ καὶ Βη- 
έ ., Δ ν. ” Ν ’ 3. / 2 ’ / μιά 

Φαγίαν προσ το ὀροσ τὸ καλούμενο» ἑλαιών, ἀπεστειλεν δύο τῶν 

απίετι φἩὶ -- αιΓεγείηγ αὖ εο) πο οἱο Πρ]ινοπί πια τοῦ (Υγοβ6135 (:: σοι 

αρ Μί του δε µη εχοντοσ Αἲί ΡΤο απο δε του οἱο, ἴπιπσν ρτοῦαδ1]ο οβέ 
Ἰπάε απ αυτου ιο Ππ]α ΠΠ ο556) 

2τ. π εκχθρουσ | τουτουσ επ ΝΗΚΙΜΠ α)10 ϱορ Πάπας, ς εκει- 

γουσ 6. ΑΡΕΓΔΛΗ ης αἱ ρ]εν 1έ νο Αγτοα ο{δ6 αθί]ι Ον 5954 Ἐ)αβ11ς300 
(5εὰ ϱ ε απίο τουσ εχθφρ. Ροή) ... αΙΤΑΥΥΡ οπη | Φελησαντασ (ΡΙετ νο 

αῖ ποζπετιπέ; Δ --γτεσ) εἰ. Ον Ειδίαο Ρ1ᾷ ΟΥ 1 θδθο/119: ρβτη 1.19. 69. 

205. 946. αἰ” ο 013305 Θελοντασ (ο φζ ποζωπί; ἆ νοχο φιί ποϊιεγιπῖ) | 

ῥασιλευσαι: Ὁ -λευειν | Ὁ αγαγατε | κατασφαξατε υπ ΑΒΡΙΗΓΔΛΙΠ 

απςἳ αἱ ρ]εγ (1 νρ ὑπέεγ]οίίο, οσοἰζ1ε) Ἠιδίαο ια ία. Ο]χ 1, 689: Τ19 ϱµ 

3Η, ΝΜΡ 69. 458. -σϕφαξετε | αυτουσ ετα ΝΡΕΙπ 9). 69. 15Τ. 499ν 

}351 αἱ» «ορ »γτζὰ οἱ5έλ οί ρ ο." πα ΟΗς 1, 659 οἱ 19 (πίχοα Ίος 011 

εμπρ. µου) οἱ "355 (αγ. ωδε ενωπ. µου κ. κατ. αυτ.) ... ς Τμη ΟΠ1 ΟΙΤΗ. 

ΑΡΓΑΛΗ αποῦ αἱ Ρ]εν 1 νρ ϱο αππι Βιδ]αό ῃ εμπροσθ. (0 ενπρ.) µου: 

Ρ {ῇ: εχ Μί) αάά καν τον αχρειον δουλον εκβαλετε εισ το σχοτοσ το 

εξωτερο» εκει εσται ο κλαυῶμοσ και ο βρυγμοσ των οδοντων 

26. εμπροσύεν (νε Ον 5955): ρ 40.4 9ο ΗΣ 1 1 (45 νίᾷο ροβ8) ο | 
επορευετο ἔμπρ. αναβαιγω» εισ ιεροσολυµα: α 5 αθίᾶ (5 αὐτί) ἴπι ]ιζο- 

7οβοΐήπια ... Ὦ επορ. αναρ. δε ε. ιερουσαλημε (πδαί- αξοσπάεπβ αιιέεηι τι 

)ιζεγδαζεπι), ο απιθιαθαί οππι αβοσιάεγεέ αιίέπι Πεγιβαίεπι (β6ΥΡΕΠΒ 

}αᾶ ἵπ Φείβαραφαο εί δείι. αἆ πιοπὶ. οἴζυ. εξ πι οἴς); 5γτοι αδίεγιωι 

ὕπαάε. 1έ ομπι αξσεπάεγεί ΠΠἱεγοβοίγπιαπι (ρονρ]τ: εἰ ρεγυείγεί αἲ «Πεί]ι- 

]αύε) | ιεροσολυµα (εί. Οσ5 05): ρταείεν Ὁ ο οἵ. 140. «ορ τερου- 

σαλημι 

29-46. ΒριρΙδ16 οί δ10 4ο Μοῖομο: παρεκοψε το κεφαλαιον το περι τησ 

ογ0ου και ῥηθφαγηή, και το περι τησ πολεωσ και του νερου, οτι (ο 

ὀιοτι) γεγραμµενο» ην ο οικοσ µου οι. πφοσευχ. κληΦηήσεται, καν 

ποιεντε αυτον σπήλαιο» ληστων. 

99. και εγε.ωσ (Επ]ορθθ1 αρ 61113 0τε) Ίγγισεν: οἱ (ν]ᾶς απίθ) | ῥη9- 
φαγη; ο. ΝΑΒΣΡΙ ΠΑΛΙ αποῦ αἱ ρία (1. 20933..γηΝ) οορ ΟνδΤΗδε( δή ο] 4 

νρζᾶᾶ 2είλ/αφε, νρ (αξ. απι ἴον πρ {ο]) Φειρλαφε, α ἆ Ε1 3: 8 δεί- 

Ἅμαφε, ο δείιμαραφαε, ραί ὀείρλμαφµαε ... Ἠδον 124. 121, 191. 101, 

946, αἱ Ρεππα Ρο ῥηόσφαγη ( αἱ -γην) | ῥηθανιαν: νΝ  ΕΡΡΙ” 191. 

-για, Ίίοπι ἆ απ Φείλαπία (ρτασεσθἀθπίο αἀργορίαφθεί ἴπ Φείρ]αφε οί ἀᾱ, 

αργτογίπμαθεεί αἆ ΦείΠρ]ιαβο εξ ΑΠ), Ιίθπι 5 (αάργοργίαγεί -- 81ο -- δεί- 

Ίήιαφε εἰ δεαπία), Ίέθπι ο (/Ηἱέ ἐπ Φείπαραίαε εἰ δείαπία) | προσ (5γτ 

σα ργασπι οἱ ρεγνοπ{γοί): Ὁ εισ | το καλουµ. (α] ραπο αάά των) ελανω», 

ΠΡ] νρ αἱ υοσα(Ηγ ( αργεί.) οσο, ο ᾳ 8 φΗἱ φο0. οἰνείιπ: Ὦ των 

ελαιων Καλουμενον (4 οΙήμομί «ή ποσα) ν.. κα 69. αἱ απο των 
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ὰ ο υ ; ε ’ υ υπ , ; τ . 

μαὑητων 90 Σιπων Ἰ υπ} Στὲ ξίο ση 1 πατε} αντι Ζω, εν 11 ἕίσ- 

/ « Α ” [4] 2 Ν 

πορευόµενοι ευρήσετε πῶλον δεδεµένον, εφ ὃν οὐδεῖσ πώποτε ἄν- 
’ 3 /{ Δ ’ ο ΑΛΑ 2 [ 3 

Ὀρώπων ἐκάδισεν, και λύσαντεσ αὐτὸν ἀγάγετε. ὃ] καὶ ἐάν τισ 
[ο - - ΄ ’ σ -” ο ΄ { - 

ὑμασ έρωτᾳ διατί λύετε; οὕτωσ ἐρεῖτε' ὅτι ὃ κύριοσ αὐτοῦ 
, Ώς) 939.95 ὁ / λ , τ χρείαν ἔχει. ὃ2 απελθόντεσ δὲ οἱ ἄπεσταλμενοι εὗρον κα- 

ελαιων, ο οζσείέ | των µαθητων οππῃ ΝΗΙ, Τ4 893994, 6] 5 Ογ4, 182 

Απιζιμσώώἒιςς ς Ώη αἀά αυτου 6ΝΠΙ ΑΡΕΓΑΛΠ πποῦ αἱ Ρ]ετ ΠΡΙ νρ το]] 
Ε]ορβο” Οτ]πίδ, 916 

80. ειπων οἵΙπΙ ΑΒΓΑΑΠ αποῦ αἱ ϱρ]ετ .... Ἰμῃ λεγων οτι ΝΕΡΙ, 15. 69. 157. 

Ον 153 Ἐπ]οσδο» (:: να]οπέ Ἠπςο εαᾶεπι ᾳπαο αἆ ὅ, 19 ποἰανΊπιις: ει- 

πων Ἠπέπε {απίτπα ποη Ῥγορτίαπῃ, ΡΥβεί6Γ6α(πθ Λλεγων οκ ΙΙ. ϱρ.) | εν 
η (Ον) 193: Πρ]ευ νρ π πιο, ὑπ φμοᾶ, 5 δἱ): Ὦ ΒγτΟα ϱ{56ἳ (ΠΟΠ 11θΠῃ 

5υτεΦᾶ οἱ Ρ) και. Ἀἰπηίεν Βπ]ορ και εισερχοµ. εισ αυτην :: οἳ Μο | 

εισπορευοµενοι: Κ πορεύομενοι ... 3ΥΤ:18{ 36 α4ά εσοε| πωλον (ἆ 5 

Ῥιζζωπις ΙΡίετ νς Ῥιζζωπι αδύπαε): α αδύπαπι οἼπε γζίωπι, Ἐπ]ορ ονον 
και πωλον νεον 1: εξ Μι | Φεδεµενον (εί. Οτ 3 155 αἱ 193): Ὁ Ει]ορ 502 

οπι | εφ ον: τ αἱ Ῥαπο Επ]ορ εφ ο. Ἰμαίί δπρεν (επι α ο ΟγΙπίδ,9τό. 
.ργα φμεπι Ε5: ο 83 1 1 α Απιζιμσιις η φμο, νρ ομξ (Βοφι]έαχ θεζιθ) | 

πωποτε (151. αἱ Ραπο ποτε) εἰ. ΟΥ5 193 δα ΕΤπιῇ, τό: Μ 1 ραις αγΤη Ροβί 
ανθρωπ. ΡοἩ ...ΡΗ 94ὔ.α 6ο ΕΗΣ ΤΙ ᾳ 8 Αγτεὰ αθί Βαιοςρ Απιρίας 

οπι (Οδ Τά κατα µεντοι τ. µαφχον και τον λουκαν πωλοσ εστι δεδεµε- 

γοσ, εφ ον ουδεισ ανδρωοπων εκαθισεν). Ῥταείετει α ϱ Η5Τ]ᾳ8 

Απηζμιυ σγιδοἩ οπι εί. ανθρωπ. (οοπίτα ΒΥΥΟΙ Φ11ΡεΥ Φτιεπι ᾖιοπιο τοπ. {π- 

εί) 1: οἳ Μο | εκαθισεν (κατ αἱ -Ψησεν): 1. 1891. 151. δε] αἱ αἲία 

πσκαθυκεν 1: εκ Μο | καν επ ΗΡΙ, 155, οορΡείτξ,.. ς Τωῃ ΟΠ ΟΗ1ῃ ΝΑ 

ΓΔΑΠ απ6ῦ αἱ ρ]εγ 1 νρ Ρο βΥτν ΟΥ 4153 Επ]οςδύ:: αξ Ἱία οἱ Μι οἱ 

Μο | αυτον: ΑΚΠ αἱδ 6 αντέα επί ροδί αγαγ. (οορ αθείἩ οἱ Ρροδέ λι- 

παντ. οἳ Ροβί αγαγ. παὈεηπῖέ; 8 ΛΊπιο δο[υῖίε εξ αάιοίίε) ... Ώ1, 416 ΟΠΙ 

(π Ὁ Ρορδί λύσαντεσ ἆγαά ραβίῖπα 5οποπίο Ροταίίαν τὸν ἀγάγετε) | 
αγαγετε (Ὁ π{ 5πρτα αγαγατε): α 150Ρτοα(ὶαΐ ϱ {56ἵ Βι]ορ αθά µοι 

81. εαν: Ὁ αν | υμασ ερωτα” διατι λυετε: Ἐπ]ορ Σο” Όμεν ειπη τι:: οκ 

Μί | ὄνατιλυετε(εί.α {1 ᾳ νς Οτῦ, 40 (4, 153): ο ο Η5 16 οπι (:: 

αἰπηϊ]έον Μ{). Ῥχαείοετεα ν.ᾶ αάά αυτον (ΝΕ τανδιις 4666), 1έεπι 254. 
α] Ρατο { ΟνΙπίδ, 96 τον πωλον | ουτωσ: α ο 5. 1 ΟµΙπίδ,9τό ϱγγει ΠΟ 
αχρτίτα, ἴίοιι Έ]ορ δ3 οπι | ερειτε 5ἶπο αυτο οπι ΝΒΡΕΙΗ 27. 28. 

948.59 6 Η5 1 1ᾳ5 οορ ααε Οἱ 5, Τὸ. 4ο ϱ/ 8, 155 Ἐπ]ορδο» (:: 6οηνε- 

πίαπὲ Μί οἱ Μο) ... ς Τϊ αἀά αυτω (5εά 499), Τμ [αυτω] επι ΑΓΔΛΠ 
πης» αἱ ρ]ετ α (νο ρο βγτοαα(αίσ αγπῃ ΟχΙΠί5, 9τ6 

99. 98. 94. ἩἨοβ νους» αἲ οπι (:: Ρτορίου ὁμοιοτέλ.) | απελΏουντεσ δε - 
οι δε ειπαν (ν. ὁ4): Ὦ και απελθοντεσ απεκριΦησαν. ἈΙπηΠίεχ ο εἰ 
αὐίεγιπέ εἰ οῖο ἐπυεπιεγιιπέ δίαπέεπι, εἰ σι δοζυεγοπέ αὐιπέ; Ίἴοπι 9γτόα εί 

αδθίεγιιέ εί ἱπουεπεγιπί δίο. Πέ σιπι ὑπίεγγοφαδαπέ εος, γεββροπᾶεγιιπέ οἶβ. 

99. απελθ. δε: Ὦ ο ΒγτΟΙ (46 118 ν]ὰς απίς) ΒΥΙ5ΕΡ αθίἩ και απελθ.. | 

ευρον καθ. ειπ. αυτ. (ο {8 3: 1 1 α πεί αάᾶ Πεδιβ, πο Ἰεπι α ϱ1’ Β νρ): 

ΤΙΒΟΗΕΝΡΟΕΕ, Ν. Τ. ο. 8. 40 
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θὼσ εἶπεν αυτοῖσ. 9ῦ λυύντων δὲ αὐτῶν τὺν πῶλον εἶπαν οἱ κύριοι 

αὐτοῦ πρὸσ αὐτούσ᾽ τ{λύετε τὸν πῶλον; 94 οἱ δὲ εἶπαν' ὅτι ὁ κύριος 
αὐτου χρείαν ἔχει. 95 καὶ ᾖγαγον αὐτὸν πρὺσ τὺν Ιησοῦν, καὶ 
ἐπιρίψαντεσ αὐτῶν τῷ ἱμάτια ἐπὶ τὺν πώλον ἐπεβίβασαν τὺν ]η- 
σου». Ὁθ πορευοµένου δὲ αὐτοῦ ὑπεστρώννυον τὰ ἑμάτια αὐτῶν 
ἐν τῃ ὁδῳ. ὃτ 331: ἐγγίζοντοσ δὲ αὐτοῦ δη πρὸσ τῇ καταβάσει 
τοῦ ὄρουσ τῶν ἐλαιῶν ἤρξαντο ἅπαν τὸ πλῆθοσ τῶν μαθδητῶν 

χαίροντεσ αἰνεῖν τὸν Φεὺν φωνῇ µεγάλη περὶ πασῶν ὧν εἶδον 

δυνάµεων, Ὁδ λέγοντεσ᾽ εὐλογημένο ὁ βασιλεὺσ ἐν ὀνόματι 

Ὁ αάά τον πωλον, Ἱέεπι 7. 60. 67. 15Τ. 286Υ α15 [ογο ΟΥ 5,456 (41ῇςο- 
ταπί σᾷ4, πες αἆ 513364 153) εστωτα τον (15Μ. οπι) πωλον, ΐαπι Ε σ]" 

νρ ΑΠ αθίἩ δίαπέεπι ζει ει ο 413" ΑΥΥΡ Ῥιζζηπι εἰαπέεπι, Α, αδύταπι 

καπέεπι; ἶ 1 α δυ1ᾶ (ο γίᾷςο 5αρτα) 5έαπ/ετι 

99. ειπαν ΕΙΤῃ 8ΒΙ, 95. ΟΥ 116/ἱ153.., ς ειπον ΟΠΠ ΑΕΓΔΑΠ απο αἱ ρ]ου ͵ 
αυτου (Ρ56ἳ αυτων): 1, ΟΙ 

94. ειπαν 6ἨΠΙ ΝΕ1, ΟΥ 3 113... ς ειπο» οπι ΑΒΓΑΑΠ αποῦ α] ΡΙοΥ | οτι 
ΟΠΠ ΝΑΒΡΚΙΜΠ αἱ: [οτο α { ΗΞ' 1 ᾳνςο «ορ βγτέα οἱ αἱ Οτ4181... 

ς Τί οπι 6ΊΙΠΠ ΗΓΔΑΠ πηςί αἱ ρ]α ο 6 ἶ 5 Ρο ΑΥΤΗ αθί]ι | εχει: 1, εχη 

96, και ηγαγ. αὐτ. πρ. τ. ῶ: Ἐν οπη | και ηγαγ. (5γτΕὰ αάά τον πωλον) 
πδα Ὁ) και: Ὦ αν αγαγογτεσ τον πωλον, Ίίοπι ο εί αάάιωεγιπέ ριιζζατι 
εί | επιριψαντεσ πι ΝΑΒΕΟΗΙΕΔ οἱδεξ... ς επιρριψαντεσ οππι ΕΕΚ 

ΜΒΌΥΓΑΠ αἱ Ρ]ον ... Ὦ επεριψαν, 1. 191. 209, επερριψαν (5εᾳπεπίο 

πίτα και), Ίέεπ ΠΡΙΕΥ (ΠοἨ α 5 πος νβ)| αυτων οΙΙΠΙ ΝΒΡΙΙΑ 1. 19. 118. 

190. 15π. Ἀἰδδες Ος4155... ς Τί εαυτων οπἹη ΑΒΓΑΠ υποῦ αἱ ρ]ογ. 

Ῥναείοεγεα Ὦ αἱ α]ῑΠ Ροδί τα κατ. (Ἰίεπι Ιέ νΕ, 504 5 ΟΠΙ δα), ΔΑ Υ6το 

Ροβίτα Ροη | επιτον πωλον (εἰ. α Ε{]1αᾳ8νςο ΟΥ): ϱς ο β3' βγτει 

ΑΥΤΑ επ αὐτον | επεβιβασαν: ο 1. 191. 209. 1Ρ]εΥ (46 Π15 ἐρείρας 
γ]άο απίε) ΡΤαθπη και 

9θ, αυτων ΟΤΙ ΝΡΙΓΔΑ ποῖ αἱ ρ]ον ΟΥ 1193, Αηκπόπ 1. αἱ α]ῖᾳ εαυ- 

των (:: δαπί 1ρίίαχ εκ Ιδάσπι αι οἱ. ν. 9ὔ εαυτων (ποπίαν αεοθεἀςπία 

ϐ) ... 948. 245. αἱ ραιο οπι | εν τή οὗδω: ὮὉ 999. ΟΠη 

ὃτ, εγγιζοντοσ δε αυτου (αἱ. Ον 1 133): ϱ βγτόα αθί] εγγιζοντων δε αι- 
των | Ίδη (εἰ. Οτή) 153): ΡΜ αἰδ α ϱ Αγχζὶ οίδ6Ν βοίἩῃ οπι | προσ τη 
χαταβασει (εί. 0Ο): Ὦ 110. πρ. την καταβασιν | ηρξαντο οπΠΙ ΝΑΒΗ 
ΗΚΜΡ΄ΓΑΠ αἱ Ίοπρο ρ]ι 5 (οοέρετιιέ ιιίνεγθα πιιζεήιάο; 1ἴοπι Π{Ρ1εὺ 

ΥΡ οοερετιπέ ΠΙΤΕΡ {πγόαε) 56ο 5ΥτΈὰ α{ ΠίΥ (οἱ ο οἱ 5ΥΥΧ σοερετἹέ -- 

ἐπγδα) ... ΏΗΠΒΕΟΙΥΤΌΥΑ α1”5 {ογο ΟΥ39133, Ἱΐέαπι α ο ΑΣΠΙ ηρξατο | απαν: 

Ῥ α] α]]ᾳ παν | των µαθητων» ({ ρ]. ἀἰβοεπέἴη; ϱ”’ απι Ιπρ αἱ ἄέδοεπ- 

«επέζηπα, αι ἀἰκοεπαεπίήηπ): α ο ἳ 1 8 ΑΥΤ οπι |. φων. µεγαλ. (εί. 05): 

Ρ 1 οπι/ πασων ΕΠΙ ΝΑΙΗΓΑΛΠ Ίππο 1ε]] αἱ οπιπνῖᾶ Ον... π παγ- 
των πι ἩΡ Μαί]ι”1 (6113)... οορΡεᾶᾶ οπι | ων: οχο]ᾶ1ί ἵπ τ 69. 

ειδον: ΚΥΠ” α]νδον  δυναµεων: Ὦ γεινοµενων., 195. 69. 946, ΑΥΤΩ γι10- 
µενων δυναμεων ... ΒΥΕ ΟΠΗ 
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πα. } ο Εν, Δ [ο 3 « , ς φ95, 
χυρίου ἐν οὐρανῷ ειρήνη, καὶ δύξα ἐν ὑψίστοισ. 9 πι Καί 

- ) τν - 3 σ Δ ο της ο, 
τινεσ τῶν Φαρισαίω» απο του ὀχλου είπαν προσ αυτὀν᾿ διδάσκαλε, 
2 / -- . λ } Δ . 

ἐπιτίμησον τοῖσ μαθηταῖσ σου. 3460 καὶ ἀποκριθεὶσ εἶπεν λέγω 

ὑμῖν ὅτι ἐὰν οὗτοι σιωπήσουσι», οἱ λίθοι κράξουσιν. 
938. ΔΝ / Δ 2 . / 

41 9] Καὶ ὧσ ἤγγισεν, ἰδὼν τὴν πόλιν ἔκλαυσεν ἐπ αὐτήν, 

98. ο (Ἡ 2058, οι) βασιλευσ «ππΙ 8Η 69. (ο ερ βασ. δἱς) ο 13 ΟΥ915ἱ... 

ΡΑ3 1493 489Υ Γ156Υ 815 α ο Η5' 1 5 αεί Μαι] 331 ΤΙ{954 (64115) Ἐα]ορ 
8059 ερχοµενοσ.-.- 5 Ὦπ Τί 0 ερχοµενοσ ῥασιλευσ ΕΠά ΔΕΑΤΗΓΑΛ Π 
πποῖ 4] Ρ]ειν { ϱ1 3. 13νΕ Ρο οορ ΒΥ1Ρ αγτη, 1ΐ6πι Ὦ 5ΥΥΕΗ ϱ{ 568 ο ερ- 
χοµ. ο βασ. | εν ονοµ. κυριου: ο 1 οπ ... 9 10. α ο Η5 ἳ 5 αείἩ 

ΒΥΤΡ ο." (5αάπᾶξ ποη 1π οπιΠΙῦ οκχ) α4ᾶᾷ ευλογημενοσ ο (151. οπι) 

βασιλευσ (15Μ. αεἰἩ 5ΥΤΡ ο." αάά ισραηλ) 1: εξ Μί εί ΤοἩ | εν ουραν. 
ειρήνη οππι ΝΕ1, ΟΣ  1δλεννς Τμ ειρην. εν οὐραγω (Α -γοισ) εππι ΑΡΕ 

ΤΔΑΠ απςῦ αἱ οπιπὂ]ᾶ 1 νρ είο ΤΙ954 | εν υψιστοισ: 350. ἀδοὶ επι τησ 
(45εἳ οπι) γησ ... ἃ 5 0Πι 

99, και τινεσ: Ὦ θτιν. δε | ειπαν οὐπι ΝΑΒΡΙ, 5ου ΟΥ3155... ς ειπον 
ΕΤ ΕΓΔΑΠ αποξ αἱ ΡΙ6χ | τοισ μµαθητ. σου ({61-ᾳ να, Ιἴοπι 6 οπη5809 

σου): ας Η35 11 5 Υτεῖ εἶ[ος (Ρταθσσᾶ1ὲ ἔπογερα: Ρταείετεα 8γτοὰ 444 

πα σἰαπιεπί) 

40. και αποκριθεισ ειπεν, ο { (ο εί γέ5Ρ. ἀἰωίέ οί, { εἰ γεδυ. αἲξ Ιίς) 

ΦΥΤΡ ϱο «ορ οίο ΟΣ315".... Ὦ αποκρ. δε λεγει (5εὰ ἆ ἁωι) ... 1ρ1εν 

να οΠΙ αποχριδεισ: α φιὲ ἀἰωίί εἶε, 5 αά εῑζε ἀίωίέ εἰς, ο 3: φιδης ἔρδο 

αἰπᾶ, ἵ ᾳ να φιῖδις ἔρθε (10]αν ο11) ατί; επι 8γτζα ο{5ο αίωίὲ εἰς. 
Φογϊρβίπιας απίθιη ειπεν 5ίΠε αὐτοισ ΟΠΠ ΝΗΒΙ, 60ρ ατπι ΟΥ 185... ς 

Τι αἆᾶ αυὐτοισ οι ΑΡΕΤΔΑΠ Πςξ αἱ οπηπν]ά 1{ νο (ᾳ1ο8 νίάε απίς) 

ΒΥΙΥ ρο αθίἩ; Ργαείογθαααο α ΒΥΤΕΝ αἆά αμην | οτι: Ε" (δαρρ]Σε(ῦ) 

69. 9556. 940. 344. α]δυείδί α]ὔσογα ο ϱ 311 8 (που Ίέεπι έᾳ νβ) Οιἱ5 

18011... 1, και (ΑΥΤΑ οτι και εαν) | σιωπησουσιν οΠΠΙ ΝΑΒΙΕΔ αἱ”, 

Ἱέετη Ὁ σειγησουσιν (αεί 254. Ἐρίρ]ι 656 -σωσιν), Ἰίεπι ἑαεεδωπέ ο 1 [ι 

εωες σιωπησωσιν οσπα ΤΛΠ πποῦ 3] ρ]εν (15Τ. σιωπωσι) Ον 153 οἱ 135 

ο 5, 46 (πῇ οθτία οδϊέας οδί Οτ) Ογτ]αςῦδέ, 1ίοπι ἑασμεγῦπί 18ΡΙ (5 18) 

νρ | κραξουσιν οτι ΝΗΙ, (156Υ κεκραξουσιν) ΟΥ 5 1356ά... ς Τη κε- 
κραξονται ΕΠ ΑΗΕΓΔΑΠ αποῖ α1 Ρ]εν ΟΥή, 153 οἱ 1586οᾶ ϱ{ 5, Τ46 ΟΥτ]αοῦθ.. 

Ιέθια Μ 69. α]10 ίογα κεκραξωνται, ο Ὦ30ἳ χραξονταν (:: πεο κραξουσιν 

π6ς κεκραξονται αλ ρῖ η Ν. Ῥ., 5εά ἵπ χα αἱ Γεαιπεηβείπιαπῃ ορί 

κεκραξονται, Πα ππΡ( παπα κραξουσι Ἱερῖίαν. Υἱάε 46 Ἠαο ΓοΥπ1α, 58115 

ΥΑΥα, Ῥίερῃ. Τ165.) 

41. εκλαυσεν: οἳ Ἱαο Ματεοδ αρ τὴ”, αἆ απαπι Ίοεμπ ταβρ]οῖί Πρῖρ]ι 

4Ποῦ1: αλλα και εκλαυσε κειται εν τω κατ. λουχ. ευαγγελιω, εν τοις 

αδιοθθωτοισ αντιγραφοισ, και Χέχρηται τη μαρτύρια ο αγιοσ ειρη- 
ναιοσ εν τω κατα αιρεσεών προσ τουσ ὀΦοκησει τον.χἡ πεφηνεναι λε- 
γοντασ. ορθοδοξοι δε αφειλαντο το Φήτο», φοβηὕεντεσ εἴε. ἈΆαθρο 
Ιαπάαί Ον (αἲ 4150: 185: 193). 1έοπη ἨιιβδίπεορΗ 135 Ῥακείμ ”τᾶ ΟΥτ]αςο 994 επ 
αυτη’ οἳπι ΝΑΒΡΗΙΗΓΔΙ αἱ Ρἱρὔῦ Π9ῇ (οκ ΜοοΒίβ, εν τω -- δακρυσαι 
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0600 19, 49. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

λέγων 43 ὅτι εἰ ἔγνωσ καὶ σὺ καήε ἐν τῇ ἡμέρα σου ταύτῃ τὰ 
Ν δι 5. - Ν 3 / } ΔΝ ] -” 4 

πρὸσ εἰρήνην σου γῦν δὲ ἐκρύβη απὺ ὀφῷθαλμῶν σου. 45 ὅτι. 

ᾖξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σέ, καὶ λοῦσιν οἱ ἐχθρού ρακά ᾗ]- Ἰμέραι ἐπὶ σέ, καὶ παρεμβαλοῦσιν οἱ ἐχθροί σου χάρακά 
Ν ’ ΄ Ν /“ς.. / / Ἀ΄ 

σοι και περικυκλὠσουσύ’ σε καὶ συγέξουσίν σε πάντοῦεν, 44 καὶ 
20τ.2 - ’ .) Ν 

ἐδαφιουσίν σε καὶ τὰ τέκνα σου ἐν σού, καὶ οὐκ ἀφήσουσιν 

επ αυτην) ΟΥ9, 185: 195 οι 1500ἆ Ῥλς εἰἩ.,, ς επ αυτη οππι ΕάΚΜΡΌΥΛ αἱ 
Ρῖα Οτὸ, 150 64, 1500οὰ Ἐαίιεο 

49. ει εγγωσ και συ (και συςοἀἁ αν ΟΥπΙΡΤΤ [οι Υ]ὰ 3: σ1: 3] ρο «ορ 

ΑΥΤΡ Ειιβδίπεο 1” Ῥακείμήῇ: συ ἰαπίαπι α ο ἶ 1 8 ΑγΠΙ; ΟΙ και συ Βγχθι 
οίδεἩς καιγε συ ΟΠΙΙΡΣΟ καιγε δα ΕπδηΙ5Ι5,Τ) καιγε (ία α [ᾳιαπιφμαπε] 
ο [φέαεπα] ἶ [ευιίαεπι] 1 [ εφιίᾶεπι, " εἰ φιϊάεπι] νρ [εί φιιίᾶεπι, Πεοηνῖᾶ 

βΣ: αὶ. 5] 9γτοι οἱ ΠΡ αγπι Ειβίπεο Ῥας εί; οοπίτα οπι ϱ 161. ο ξᾳ 8 
ρο σοΡ αεί] ΟνηΙῦ, ΤΟΙΣ: Ίμπ [καιγε]) εν τή ηµερα σου (σουα οἱ να 

Ρο βυτα!γ; οοπίγα οπι ΑΡ 1. 101. 209. α]1ὸ ορ α Εἶ ᾳ 5 βΥτόὰ ϱΟ0Ρ Αὖπι 

αθἲ]ι Ες5Εἱδέοί ἴπθορὰ Ῥαφοί ΟνΙΠΙΦΤΤΗΙ5) ϱ, (Α)ΕάΗΚΜΕΗΘΌΥΓΑΛΠ αἱ ρ]ου 
ΙΕ νρ ρο σορ ΑΥΤΕΣ οἱ π{Γ ΑΥΠΙ ας ςί5, τ ος ἴΠθορ] 139 Ῥαφείμ 515 Ογπιθττ 

15 Ῥταπείετοα ποσο απ Τν ὅ οκ ΜοοΒΙ5 ει εγνωσ και συ σηµερον τα 

προσ ειρήνη», Οδ, 531 ει εγνωκασ συ τα εισ ειρ/ γη” σου, ΕΙΒΡΣΤΟΟ ει 

εγγὠσ και συ τα πρ. ειρήν. σοι οἱ 953310 ει εγνωσ και ση γε τα πρ. ειρ. 

σου ΝΗ1, αθί]ι ΟΥ 150 ει εγγωσ εν τη ηµερ. ταυτη καισυ. Ἀἰπι- 
Πίου ΟΥτ1ΠΕΡΟ5 ει εγνωσ τα πο. ειρ. σου χαισυ | σου Ρροδί ειρηνην ο. 
ΑΗΕΓΔΑΠ αποῦ α] Ῥ]ος α ο σορ βγντζὰ οξπ{ῦ σπα αοίίι Ο 5531 Ἰρβλῖσί 
(εκ 444) αἱ ἴπου οί εδ. Βαφείι Ογτ]αο, Ἰΐέοπι σοι Ρα] ς ο Εἶ 1ᾳβΒνρ 
(αι 3: ϱ1: 5" οκ βἴ]επέῖο) ἘιβῦΣ οἳ Εἱδίοχ ε444 οἱ ταΆν Ονπίδ,ρττρίςςς 
ΝΗΙ, 25009. Πτὸ” ος Μεοβῖϊς ΟΥ 3,190 0πι, Ἠἶπο Ίμπ [σου] |. νυν δε (Α5ΙΡΡΙ 
ϱ)) εκρ. απ. οφί}. σου: Αἲ οπι | νυν δε εκρυβη (ο ἔα 5 να): 155 (αὲ 

απίθ) εκρυῤη δε (τί αὐβοοπάϊα αιίεπι 1), α ο ἶ 1 αὔβδοσπθα (αὔβοοπ- 

αῑία) δωπέ (. εβθεπέ) 

45. επι σε: 28. Αγτεὰ οπη, επι Ὦ 5ο νἷᾷς Ροδί | παρεμβαλουσιν οππι 

κο”1, 99. 86ΠοΙ 355 Έπβεδα {Τὸ (α4ά1ίο επι σε) οἱ Π5ιῦ,τεοᾷ ({6βίο τες) 

Ἱίοπι α ἠπῖοίεπέ,.. ς Ίωι ΤΙ περιβαλ. οππι ΑΒΟΗΓΑΛΙΠ αποῖ αἱ Ρ]ον (11Ρἱ 

νο Οτἰπίρττ οἱγσιηπάαδηπέ έε ναζῖο, 8 εἴπφεπί έε υαΐῖο, ϱ οἴγειπιγοᾶίεπί 
Ίοββαπι, 86ᾷ Ἠπος πος α παρεμβ. α«Ὀλογγον{) ΕδΙ5έ (οί θᾶ οί σὰα ρ]6υ) 

εᾱ αἱ Ῥαις επιβαλουσι),  ῥαλουσιν (4 πιεί) επι σε. ἘῬνθείθγθα 

209. Ον 3) 159 Ἐπδίλεο οπ1 και παρεµβ. οι εχθρ. (8 εκχθρ.) σου χαρ. 
σοι, 5εὰ Ἐπδίπου ρεχρῖέ και περικυκλ. σε οι εχθροι σου. πα λίον 
αίᾳπο Επδίλθο ογγόπο(δοἩ | σοι (98. επι σοι) ΡοΒί χαρακα: Ειιδηίδί ροβί 
περιῤ. Ροπ.... Ὁ 8 6 5’ ΕιΙβεδᾶ οπῃ | περικυκλωσουσιν (0 περικ»’κλω- 

σιν 5εὰ ἆ οὔομπιούπμεπέ, 4905. ΕΙΒΕΣΧ κυκλωσουσι) σε: ία οἱ. Βιβαῖδί 

οί... νἩ (α4ά 9) 1, ΟΥ3150 0πι σε | καν συνεξουσι’ (κα 18. 61131α 
συναξουσιν οί 69. -αξωσι) σε (ν” 60. ἆ οπι, 5αρρὶ κ») παντοθεν (Ἡ 

παντεσ): Ἐπβεῖ οπι (86ἆ ΠαβαείιθορἩ): ο ϱἴ 1 4 οπι (Βἶνα ΠΟἨ ϱχ- 
Ρτῖπῃι) κ, συγεξ. σε 

44. ». εδαφ. σε: ΕΙΦΕΣΗ κ. εισ την γην εδαφισθηση | εν σοι ρτῖ: Ὁ 194. 
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λίθον ἐπὶ λίθον ἐν σού, ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἔγνωσ τὸν καιρὸν τῇσ ἐπισκο- 
πῇσ σου. 

40 πα Καὶ εἰσελθὼν εἰσ τὸ ἱερὺν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺσ 

πωλοῦντασ, 46 λέγων αὐτοῖσ᾽ γέγραπται᾽ καὶ ἔσται ὁ οἰκόσ µου 

οἶκοσ προσευχἠσ᾽ ὑμεῖσ δὲ αὐτὸν ἐποιγσατε σπήλαιον λῃστῶν. 

4τ Ἔν Καὶ ἦν διδάσκων τὸ καθ ἡμέραν ἓν τῷ ἱερῷ' οἱ δὲ 

Ονή. 150 (Ες ἱθίῦ,τ ϱογ{ο πΙ1] αππρ]πβ Ῥοβδί τα τε. σου εχδονΙῬ1ϐ) οτη | 

επι λιθον οΙΙΠΙ ΝΒΡΙΙΕΒΛΠ (Γ επι λιθων) 1. 9δ. 194. 1591. 909. γ5οΥ 

α] αἷα ΟΥ 181... ς Ίωῃ Τϊ επι λιθω επ ΑΟΕΑΗΚΝΜΌΥΔΑΣ αἱ Ρ]εν | εν 
σον 56ο (Ὁ 1. 19401τομ 2909. ο 5 15 απ εν ολη σοι, ο πι ἰοία ἐεγγα) 

που 1960 6Η ΝΒΡΙ, 1. 124. 191. 151. 209. ΥΣ ας ο Η5. 1 1 ᾳ 8 εορ 

ΑΓΙ αθίὮ ΟΥ1) 151 ς ΤΙ ροδί αφησουσι» 6ΥΠΙ ΑΟΕΓΑΑΠ απςῦ αἱ Ρρ]ον 

{νρ ϱο δυτέα ο πίς { τον (ο ΟΠ) καιρον τησ ἐπισκοπησ: Ὦ εισ παιρον 

επισκοπησ 

40. και εισελθων (64. 149. 949. ελθω», Ε αἱ Ρατς ΑΥΤΡ αάά ος): ϱ 6 ελ- 

Όων δε | εκβαλλειν (8 -λλεϊῖν): Δ 8] αἲᾳ εκβαλειν | τουσ (ατπι αἀά 
πεφιστερασ) πωλουντασ Α8ἶπο εν αυτ. (α09’’) οππη ΝΕΟΙ, 1. 69. 909. α11ὸ 

{ογο ϱ 1 8 «ορ απ Οτ5 191 6195... ς Τι αάά εν (181. επ) αυτω οππι 

ΑΡΗΓΑΛΗΠ ης» αἱ Ρ]εΥ (28. αείὮ εν τω νερω, 1άᾳπο Ρροδί αγοραζοντ.) 

ΠΡΙ νς ρο βγτέα αἱ π{Γ (:: εκ εν τω ιερω αρ Μί εἰ Μο Βαχῖ{). Τίθιη 

αΌβᾳ και αγοραζ. (αΡ’)} ειπα ΝΕΙ, 1. 209. «ορ Οσή,15ί εἰ 193 (Πτοπι 199 
εν οισ μὲν - εκβαλλει παντασ τ. πωλουντ. και αγοραζοντασ εν τω 

νερω” εν ἑτεροισ δὲ - µογην την αρχην ποιειται του εκβαλλ. τουσ πω- 

λουντ. και αγοραζοντασ᾽ τριτοι δε εισιε παρα τουτουσ, ΣΥ οισ ηρξατο 

εκῥαλλ. µονουσ τουσ πωλουντασ, οὐχι δε και τουσ αγοραζοντ.)...ς 

Τμ αάά και (6 αἀὰ τουσ) αγοραζοντασ (:: οκ Ι]. ΡΡ.) οὐπι ΑΟΡΗΓΑΛΗ 

πποῦ αἱ Ῥ]εν 1 νσ 5ο θγταῦ (εί βγτόα φεπῶεπίεδ πι εο επιρέοπεβ) 16]1. 

Ῥταείετεα ΡΑ 260. ςοε ΗΒ” 6” 1] ᾳ 8 (ποπ επι Ενα) βΥγιΡ ο (πρ: 

ΏΟΠ 1η ΟΠΙΠΙΡ1Ι5 εκκ.'') αεἰ{]ᾗ αἀᾷ και τασ τφαπεζασ των κολλυβιστων 

(Ακολυῤ.) εξεχεεν (α ᾳ 5 ενετέέ, 1 ΟΠΙ) και τασ καθεδρασ των πωλουγ- 

τω» τασ περιστερασ κατεστρεψεν (κατεστρ. ΑΔ 262Υἱά ο Η3' ᾳ αεί]; 

οοπίτα ρα ο ϱ”' Ἰ 5 ΒΥΙΡ ΟΠ); εαἆθεπῃ αάά αὖπὶ πβαπο αἆ εξεχεεν :: Βι- 

χογιηί Ιδία οκ 105 1]. ΡΡρ. | 

46. γεγραπται: ΑΔ 345. Β 0Π1 | και (οορ οτι, 1 οπι) ἑσται (ν” οπι κ. εστ., 

5αρρ] 6) ο οικ. μου οι. προσευχ. οππι πε(αἳ κ”) ΡΊΠ 1. 19. 69. 118. 

124. 191. 151. 209. 946. ο 1 οορ αὖπι ΟΥ9181,.. ς ΤΠ οτι (οτι ςθ Τι 

οππῃη ΑΟΡΚΜΠ α]δὸ {01:38 νρ ρο δγτεα οιπί: ς 0 Φ7 οπι οµπΙ ΕΘΗΒ 

ΌΥΓΑΛ αἱ Ρίπ α ο 31 α ἘρίρμδΙ6 εί 540) ο οικ. µου οικ. προσευχ. 

εστιν (οὐ 298. αἱ Ρας ο ααί] ΕρΙρΗΡΟΙ5 κληθησεται :: εκ Ἱ]. Ρ). οἳ 1ιχα: 
βγτζα αάᾶ πασιν τοισ εὤνεσιν 1: εκ Μο οἱ ΙΧχχ) 6ΙΠΙ ΑΟΡΓΔΑΙ Πο αἱ 

Ρ]εν Π6ΡΙΕΓ (5 οχο]ά{ί ἄοπιιβ πιεα) νυ 5ο 8ΥτΥ (αθἴΠ) ΕρίρΗ2516 οἱ 540 
(απεπῃ βαρτα οχδοτρδίππιΒ) | αυτον επονησατε (1, ααἰμ ΕΡΙΡΗ 216 οί 

840 ποιειτε): Ὁ αἱ ασε ΓΗ7 61. ΣΤ] ᾳ8 (πο Ἱίεπι α) νς Οµ4 181 

Ἐριρηδ]θρ/Φ49 εποι. (ποι.) αυτον :: εξ Μί 

4τ.το παθ: 1 69. 124. ϱ8ΟΙ αἱ Ῥαιςο ΑΤΠΙ ΟΠΙ το 

4564 
Μι 21, 12 εᾳ 
Μο 11, 15--17 

Ἐκ 66, Τ 
1εν Ἱ, 11 

418 
Μο 11, 18 
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. -- Ν ς .- .-/ » 3 ’ Ν - 

αρχιερεῖσ και οἱ γραμματεῖσ ἐζητουν αὐτὸν ἀπολέσαι καὶ οἱ πρῶτοι 
- -- Ν 2 ιό τις 

τοῦ λαοῦ, 45 και οὐχ εὔρισκον τὸ τί ποιῄσωσι}᾿ ὁ λαὸσ γὰρ ἅπασ 
3 3 ” 2 / 

εξεκρέµετο αυτου ακούω». 

ΧΧ. 

λει 21, 28 -οτ 1. 99 Λαὶ ἐγένετο ἐν µιᾳ τῶν ἡμερῶν διδάσκοντοσ αὐτοῦ 
Μα 11; 91-38 : ! ι / . ώση ” με ιοασχογτοσ αυὐτ ἳ 

τν ας φά ) 1. ῃ ων) ε« - 
το» λαὸν ἐν τῷ (ερῷ καὶ εὐαγγελιζομέγου ἐπέστησαν οἱ ἱερεῖσ και 

κο Ν . ς 
οὗ γοαμματεῖσ σὺν τοῖσ πρεσβυτέροισ, Ὁ καὶ εἶπαν λέγουτεσ πρὸσ 

4Τ. και οἱ γραμµ.: ΑκὶΔ αἱ α)ἷᾳ Ο11 οἱ | και οι πρωτοι (151. { ΑΥΙδΕΝ αἱ 

Ρ ἴΧί ροτδ”’ ΟΣ7,150Ρ15 πρεσβυτεροι, 19081 οἱ ]αΐ αρχοντεσ, 1 Ραγίθαεί 
ΟΠΙΙ6ΡΟ τ. λα.) του λαου: ϱ 190. 101. Τὲ νρ «ορ ΒΥΥΟΙΙἨ ΑΥΠΙ βθ{1 Ρ6ΓΑΒ 
019190 απίο εζητ. αυτ. απολεσ. ΡοἩ 

88. ευρισκον ΟΠΠ ΝΑΒΙΗΓΔΑΠ πποῦ 4] ρ]ου ΟΥ 510 γεν ωπ υύρισκον οτι 

οΡῷΕ (οκ πΆρεχα τεςορῃ,) 1. 98. αἱ ραῖιο | το: ΡὉΓΤΑ 1. 69. 181, α110 
ἔεγο αἲπι Οτ5, 150 οπι | ποιησωσιν ο. ΝΑΒΟΡΦΗΓΑΛΙΠ αποῦ α] ρ]α ... ΚΕβ 
150 {ετο ΟΥ 5,190ΡΙΑ ποιησουσιν. Ῥιπείετοα ϱ 19059 οεΙ8ί ΠΡΙΕΣ (ποπ 
Ἀ ϱ) νε γνεα οἱ 5ΕἩ εί Ρ ο. αἆά αυὐτω (ποπ. Ιέοπι 01015) | ο λα. γαρ 
απασ: Ὁ 69. ΟΥ5,150 0 γαρ λα. απασ, 190. 156 απ. γαρ ο λα. | εξε- 

κρεµετο 611 ΝΒ (:: ΕΟΥΠΊΑ πθεμομαι ΡΥΟ αθεκαμαι α νι]ρανϊ απδα μαιά 

α]]επα ν]ἀθίιν 11986) ... ς Ίωι Τϊ εξεκρεµατο ουπΙ ΑΤΩΝ απο τα]] (Ἡ” 

-μαντο) αἱ ἔετο ΟΙΗΠ (756) -εμματο) Ον... Ὁ 4Τ. εκρεµατο | αυτου 

ακουων (αεί. Οµ; Υ50ἳ 1τ νρ «ορ ακου. αυτ.): ὮΜ αἱ οορρεΣ αυτ. 
ακουειν να] (π{ Ὁ «ορ) αχ. αυτ. 

ΧΧ, 1. και εγένετο: Ὁ ο ἐγεν. δε, α εἰ /αοίπι οδἰ αμίεπι | των ηµερων 

εἴπο αἀά[ίαπια (40’) ο, ΝΗΡΤΦ αἱ ΡΙ118109 1ὲ νο «ορ 5ΥΥΕΙΦΙΦΟΝΘΙΗΣ αθ{]ι 
ΜεΙοπθρίρΗ 541 (ινα δε ελεγχθη απο του τδιου στοµατοσ, φησιν" εγε- 
γετο εν µια τω» ημερων διδασκοντοσ αυτου εν τω ερω, εζητησαν επι- 

ῥαλειν επ αυτον τασ χειρασ, και εφοβη θησαν) ... 5 αάὰ εκεινων 6ΠΙ 

ΑΟΗΓΑΛΗ απςῦ αἱ Ρ]εγ ϱο ΒΥΥΡ ΤΙ | εν τω νερω (εί. ΜοΙοπΘΡΙΡΗ ΟΠΙΙΡΒΟ 

τον λαον, αποᾶ εἴ. εορν1 οἱ 4ζ ον): Ὦ ο ΒΥΥ6ὰ.6{ 5Ο (πο 1έθτη Ρ οἱ 11) 
ΑΠίθ τον λαον ῬοΆ ... ΚΠ α119 οπι | ευαγγελιζοµενου: το αάᾶ αυτου | 
ἐπεστησαν: δυτεα εί πἱΥ αάά οοπίγα επ | ον µερεισ (α)’) οππι ΑΡΕΘΗΚ6 

ὉΥΓΔΑΑΠ 91100 έθγᾳ σο... ς Τη οι αθχιερεισ 61 ΝΒΟΡΤΜΩΠ αἱ ππα (69. 

124. 946. και οι αρχιερ. Ροβδί οι γραμμ. Ρο) Ἱενρ (ΤιαΓΙΡΙΕΥ ῥγύπσίρεν 

δαοεγάοίηωπι, ἃ ο Ροπί(ῇσεν ᾳποὰ εἰ 1ρβιπῃ αθχιερ. ΠΟΠ µερεισ τοαΙ{. 

Ῥτο νερεισ Τια{ΐ δαοεγάοίεε «{ 6, 4. 1Τ, 14. Λε 4, 1. 6, τ) ορ ΥΤΟΠΙΝ 

ΥΠΑ αδίἩ (:: αἲ βῖο οἱ Μί οἱ Μο Ιασίίοπο πον Πιο. Βἰπηλίεν Ας 4. 1 

ΡΤΟ µερεισ Βο αίο αθχιερεισ βαΏκδίΠιογϱ) | και ον: ΔΑΥΓΑ α]19 {οτο 
ΑΥΤΑ ΟΠ Ου 

9. ειπαν ΟΙ ΝΡΙΕΒ 69, ... ς ΤΠ ειπον οι ΑΟΡΩΓΔΑΠ ιποῦ α] ρ]ον ... {, 

191. 909. α οἵη και ειπαν (4 οπι αἱ. πρ. αὖτ.), Ίέεπι »γτέὰ οἱ 568 ἨαΏεηί 

εἰ ἀἰωεγιπί αὖ επι ΡΤΟ κ. ειπ. λεγοντ. πρ. αυτ. | λεγοντ. απίο πρ. αυτ. 

οπΙΏ ΝΗ1, 1. 191. 909. ο 3: 1 1 νρ βΥτοα ο{5ΕΝ, Ίέθιη ς Τί ροβέ πο. 
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ον ει. ᾽ , - αν Ν 
αὐτόν' εἰπὸν ἡμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖσ, ᾖ τίσ ἐστιν ὁ 

/ Δ 3 η ΄ 3 .' ο Ι ασ μα .) ας 

δούσ σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην; ὃ ἀποκριθεὶσ δὲ εἶπεν πρὺσ αὐτούσ 
3 / ς ώ 3 Δ / ν, ο) , - Δ / κ. 
ἐρωτήσω ὑμᾶσ κἀγὼ λόγον, καὶ εἰπατέ µοι᾽ 4 τὺ βάπτισμα τὸ Ἰω- 

/ σα. 2 σα Ι ἊἎ Ξ] 2 ΑΔ [κά ιά ΔΝ ’ Ν 

ἄρνου ἐξ οὐρανου ἦν ἡ ἐξ ἀνθρώπων; Ὁ οἱ δὲ συνελογίσαντο πρὺσ 
« Δ ) ο 32Ν 3 ο ο] ο Μο / 2 3 

ἑαυτοὺσ λέγοντεσ οτι ἐὰν εἴπωμεν' ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ΄ διατί οὐκ ἐπι- 
/ ον Ακ ο ΔΝ ο 0 κο 2 ) ς Λ ϱ 

στεύσατε αὐτῷ; ϐ ἐὰν δὲ εἴπωμεν' εξ ἀνθρώπων, ὁ λαὺσ ἅπασ 
/ ος ολ Π : 

καταλιθόσει ἡμᾶσ᾽ πεπεισµένοσ γάρ ἐστιν {ωάννην προφήτην εἶναι. 

αὖτ. ΕΠΙ ΑΦΠΓΔΑΠ αηοῦ αἱ ΡΙ6Υ ϱο 5ΥΥΡ... ΟΡ θὸ. 64. ο { 60Ρ αΥΠ] 

ΕΥΤΗΤ ααἰἩὮ οπι | ειπον ηµιν ο. ΑΔΒΤΕ 1. 99. εἰ ς ΤΠ ειπε ἡµιν ο. ΔΡ 
ΤΔΑΠ 11ης α] Ῥ]6Υ, Ιἴ6πι 16 νο οἷο .... Νἴο οπι (:: πέ Μί οί Με) | ήτισ: 

Ρ 8 6 ΑΥΙΣΕΒ και τισ (:: οχ 1]. ϱρ.) | την εξουσ. ταυτην: Ὁ Τξ νρ ταυτ. 
την εξουσ. 

ὃ, αποκριθεισ δε (69. ο δε αποκο. οπι]βεῖδ πρ. αυτ.): ο 190Ετοιίέ τα 
να (56ἆ πο απι {ΟΥ {α πρ {οἱ α1) ΑΥΥΣΕΝ αάά ος ... βγτεα οπι | πρ. 

αυτουσ: αἲ πρ. αυτον | ερωτήσω: Ὦ 25ὔ. επερωτησω (:: πὲ Μο εἰ Ὁ 
οί ἵπ Μ{) | υμασ καγω (Ε 1. αἱ ραπςο και εγω, εορΡβείά οπι): πτῃ αἱ 

αΠᾳ ΑΤΠΙ καγω υµμασ | λογον (αὐ’) επι ΝΕΤ 1. 98. 69. 191, 10Τ. 909. 
946. ο α {οχ {91 (εορ, 5εᾷ Ροΐεδἰ εἰῖαπι ρτο εΊα Λογ. αοοῖρῖ) ΒΥΙΣΕΝ (εί 

ΒΥΙΡ αἀά ενα ο.") ... ς ενα λΛογ. (:: πἲ Με) ο. ΟΡΒΕΑΠΦΩΌΞΥΓΔΛ αἱ ρ]α Ε 

ϱ1: να (8 πιώπι «εΤΊΊΟΠΕΊΙ, 61" νδ πι ΥΕ’ Όηπι) ϱο ΑΥΥΗΥ α εἰ]; Ἱέθιι ΑΚ 

ΜΑΌΤΠ αἱ αἰ]ᾳ αἲπη 6ΥΥΡ ο, Λ0γ. ενα (:: αι Μ)... α ο Π3' 1 ςγτοι 
ΡΥΟΙΡΒΙΒ6 οΠ1 εΊα | και (αἱ. α {Γβγιδεμειροίμπ): Ῥον...ο ο ΗΣ Τ]α4νας 
5ΥΤΕἩ ΟΠ | 

4. τοιὠωανγνου (ΒΡ -ανου) οππ ΝΡΙΕ (:: ΒΙπΗΙ1 αιοίοτ]ίαίο ΝΒΟΣ ἵηπ Μί 

οάἵάιππας, ραπ]]ο πηαῖογαο Ἰπ Μο; ποίᾳιε Υετο Ρ]ετῖᾳπε αΡί6σςεΓε το) 

ων ς Τωπ Τὶ ΟΠ1 το ΕΠΙ ΑΒΟΦΓΔΑΠ απο αἲ οπΙΣ14 

δ. συγελογισαντο (Ἡ αἱ -γησαντο) οππι ΑΒΤΓΦΒΓΔΛΠ απο αἱ Ρίου (5εά 

ΠΟΠΠΗ]Π1 Φιελογ.) ο (εοἄαυενιπί) ΟΡ Ρο ... 11 συνελογιζοντο (:: αἱ 

-ζοντο οἱ Μί εἰ Με) ουσ Νορ αἱ α]ῖα (5εᾶ Υ5οἳ ὁιελ.) Τέεπι (σοφξαδαπ) 

1ΜΡ]οτ γρ εγτοπο(πΩο{Ητ | πρ. εαυτουσ (49): κ” εδεῖ πρ. αυτ. (754245. 

εν εαυτοισ) | οτι: ὁ Ἠδευ ο Η3. 1 α ΑΥΤΟΣ αγπη οἱ (1: ϱΕ 1]. βΡ.) | ει- 
πωµεν: Τ 4] πια -πομεν | ερει ο. ΔΑΒΟ"ΡΙΙΦΕ πο τ6ἱ] α] οπηησ]ά είς: 
Τη αἀᾶ ημιν (:ναε Μθ οππι οἳ α ο 61: 2’ ᾳ δαξ ΠΠ οορΏ{ εεδομ εἰ Ρείν! 

(ποπ 1έαπι 47) αγτοποαίτο(δὲ | διατι αΏδα αἁ ἁῑίαπι (9/) ο. ΝΒεαΠηξδυύ 
ΥΓΑΛ ᾖδο]ι” αἰδος 3" 1 1 αν!” πΙπη 60ρ αθἲἩ ΒΥΤΗΤ (6γχ6ΠΘ{ΣΕἨ οἱ 1Η’, 6ο 
αἱ οι) ... ς αἲά ουν, Ἰωπ [ουν] εαπι ΑΟΡΚΜΩΠ 086” αἱ πια α ο {ρῖ 

α νο ΒΥΤΡ αγ (:: ία ΜΙ εἰ Μο, απαπηγ1ς Ιεοίῖο Βαείιεί) 

6. εαν δε (εί. (13 ν6; 6 οἱη δε): Ῥαο 1 1 α ΑγτοπείΒΥ καν εαν | ειπωμεν: 
οἳ ϱγτόα αά οτι | εξ (1114 νς επ): Ὁ απο τῳν, Ίίθιι α ο 6 43’ αὖ | 
ολα. απασ «ἳΠ ΝΕΡΙ, 1. 98. 124. 191. 2909. ἴίοπι (Ρ1εὖῦς μπίνεγεα) ο 

Η:3' (ροβί Ρζεῦς Ἠἱα1) 1 1 (ἐὔπιεπιμ ροριζωπι, εί ϱΙεῦς ιἠιίυεγξα) 4 ΝΕ οοΡ 

ΒΥΥΡΟΝΟΙΝΕ .,, Ίπ πασ (Ἀ απασ) ολα. ο. ΑΟΦ(Ε)ΓΔΑΠ τιποῦ αἱ Ῥ]εν α ϱο 
βγτοιρίρ ατπι... 6 πΙ] πἱβῖ ροριζα8. Ῥταείειοα Ὁ λιθασει ημασ ο λαοσ 

απασ οἱ ο Ἰαρίζαυίέ πο Ῥοριηῖι | πεπεισµενοσ (1, -μενον) γαρ εστιν 



064 δη. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

σ 3 ’ Ν Σο ’ κ εν - α 2 

έ και ἀπεκρίθησαν µὴ εἰδέναι πὀθεν. Ὁ καὶ ὁ Ισοῦςσ εἶπεν αὐ- 
πας δολ ο 4 ο τα 3 » ” 

τοῖσ᾽ οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 
ο 19 : | ἓ ο 941.95 ς Δ Δ Ν Ν / Ν Ν ῤ 

Μεο1, 88-46 ο. ) αν Ἡ Πο Ἡ 21 - Ὃ ας 9) πο κο ὃς προσ τὸν λαὸῦι ευ τη παραβολή ταυ 
2, 2 ” ας, / ώ - 

την. ἄνδρωποσ εφυτευσε’ αμπελωνα καὶ ἐξεδετο αυτον γἐωργοῖσ, 
Ν ) ν΄ / « ’ Ν -- 2 Δ 

και ἀπεδ;µησεν χρύνουσ ἱκανούσ. 19 καὶ καιρῷ ἀπέστειλεν πρὺσ 
Δ Ν ος ΄ βαν -- -- - ὸ -- ; 

τουσ γεωργουσ δουλον, (να απὺ του καρπου του αμπελῶγοσ δώσου- 

(ο ρετδµαδιπι εδὲ επίπι): Ὦδῖ ο56) πεπεισµενοι γαρ εισι, ο ἔ1]α4νε 

οετίξ δέ επι (εοπίγα 5. οσοι επύπι εδ), ἃ δοἰηιέ οηιίπι (εοπίχα ἆ 

δοτέ επίπι), Ίξεπι ΒΥΥΟΗ Ῥεγρεπβ ἄε ΙΟ]αππε «ο | ΒΡΕΓ νωανην | 

ειναι (ἐ88ε νβ): Ὅ 19. 69. 194. 946. γεγονεναι, Ἰἴεπ ας ο ΓΗ. 11 

ᾳ Γαΐδδε 

7. και απεκριθησαν: ο εἰ γεδροπᾶεγιπέ ἀἰσεπίες, 1 εἰ γεδροπᾶεπίε ἀῑίπε- 

γαπέ εν Βγτζα οἱ 56Ἡ εἰ (8γτεὰ οι) ἀίσωπί εἰ |. µη (ΝἨ οσα, ΒΙΡΡΙ 3) 
ειδεναι: ΟΡ α4ά αυτουσ... ο Γ6ορ ΒγΥ5Ι οἱ 56Η πεβούποια (:: οξ Π. ϱρ.) | 

ποθεν: Ὦ 69. 124. 946, το ποῦδεν ... ἘΚΔ 2965. οπι, Ιἴοπι (ν]άο 
απίθ)ο 

8.ο εξ (99): νἩ αποκριθεισ (1 αἰωᾶ αιίοπι Ιί Πεσις) | ουδε (κα): κἩ 

ουδ | λεγω υμιν (Τετίαατὸ ἡ 58 οἱ εφο ποπ ἀἶσο υοδίς): Ὁ 4] ραιο ο 
υμιν λεγω 

Ῥ---18. ἘρίρΗδ15 οί 511 4ο Μοῖοπε: παλιν απεκοψε τα περι του αμπελω- 
γοσ του εκδεδοµενου Υέωργοισ, και το᾽ τι ουν εστιτο" λιθον ον απε- 

ὀοκιμασαν οι οικοδοµουντεσ. 

9. Ίρξατο δε πρ. τ. λα. λέγειν: Ὁ ελεγεν δε, ο ἀἰσεδαί αιέεπι εἰ; Ἀγνέὰ εἰ 

εοερῖέ ἀἶσεγε αἆ εοδ | προσ τον λαο» (1, οχλον) ος 1960 ΟΠΠ ΝΑἨΟΙΝ 
ΤΔΛΠ πηςἳ αἱ Ρ]εχ ρο ΥΥΡ οἱς (κ” οπι ΛεγειΝ, 8ΠΡΡΙ8) «.. Ἰωπ Ῥοβί λε- 

γευν οππη Ὢ ἱ Ράις ο ΕΗ3: 11 ᾳνΕ οορ ΒΥΙΣΕΝ... α οπι | ανθρωποσ 

(ει. αὖ Β1) ο. ΝΒΟΡΙΙΦΗΓΑΛΠ αποῦ α] ΡΙεΥ 1ΡΙεῦ νρ ρο 6ορ αθίὮ ΟΥ9, τά 

ες αὖ Βπ) αᾶά τισ ου Α 69. 194. α] ποια ϱ1’ Αγτόὰ οἱ5δοἩ οἱ Ρ ο.” 
. ἁτπι | ανθρ. εφυτ. αμπελ. Ἆος ογάἴπο ΟΙΤΗ Ν(Α)ΗΤΕΦΕΓΔΛΗ αποῦ αἱ ΟΠΊΠ 

νιᾶ { (113: ϱ1: 3" αχ ΒΙ1) να ρο.(6οΡρ ε)αέ ]ιοπιο Ρίαπίαπα υἴπεαπι) οἵο Ο15) 
τά νο αμπελ. αν θρ. εφυτ. ... Ὦπ (εκ ϱΓΓΟΥΘ) αμπελ. εφυτ. ανθρωΠπ. 

οΙπραο Εἶ 1 ᾳ ΑπιρΙασΙθθ(ς: εκ 11,Ρρ.) | εξεδετο οί ”ΑΡΤΟΙ... ς 
Ίωπ (ποναταί --ὀετο {απίαπι οχ Α) εξεδοτο ΟΠΠ ΝΕΒΌΡΦΗΓΔΑΑΙΠ Ἱποξ (Η 

-δωτο) αἱ οπιπΥῖᾶ | και απεδηµ. (1ἱῃ ο 1): Ὦ ο αυτοσ ὃε απεὸ., 10Τ. ἃ 
Γ13: µ] ἵ ᾳ να ΑΥΤΗ και αυτοσ απεὺ. | χρονουσ (41 αἲῖα Ρταστη εισ) 

ικανουσ: Π" χρονοισ ικανοισ | ικανουσ: ἨἨ οπα, 8αρΡΙ" οὗ 

10. και (1. 151. 209. αἀά τω 11 πί Με) καιρω 6Η ΝΒΡΙ, 95. ὅ8, (1. 191. 

209.), Ἰίοπι εἰ φιοάαπι {επιρογε ο ἵ 83 4, εἰ ἴεπιρογο «ποάαπι ἃ ... Ὦ 

καιθω δε (ἆ «πιοᾶαπι αιέεπι ἐειρογε), Ἰέοπι ο ὕι (επιμογε αμίεπι ... 6 και 

ΕΥ (ΟΦ αἱ απο οοΡ πὰά τω) καιρ. ο. Λ(ΟΩ)ΗΓΑΛΠ αποῦ αἱ Ρ]6υ, Ποπ ε{ ἔτι 

{επιρογε (Ε3' απ ᾶ «ποβᾶαπι Ῥτο «ποάαπι) ἓ απ” 1 (εξ πιεί ὑπ ἐεπιρογο 

Γαοζιπη) νρ Ἀπη, Ίέοπα βγτεὰ αριοβοῖέεν(ᾳοὰ ουπη ἐν οοηβιάἶδδο νάέγ: 
εἰ ἵπ πο ο ἐεπερογ 1219) | να απο: Κι απο | καρπου του: νἩ 0Π, 

δπρρ]ό | Α ΥΣ5Ι απο τουσ καρπουσ | δωσυυσιν 6ΙΠΙ ΔΑΡΒΙΝΟ αἱ ρ]αβ813 
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2 -ο « ςιλ λ λα / ων ο ή) / 11 Δ 

σιν αὐτῷ οἱ δὲ γἑωργοὶ ἐξαπέστειλαν αὐτὸν δείραντεσ κενὀν. 1 1 και 
ῃ σ , να . ο .. . νε, , λ 

προσέθετο ἕτερον πέµψαι δουλον᾽ οἱ δὲ κακεῖνον δείραντεσ και 
/ ς Ν ͵ . 

ἀτιμάσαντεσ ἐξαπεστειλαν κενόν. 13 καὶ προσέθετο τρίτον πέµψαι 
ς Ν Ν - ’ ὃς 12 α] ο, ς ιά 

οἱ δὲ καὶ τούτον τραυματίσαντεσ ἐξέβαλο». 19 εἶπεν δὲ ὁ κυριοσ 
. ” / ε/ ώ ὁοις 

τοῦ ἀμπελώνοσ᾽ τί ποιῄσως πέκψω τὸν υἱόν µου τὸν ἄγαπητον 
”/ -- 5 [) τν νι Χ υ Αν ας 

ἴσωσ τοῦτον ἐντραπήσονται. 14 ἰδόντεσ δὲ αὐτὸν οἱ γεωργοί διε- 
ο 3 ζ / 2 

λογίζοντο πρὸσ ἀλλήλουσ λέγοντεσ᾽ οὐτόσ εστιν ὁ κληρονόμοσ᾽ ἄπο- 

(96ον ῥωσωσι) ... ς δωσιν ΟΙ ΟΡΗΓΔΛΠ αποῖ αἱ ΡΙοχ | ον δε γεώργου 
(εΗ3.1 α αγτα!ίτ οί): α ο ϱ 8ΥΥΕΙ αἱ (α ο εἰ οαεδιπι επι, ο ΒΥΥΟΗ εἰ 

εαεοίάενωπέ ἐπίιπι εξ), ἆ ἐῑί αιέεπι (ρευρῖέ οαέδιώπ βΙπαϊ]1ί6ν Ὁ δειραν- 

τεσ δε 8ἶπθ γεώργοι), 1 αἲ ἐὲ (ρευσεις σαέδωπι ἐπ), νο φιζ ((μζ οας- 
δισ) | εξαπεστ. αὐτ. δειρ. ΟΝΤΑ ΝΒΙ. ..» ς Ἰωι Τί δειφαντεσ (0 α] Ρείπια 

δηρθα»τ., Ἱῖεπη ν. 84) αὖτ. εξαπεστειλ. (ΚΠ απεστ.) ΕΙ ΑΟΩΗΓΑΑΠ αηοῦ 

α] ρ]εν είό | κενον: ν]ίο (γεαπεπ ΑΚΗ αἱ καινον, Ἰεπι ΑΡΗ αἱ 

ο πμ, 

11. και προσεδ.. ετ. πε. δουλον: Ὁ 6 καν επεµψεν ετερ. δουλον | προσ- 
εθετο (ν”εθ.., ΔΕΙ--Φεντο): ᾳ αἰδαᾶᾷ αυτοισ, ᾳποὰ 1άεπι οἳ αἱδδοΓςορ ΒΥ1ΤΡ 

ρο8βί πεµψαι θά | ετερο» (1 οιστερον, εκ αυτοισ ετερ. οτἰππι ο) πεµ- 

ψαν ΟΝΠΙ ΔΑΒΙΤ 4ο ΗΞ ΤΠ] ᾳ (επι αἴξεγιποι 8ΕΥΌΊΙΠΙ πιίεγε(νθ) ...ς 

πεµψ. ἑτερ. ο. ΟΦΕΓΔΛΙ ποἳ αἱ οπιΙΥΙά ο0Ρ (πιίέετε τίς αἴζωπο δεγΌιίπι, 

Ἰέθπι ΑΥ1Ρ) βγτοι αξπύτ 6ο ΑΤΙ αθίΗ. | και ατιµασαντεσ (0 α]” -μω- 

σαντεσ): Ἡ ἃ οιη. Ῥτασίθγεν ΥΥΕΝ ΟΙ Φειραντεσ και 15 δε και του- 

τον ν. 19. 

19. και Ρτῖ: Ὦ 6 ΟΠ. | πφοσεθετ. τριτ. πεµψ. Ο6ΝΠΙ ΝΗΙ, Τθ. 124. 941. 

Γ56Υ 1{9ΡΙ6Η (ᾳ αά 86/1) νβ ΥΠΑ... ς προσεθ. πεµΨψ. τρυτ. 6ΠΠ1 ΑΟΦ 

ΕΓΔΑΠ απο 1 ΡΙεγ ρο «οΡ αυταί”.... Ὦ ο τριτ. επεµψεν, Ἰίετη αθ(Ἡ πιῖ- 

βζέ ἑεγέζιτι ϱιούιιε βογυτίπι διίποι | ου δε (α εί αιέεπι, Εν «μἱ): ας ο 

45:11 οπι | και τουτον ΟΠΠ ΝΒΟΡΙΦΗΓΔΑΑ Ἱποῖ αἱ ῬΡ]εσ (124. κ. τριτ.) 
α (εξ Ἠπίπο φποφιε) ... Τη κακεινον (1: οκ ν. 11 οἱ Μ) ουπι ΑΚΠ 31’ 

αἲα 1Ρ]6Υ νς ΑΥΥΡΙΑΡ | εξεβαλον (69. εξεπειψαν): Ὦ ἔα εξαπεστει- 

λαν καινον (ἆ οασμ, Ε α ὕιαπιεπη) 

19. ειπεν ὃε (κ οπι) ο κυρ. τ. αμπ.: Ὦ ο γιό ο ὃε (ΒΥτέὰ ΟΙ) κυρ. του 

αμπελων. ειπεν | τι ποιήσω: Β” οπι (5αρΡΙ”είδ) | ἵσωσ: Β τυχον» | εν- 
τραπησ. ο. ΝΒΟΡΙΩ 1. 9ὺ, 191. 15Τ. 209. εδ α ο 31 1 α «ορ 5γτζα 

εί ρ τηξ αγ Απιζἒά οι ραθηΙ6,,, ς (ςεεά 909) ΤΙ Ρταεπη εὀοντεσ οΠι 
ΑΗΓΔΑΠ υηςδ (8εἆ Ὦ εὗοντεσ) αἱ Ρρ]οΥ ο {νο ϱο ΒΥΙΣΕΝ αἱ Ρ ἰΧί αθί] (5: 
Ροΐενγαί εκ ν. 14. ον. Του νετο ραταβ]]6]Ι ποη 88815 οουργααπέ αί 

Ίπάς οπ]Ιββυτη ΥΙάδαί11) 

14, αυτον ΟΙΠΏ ΔΟΑΒΟΡΙΦΕΓΔΛΠ απο αἱ οπηπνίά 1{ νς οἱο: ΑΤΜ οπι | ον 

γεωργοι: Ὁ 6 οπι | διελογιζοντο 6πΙ ΝΒΟΡΙΙΦΕΓΔΑ αποἳ 4] Ρ]εΓ ο 60Ρ 

βγτόα οὐμίτ,,, Ἰμη διελογισαντο ουπι ΑΚΠ αἱ ας ΕΠΣ 11 4 | προσ 
αλληλουσ οππι ΝΒΡΙΕ 1. 98. 118. 194. 191. 121. 2909. Ε8δοῦ ϱοΡ ΑΥΤΡ ΑΕ 

Ἀππιθά,.. ς Τμ πῳ. εαυτουσ (:: αἱ ν. ὅ οἳ Αἰπιϊ]]έον 1]. ΡΡ,) ουσ Α0Ω 

ΔΛΠ πηΠςΣ α] Ρί6Υ, Ὦ εν εαυτοισ, Ιἴθια ὑμίεν (πίτα, αριιᾷ) 86 Τί νο ΥνΣὰ 



Ρο 118, 50 

[ΜεΦ1, 44] 

ο λλῆ 20, 15. ΝΑΤΑ ΛΟΥΝΛΑΝ 

’ 2 ’ ιο { οά ’ ς ’ κ Ν 3 ’ εν 

πτείωμεν αυτον, (να ημων γένηται { κληρονοµία. 19 και εκβαλόν- 
»] ᾽ "5. ”- ” -- ν) ’ ΄ - 

τὲσ αὐτὸν ἔξω τοῦ ἄμπελωγοσ ἀπέμτειναν. τί οὖν ποιῄσει αὐτοῖσ ὁ 
/ -. 3 - ος ι 

πύριοσ τοῦ ἀμπελώνοσ:; 16 ελεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺσ γεωργοὺσ 
/ Ν ν Δ ὧ ” ” 3 ά ν . . τούτουσ, καὶ δώσει τὸν ἀμπελωνα ἄλλοισ. ἀκούσαντεσ δὲ εἶπαν' μὴ 

’ -- 4 ’ 2 - σ . τοι 3 Ν Δ ’ 

Ἰένοιτο. 1 ὁ δὲ ἐμβλέψασ αὐτοῖσ εἶπεν ' τί οὖν ἐστὶν τὺ γεγραµμµέ- 
- να ο) 3 ” « τ : - -ᾱς 

ΟΥ τουτο᾿ λδον ὃν απεδοκιµασα οἱ οικοδοµούγτεσ, οὗτοσ ἐγεν(θη 
.] αλ ” -” { Δ .) 2 .) -- Δ ’ 

εἰσ κεφαλ] γωνίασ; 15 πᾶσ ὁ πεσὼν ἐπ ἐκεῖνον τὸν λίθον συι- 
. , ον Δ ο. Ἂ / 9, Δ 
ὑλασθήσεται᾽ εφ ὃν ὃ ἂν πέσῃ, λικµήσει αὐτόν. 19 τα καὶ ἑζή- 

« - Ν » .ν ή . 5 Ν . 
τησαν οἱ γραμματεῖσ καὶ οἱ ἀρχιερεῖσ ἐπιῤαλεῖν ἐπ αὐτὸν τὼσ χεῖ- 

οί Ρ ἴχί απέσᾶ,,, βγχό αα{] ΟΥη | αποκτεινωµεν ( αἱ -1Ο1ΕΥ) 6 Α 

ΕΚΝΩΠ 1. 209. αἱ ρ]1810 Πρί6ς νο 19014ΐ σο απ (οί ΑΥΥΡ Ἰαβοί δευτ. 
ο," ες (09, Πέεπι βο]α τς Το πάβα παπα πδας οδί που ναογῃο”) ῥγαθπῃ 
δευτε (:1 οκ 1]. ϱρ.) 6Η πΟΡΊΠΓΔΑΑ απςῦ α] Ρ]6γ ο {οἱ οορ »γτζα οἱ 3Η 

εί Ρο.” αεί Ονὔὃ (α Το ροπάστο ΟΥΙΡΕΠΕΠΙ ῥρτοβαΠξ οχίτοπια ινα 
Ίμων γενηται ἡ κληρ.) | ἵνα ημων γενηται (1, γενητ. ροβί η κληρ. 

Ρο): ο 1.18. 118. 191. ο 1 1 ᾳ {ου γνθα οἱ 568 (ποπ ἐ9ᾷ) και ημων 
ἕσται (ο 1 ᾳ εἰ ποδίγα εί, ο εἰ ποδίγα δὲέ, ἵ [ον εἰ ποδίγα 6) :: οκ Μο 

16. εκραλοντεσ (4 αἱ εκβαλλοντεσ, 1, λαῤοντεσ) αὐτον (αἱ ρ]11550 οπ1) εξω 

του αμ πελων. (ῷ οπι του αμπ.): ϱ λαῤοντεσ αυτο εξεβαλον εξω τ. 

αμπ. και (1 εκ Μί) | ουν: Αγτέὰ εορᾶή οπι ; αυτοισ (1 1 νρ): 28. 

4δ6ἵ αἱ Ραις αυτουσ, 9ὺ. τουσ γεέεωργουσ ... Ὁ α]δα ο 6 ᾳ Γ0Υ οπι (:: 

πέ Μο Ιαεσίῖοηε ποπ βαο{) 

16. τουσ γεωργ. (48): νἈ οι | τουτουσ: 1. 38. 69. 91. 191. 101, 909, 

999. εκεινουσ .... Ὦ τθ. 241. 49ῦ. ο «ορ οπι (1: υἱ Μο) ] ακουσ. δε ο1ι 
ΝΒΟΓΦΕΓΑΑΠ αποῦ αἱ οπιΥ1ά οίο ({ α αμαἰεπίον αιίέπι, ΠΡΙ νο φιιο αιι- 

ἀἱίο): μα οι δε ακουσ. οππ Α) ο, Ίαν Ἡ- (4 αἱ σι αιζἰδεπθ) | ειπαν ο. 
ΝΒΡΑΤΦΗ 90. .... ς ειπο» 6ΙΠΙ ΛΟΓΔΛΙ τιποῖ αἱ ρ]ον 

ΙΤ. εµβλεψ.: Ὁ ενβλ. | τουτο: 142" 145. 9ὔ8.α 6ο. | εγενηθη: υπ" 
εγεννηθη [ γώνιασ: Εἲτ αἱ αῑα γονιασ 

18. πασ: 15Τ. αάά ουν, Ἱέοια Αγτέὰ γαρ | επ: Δ 156) εισ | ὃ αν: δαν 

19. εἵητησαν ΠΠ ΝΑΒΙΗΓΔΛΠ πΠοΣ α] Ρ]εχ α ο ϱ0 ΒΥΥΡ ΜοΙοπερίρμδΗ,,, 

Ίωπ εζητουν (: αί Μο) οι ΟΡ αἱ ΡΙβ815 ΠΡΙθ νρ «ορ 8γτο οί 5ο 
αγία | οι γραμμ. και οἱ αρχιερ. (6 φαρισαιοι, 15. ιερεισ) οπτη ΑΒ(0)κ 
ΤΠ 1. (19.) 98. 118. 194. 191. 909. 946. α119 ἔογο ο Ρο 60Ρ 5ΥΤΡ 

ΥΠΑ αθίἩ... ς οι αρχιερ. και ου γραμ. 6ΝΠΙ ΝΡΕΗΠΒΥΓΑΑ αἱ Ρ]α (69. 

Ροβί αρχιερ. αἀᾶ και οι πρεσβυτεροι) ΠΡΙεῖ νρ θγνθὰ οί (1: αἱ η]ο 

ογάο 8ο]αεί 6556 ηθο {6γο Βιιοί, αἱ 9, 29. 19, 4Ττ. 90, 1. 29, 3 οἱ 66. 25, 

10. ἛΝοθο α]ϊίενγ Μί 2, 4. 16, 91. απ Μο 8, 21. 14, 1. Όπο ἑαπίαπι 

Ίουο Μοί 11, 18 βοπρίανα Βποίπαξ αἱ Ἡ. 1. πος 1Ρῖ οτάυ αβίίαίς ἆο- 

β6γθπᾶ5.).... ΜοϊοπΕΡΙΡΙΦ41 να οπι{ΐετα, Ἠαῦθοί οπΊπα: και εζητησαν 

επιβαλειν επ αυτον τασ χειρασ και εφοβηθησαν, εἴ ελεγχ. γ΄ ααϊ 

Ῥταθσθεα1ί Ἰαδεί: εγενετο εν µια των ηµερων ὁιδασκοντοσ αυτου εν 

τω ιερω, εζητησαν επιῴαλειν οἵο. ΝΙΙ πο 4ς χο Ῥετιν ὃὃ (ερίκίας | 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 20, 22. θ6τ 

ασ ἐν αὐτῃ τῇ ώὦρᾳ, καὶ ἐφοβήθησαν τὸν λαύν᾿ ἔγνωσαν γὰρ ὅτι 

πρὺσ αὐτοὺσ εἶπεν τὴν παραβολὴν ταύτην. 
20 353 Καὶ παρατιρήσαντεσ ἀπέστειλαν ενκαθέτουσ ὑπο- 

/ « Ν / ο Ἡ ασ ] , 2 ος / 

κρινομµένουσ ἑαυτοὺσ δικαίουσ εἶναι, ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λόγου, 

ὥστε παραδοῦναι αὐτὸν τῇ ἀρχῃ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ του ἡγεμόνου. 

91 καὶ ἐπιρώτισαν αὐτὸν λέγοντεσ᾽ διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ὀρθῶσ 

λέγεισ καὶ διδάσκεισ καὶ οὐ λαμβάνεισ πρόσωπο», αλλ ἐπ ἆλῃ- 

Φείασ τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ διδάσκεισ᾽ 3 ἔξεστιν ἡμᾶς Κμίσαρι 

τασ (6 940. 944. αἱ ραιις ΟΠΙ) χειρασ: ΚΠ 3] ραπςο την χειρα | εν αυτη 

τ. ωρα: ΑΤ. ο οἱ (ν]άε απίο Μεϊοπερίρα) ... Ὁ 18ΡΙεΥ νρ (χο {0Υ) οΊη 

εν | και.εφοβηθησαν: Ὦ ο εφοᾷ. δε | τον λαον (5ἱο ΒΥ1Ρ Ρος]; α] Ῥαπς 

ΑΥΥΡ Ρ4Ι51ΗΡ τ, ΟΧΛΟΥ, ΔΥ1Ρ 94 τουσ οχλουσ :: εχ Ἱ]. Ρ).) 6πΠΙ ΝΑΒΟΡΕ 

ΠΚΙΜΠΟΔΠ αἱ Ρ]ὰ 1έ ΥΦ ϱο σοΡρ ΒΥΙΥ αἰο .... ἄΡΥΓΑ αἱ δὸ ογα οπη | εγνω- 

σαν γαρ (98): νἲ ο], ΜεϊοπερΙρη ργαείογΙί τον λαον δα τ. παρ. 
ταυτ. | ειπεν (Ὁ ειρηκεν) Ίου Ἰοσο ο ΝΡ(ρ)ατ, 19. 69. 124. 15Τ. 
946. Εδοῦ 1{ νο «ορ ΒΥΙ5ΟΝ (8Υν6Π οπῃ τ. παραβ. ταυτ.) ... 5 ροβδί τ. 

παρ. ταυτ. Ρον (1: αἱ ΜΕ) οππα ΑΟΒΓΑΛΠ πποῖ αἱ Ρ]16Υ ϱο ΦΥΤΡ ΑΥΤΗ 

290, παρατηρήσαντεσ (οὐδεγοαμίε να, Ἰέοπι ϱ” γἱά: ΑΥΤΡ ο,” πάᾶ ορρονέι- 

πι ἐεπιριβ): Ὦ ΠΦΙθΥ σο αεί αποχωρησαντεσ (εί σιώι γεοεδίδδεπἑ 
5.11 ᾳ, εἰ οιπι ἀΐδεεδα. α., εἰ οτι γεζίκθεπί ο, εἰ δεοεδεεγιπὲ εί 6, ἆ εί 

γεεεάεπίες) ... Άγτοα {απάΙη Ῥοδίεα; ΒΥΥΣΕΝ ΕΙΡ ΟΠΙ | ενκαδετ. (ενκ. αἲ 

ΝΡΗ; 69. εκκαθ.., ς Τμ ΤΕ εγκ. πἲ ΑΒΟΙ, απο τε]] αἱςο, οἱ. Β71Ρ π]6 ΕΓ): 

ϱ επι αἄφιιε αἴίετιωπ, ει Ιεσβίοπ] απιοᾷ γθβροπάεί, ἕνα καθένα ΔΙπ 

πἹαγσΊπο ΠΗίονϊς πΙπβο]15 αἀποίαίαπι Ἠαδαί. ἘἨεάάυπί ο Γρ. 5 νε 

ἠπδίάίαίογες, ἆ οὐδίζμαποδ, Πο οχρτίη α ΕΞ Τ] ᾳ | υποκριν. (46): νἩ 
αποκριν. | ειναι: 98) ο, Ἀἰπλ] τει ο φις δὑπιαγεπιέ 8ο {πδίος, αἱ φιέ 

86 Ἰιδίος ὑιιζαυειιιπέ, ο νο φιζ 5ε ἠιδίος θὑπιμίαγεπέ (αοπίτα. ἠιδέίοῦ ἐ58ε 

Η3.11, εδεε ἠιδίου α”' βλ; ἆ πι ἄοῖο ζοιεπίεΒ ε6δε 5 ὑπδίο) ... 8 η] 

η]ςὶ αὐογπφεπίες 5ε Ρο ενκαῦ. υπ. εαυτ. δικ. ειν. |. επιλαβωνται: Ὦ 

ΗΚ”Α αἱ πια -ῥονται | αυτου: ὁ 299. αυτον, Ἡ αυτουσ | λογου εππι 

ΝΑΒΔΑΠ τποῖ αἱ Ίοηρφο Ρίι (5 νο ειύπι πι δε’ ΠΙΟΠΕ)... ΟΚΤ α155 {ΘΥΘΛΟγΥΟΥ, 

αἱ Ῥαιο λογω ... Ἡ λογουσ., Ὦ 80. τρετων λογων, Ι8ΡΙΕΙ 66ΥΠΙΟΠΕΕ (6 

νεγύα, ἆ υεγθογιώπ) εἴις, Ἱἴεμι ϱ0 ΘΥΠ1 | ὠστε οΙΠῃ ΝΒΟΡΣ, Υ36Γ (4199 εκ 

β1]θη/10)... ς Σισ το ΟΠ ΑΓΔΑΠ ΠςΣ αἱ Ρρ]οΥ... ο οΕ 3. 1 1 ᾳ απι επι 

{ου 1Π8 5απ Ρο ΒΥΥΕΙ 6{δ6Ι εί (ᾳαἴρρο ρταοςθββϊῖί μέ αἄργε]επάεγεπί 

είς) | αυτον: Δοπι | τή αρχη πδᾳ ἡἠγεμονοσ: Ὦ ο ΑΥΥΕὰ τω ἡγεμονι 
ασ Ἡ ΜΗ 

91. ορ. λεγεισ: Ὦ ἃ 6 λεγ. ορθ. | και διδασκεισ: κ 3948. ας Η31 1 

οπη | ου: Ὁ 60, ουδενοσ (1έεπι πιζἰήι Ῥεγεοπαπι Απο ΡΥΟΠΙΙ58; ἃ Εγει- 

δοπαπι [[ --παδ] οπού, Ίέεπα 8ΥΥ6) | αλλ επ: Ὁ αλλα επ | την οδου: 
βγγοα φογότηπι 

29. Ίμασ οἳπῃ ΝΑΗΙ, 19. 9ὺ. 69. 151. 9654. 946. .... ς Τη ημιν ο. ΟΡΡΓΔΛΠ 
αποῦα] ρου Ῥαφείμθοῦ, Τέοπα Πίσεί ποδίε 1{ νρ 8ΥτΥ οορθᾶ; 5οἆ οπι εορῦΊΘί 
47 οσα ποδίθ τί 1. Ῥρ. | καισ. φορον (ΚΛ αἰ19 Ῥαβοοά  .ρουσ) δουναι ( 

90--96 
Μ{29, 16--00 
Μο 15, 18-- 11 



0605 οϱ. 99. ΝΑΤΑ ΛΟ)ΊΝΑΝ 

η, .δ ο. Ον κα 28 , Δ ” - λ , π Φ0ρονΝ ὀουναι ου; 39 κατανοήσασ δὲ αυτων τὴν πανουργίαν εἶπεν 
Ν 2 λ ο 4. δ 5 / . / ’ ή λΑΑ εν] 

πρὀσ αυτουσ εἰξατξὲ µοι δ/ναριον. τίνοσ ἔχει εικύνα και ἔπι- 
, δις. « δὲ στ Ξ νο Ἀρ ος Ν τ Ν 2 ος 
7ραφήν; οἱ δὲ ειπαν Ναίσαροσ. 39 ο δὲ εἶπεν πρὸσ αὐτούσ 

’ ο) ’ Ν ” ’ - ΄ Ν - -- - - 

τοίνυν απὐδοτὲ τὰ Λαίσαροσ Λαίσαρι καὶ τὰ τοῦ δεοῦ τῷ θεφ. 

ΤΡ9 διδογαι) 6Η1η ΝΑΒΟΙΡ οἰο: ϱ α ᾳ νρεΙδΙΠ φορον ὄνδοναι χαισαρν, 

ΠΡ] απι [ια {ου ἵπῃ {οἱ αἱ Αγτοὰ οἱ αἱ αγε ἐγιζαέιπι (αεβαγί, ο ἆαγε (αε- 
δαγὲ ἔγιρ, 

95. κατανοησασ (19Ρ]εῖ νο οοπεἰζεγαβ: Ἰθθγο α- φιογι οἶδα πιεφιέέα) : 

Ῥ ο επιγνουσ (ἆ οο/ποβοεπιδ, ϐ οι οοθπουσδεί) | τ. πανουρχιαν (1191 

νε ἀοζωπα, ΒΥΥΑΕΝ οἱ Ρ ἰχί οἱο): ο”. 60. 949. ᾳδοτ νὰ α ϱ 1 Αγχοι οἱ Ρ πια 

τ. πονηριαν (πεφιάέίαπι) τν! ο Μί: 488ν ΑΥΤΥΡ1ΙΡ (ρτο αθἐιέίαπι ΟΤΙ 

ἸαῦὈεί ἵπ τις πιοφιίαπι εογιώπ: ροσγ{εῦι εογαπι) τ. υπομρισιν τ: 

Μο | ειπ. προσ (ὰ οπ, ὃ εἷε Ῥχο πρ. αυτ.) αυτ. »ῖπο αἀαἹαια (0) 
ἑππῃ ΝΗ1, 1. 116. 118. 191. 15Τ. 209. ο 60Ρ αΤΠΙ ... ςἸωη αἀά (:: ε ]]. 

ΡΡ.) τι µε πειραζετε (ο 59. 1 ἵπβαρον αὖᾷ υποκριται :: αὲ ΜΙ) ο. ΛΟΡΡ 

ΥΔΑΠ πηςἳ α] Ρ]ογ ΠΡ]6ῖ νρ 5ο Αγτσ οἱ ΠΡ αγ αδίἩ Βαβείμ2οθ 

94. δειξατε ΟΙΤΗ ΔΑΗΡΙΜΡ αἲ 5 Βαφείῃ οἱ ΕΡΕ 345 (Ίμπσαθ ΘΠΙΠΗ ΥΘΒΡΟΠ- 

ἀεηπί: φησι' δειξατε µοι δηναριον. τινοσ εχει εικ. κ. επιγραφην. Ῥε- 

δ]ε: των δε ειποντων οτι παισαροσ, αποχριγεται ειπων εἰς) ... ς 

ἐπιδειξατε (:τ αἱ Μ{) οπή ΟΓΑΔΗ αποῖ α] Ίοησο Ῥ]α | Φηναριον: Ὦ 

Ίομισμα (ἆ Πφμραπι), Ον μιδν 98 ην (οδεπιά ία, ἐπιιέ, πι]υὲ ππι- 

πιπι. Ἠγο Πο πι Μί κογίζεζιν ἀεπαγζη. Αί ο ΜΙ, Ίἴεπι Μο) | δηναρ. 

( νοµισμ.) εἶπο αἀάῑἴαπα ο. ΑΠΏΡΓΑΛΠ αποῦ α] Ρ]α ΠΡΙθ γρ ρο θγτοιοί 

56ος αθί Ῥαρτοβρ  βρίείν,,, κο, 1. 19. 98. 69. 116. 118. 194, 181. 

15Τ. ἱ5δεμ”” α] Ρ]840 ο «ορ ΒΥΤΡ αΥΠΙ ΑΙΥ ΡΟοΓΒΡ αάά ον δε (ο ααἲ]ι εξ) 

εδειξαν (Ν αἀᾶ αὐτω, Ίέεπι ὁ αάά ἄεπαγύι). και ειπεν (ὁ 6ορ αἱ αἀὰ 

εἶει): Ἠϊπο ντ [οι δε εὐ. κ. ειπ.] :: αἲ δαπί Ἰηνεοία αἆ αἰπηΗπιάΊποπι 
Π. Ὦρ. | και (ϱ αἲᾶ την) επιγθαφην: Ρ οια | οι δε ειπαν: 3γτοὰ εθί 

οβίσπᾶεγηπέ ἐῆί (:: ο{ ρα α]]ο απίο ΝΟ1, αίς) οἱ ἀἰσιιέ εἶ | ον δε ΕΤ ΝΒΙ, 

88. «ΟΡ ΥΕΝ ϱί Ρ 11 Ῥ6υ5Ρ (οοπβγηαί οἱ. 5ΥΥ 51). ῬαβτοξΕ «15 (νιᾷο 

απίθ)... ς Ἰωπ Τϊ αποκριθεντεσ δε 6ΝΠῃ ΑΟΡΑΛΠ της αἱ ρ]εγ {ρο 8ΥΥ 

Ρ ἐχί ΒαδοίἩ, α Γ56Γ καν αποκριύεντεσ, Ίἴειι 919 1. 118. 191. 209. 999. 
19Ρ]9Υ νρ αποκριθεντεσ :: πηιίαία εδ Ιεοίῖο ον δε ειπαν απἷα 510 βο- 

απ]ίαν ο δε ειπεν. ῥῬϊπηΠίον ἵπ Μο, απῖ αἱ 1ρ5ο οι δε ειπαν αυτω 

Ἰαβεί, 14 αποά διρβοφυ]ίαν ο δε τς παπα! π καν αποκριύεισ ο τς. 

Ῥταείετεα οοπΗτπια! οι δε ΙασίΙοπεπῃ 4ο απὶ αποκριθεντεσ Ιπνοθχθ- 

ταηί βα 5 ναγ]απϐ) [ειπαν 6ΠΙ ΝΠΟΙ, 90. εν ς ΤΠ ειπον 61 ΑΡΡΓΑΛ 

π απςἳ αἱ ρ]οΥ 

965. ο δε ειπεν (ἆ ο αἰζε αμίεηπι αίωίέ, { αἱ Πίε αν α «μἱ ἀπ): 98ἳ ειπεν 

δε, ο Π3 11 4 νρ εἰ (4 οπι) αἲί | προσ αυτουσ (οοπππηεπά Βε]α) απ] 

ΝΗΙ, 1. 19. 69. 118. 191. 909. 946. ἔδοιο... ς]ῃ αυτοισ (:: αἱ Μι οἱ 

Το) ο. ΑΟΡΡΓΑΛΙΠ ΠςΣ α] ρ]οχ ΠΡΙεῖ οίς (86ἆ α εορᾶ” οπι ΡΙαπε) | τοι- 

νυν αποὺοτε ΠΠ ΝΒΙ, 09. 846. «ορ Ρο απ... 5 Ἠπ αποδοτ. τοινυν 

ο, ΑΟΡΔΑΠ πηςοἳ αἱ ρ]εν ο {Π3: νρ ΒΥΙΣΟΝ αἱ Ρ, Ἰέεπι Ἡ αἲ” Βαβιἑβδείοίῖι 
αποὺ. ουν (:: αἱ Μι)... ο α ο ἶ 1 α θὰ α οί πμ] η]βῖ αποὀοτε (1: αἲ 
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ὃ καὶ οὐκ ισχυσαν ἐπιλαβέσθαι αυτου ῥγματοσ ἑναντίον τοῦ 20 σαν ἐπιλαρεσὺ τοῦ ῥήματοσ εναντίον το 

λαοῦ, καὶ θαυμάσαντεσ ἐπὶ τῇ αποκρίσει αὐτοῦ ἐσίγησαν. 

2τ [1ροσελθόντεσ δέτινεσ τῶν Σαδδουκαίων, οἱ ἀπτιλέγοντεσ 
ϱ) / Ν στ ” Φ 28 ΄ σι , 

ἀνάστασιν μὴ εἶναι, ἐπιρώτησαν αὐτὸν 325 λέγοντεσ᾽ διδάσκαλε, 
.. ε) [ά ” ’ Δ 3 ᾿ -- 

Μωύῦσησ ἔγραψεν ἡμῖν, ἐάν τινοσ ἀδελφὺσ αποθάνῃ έχων γυναῖκα, 
σα ” 5] ο ( ς 2 2 ο -- 

καὶ οὗτος ἄτεκνοσ ᾖΠ, ἵνα λάβρῃ ὁ ἀδελφὺσ αυτου τὴν γυναῖκα 
Ν 5 ᾗ, , - Σς .. .) ” 90 « Δ τ 2 Ν 

και ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῳ αδελφφιαύτου. 39 ἑπτὰ οὖν ἄδελφοι 
σ νο {ς -- ΔΝ - 3 ι ” Ὀ 920 λ 

ἦσαν. καὶ ὁ πρὠτοσ λαβὼν γυναῖκα ἀπέθανεν ἄτεκνοσ᾽ θ και 

Μο) | Ὦ τα του καισαροσ | καισαρι οπΠΙ ΝΑΒΟὕΡΓΑΛΠ αποῦ α] ρου 
Ῥαβτεξράήδ.,, ΤΙ τω καισαρι ουπι 6351, 15. Τ2. 946. (1: αἲ Ὁ δίίαπι 

ἵπ Μο του καισ. τω καισαρι, ι Μί Υνοτο τω καισαρι βἹπηϊ]1{6Υ ΏΚΑῃ αἱ 

ΟτίθΓ (πθ{1τ) 

96. και ουκ ισχυσαν: Ὦ ουκ εισχυσ. δε | επιλαβεσθαι Ίος Ίοςο (εί. ϱ): 

Ρ 18Ρ]6τ νρ Ροβί αὖτ. ρηµ. (οεγδιήη οἶμς, δεΥπιοπ. εἴιφ) Ρον | αυτου ϱη- 

µατοσ (0 181. ρηµα, 204. ῥηµατι): ΠΡΙε να φεγόωπι εὖιδ, ἂν 8ΕΥπΙΟΠΕΠΙ 

εἶωδ ... ΝΒ1, 495. του ϱηµατοσ | εαντιον: Μ εναντιου, 15Τ. εναντι 

9. οι αντιλεγοντ. ΟΠ ΑΡΓΔΛΠ απο αἱ ρίον α (Φιῦ οοπίγααξσιπέ γεδιτ- 

γεοί. ποπ 586) Ίΐέθπι ΑΥΙΡ ΑΙ: ο (5 δι Ἡ 1 ᾳ νρ σι πεφαπέ εδεεγε- 

«Ίηεοξίοπεπι (εοπίτα 6 6ο ορ ΒΥΥΕΙ 6{δοῖ αεί] φμί ἀἰσιπέ γΕΦΗΥΥ. οι 

ε89ε)... ΝΒΟΡΙ, 1. 98. 118. 191.909. 4120 {ον (1ίεπι 6 Ρο 6ορ βΥΓΦΙαί5ΕΙ 
αθί]ι) ον λεγοντεσ :: πί Μί (λεγοντεσ) εἴ (οιτινεσ λεγουσιν) Μο, αραιά 

4105 Π6ΠΙο αντιλεγ. ἰπείατ | επηρωτησαν: Β 124. 10Τ. α ΥΥΡ επηρω- 

των, 69. 946. -ρωτου} 

26. µωυσησ ο ΒΡΑΚΙΜΒΥΓΠ αἱ ρ]ι (15 αρ Ροεχῖν, 10 αρ ΜΙΠαείαπι) 

ες µωσήσ 6ΝΠΙ ΔΑΒΗΡΟΔΑ αἱ Ῥ]α. ο νν οἱ αΏἲδί. |. εχων γυναικα 

και ουτ. ατεκνοσ ἡ: Ὦ ϱ ΠΙ] μ]δὶ ατεκγοσ εχω» γυναικα (ἆ ε δὔιε {ἱρε- 

γής [ὰ ΠΜ] Παῦεπβ ππογεπι), βΙπαϊ1ίον 5ΥΤΕ τοπ ᾖαδεπς ζἴνεγος εί γοζῦι- 

αιιεέ παοτεπι, ΒΥΙΣΕΝ οιέ ὲέ που θὗιε Πεν | κ α γυναικα ρτῖοχο αἆ 

αἰέεταπι ἐγαηςῖέ | ατεκν. η (86 ήν) ομπι ΝΔΘΙΟΗΙΡ 1. 16. 98. 118. 

191. 15τ. 209. 354. 8Ρὲ Ίδοι Ε56Γ (ή ατεκν.) α Η”' ϱ1’ 1 ᾳ νΡ «ορ αῑπι 

αθἰἩ (αεσοεάιπί 9υτοιρίδεἩ),,, ς Τί ατεκν. ἄποθανη ΕΙ ΑΓΑΛΠ απο 

αἱ Ῥ]εν ο { ἶ ο ΒΥΤΡ (1: αποθανη τερεβϊίο 5οχ]ρίιιτα Μαίί]αθο ας- 

οοπιπιοᾷα{]ου εἰ Ίρδα τθβ ονἰἀεπίϊον τοςκῖία νι δίατ) | εξαναστηση 

οππι ΝΒΡάΟΚΙΜΡΒΌΥΔΠ αἱ Ρία ... ΑΒΗΡΓΑ 19. 69. 124, αἱ”0 {ενε -στησει 

(ωτοξ Μί, Τίεπι αᾱ Με) 

99. επτα ουν (ο ἔ 1 νΡ οοΡρ ΒΥΥΡ ρο αὖπι; α Ιδιίᾳοπι, ο 5: 9γιδΟ 
αμίεπι) αδελφ. Ίσαν (ο εγαπέ Γγαίγεκ): Ὦ αθίῃ ησαν (αείἩ α4ά ουν) παρ 

ηµμειν επτα αδελφοι (:: οί Μι), βγντέὰ ήσαν επτ. αδελφ. Ῥτεείετεα κᾶ 

ὃτ. Τ1. 116. 245. 248. ϱ»9ἳ Τρο ς Η7' 1 ᾳ Ροβί ήσαν αἀᾶ παρ ἡμιν (1 
εχ Μ0) 

90. καιο ὃευτεροσ (49) εππι ΗΡΙ, 16Τ., Ίέεπι ϱ οπέζέίεν εἰ δεεισιάιιΒ, 

Ἱέετη ϱ”’ εἰ 5εηεπβ αοσερίέ εαπι, 9ο) εἰ δεομπᾶις ἅιωῖέ εαπι; Ἰίαοπι αθί]ι 

οἱ βἵο φποφιε ἁμαί εαπι δεσιηιᾶις εἴιδ εἰίαπι... 5 1 και ελαβεν (4ο { 

οΤ-- 38 
Μο 19, 19-97 
Μι 20, 458 -- 98 

Ῥει 95,5 



0τ0 90, 951. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

ς / 8 κ ὁς ’ ο) αν, « η οι Δ εε Ν 

ο δεύτεροσ 91 και ο τρίτος ελαρὲν αυτήν, ὡσαύτωσ δὲ και οἱ ἑπτα 
] / Ν 7 / . κό Νε Δ 2 / 

οὗ κατέλιπον τέκνα καὶ ἀπέθανον. 5 ὕστερον καὶ ᾗ γυνῇ ἀπέψα- 
ὢς ε Ν ο ὰ 3 - ὦ / -- ε 

γεν. 9ὸ ᾗ γυνή οὖν εν τῇ ἀγαστάσει τώοσ αὐτῶν γίνεται γυνή; οἱ 

ϱΙ Τ] ᾳ ΥΕ αππΏ Ροβί ο δευτ. Ροπ) ο δευτ. (1{ να 5εφιεπβ) την γύναικα 
(ας ἔρ 1 αν ατπι ὥἴαπι, εαπι) και ουτοσ{(α1 α τε; 980. α {Γρ1. 1 

να αΠπΙ αυτοσ {ρδε) απεθανεν (0Ἠ ροβί ατεκν.) ατεκγοσ ΕΙ ΑΡΓΔΛΠ 

απο» αἱ Ρ]6Υ (1Ρ] νρ α.πι) βντεοα οἑαίς,,, 218, 240. 490. 7: οπι νοι- 

5απι (4Ώ ατεκνοσ αἆ ατεκνοσ ἰταπδί]1οπίαβ) 

91. και Ῥτῖπα: ἃ πα ({εγέζις εἰπιιζέεν αιέεπι εἰ δερίεπι, εἰ ποπ αἴο) | ελαβεν 

(κο -ᾱον) αυτην: Ὁ 8 6 6ΟΡ αθί]ι αὖπΙ ΟΠ (:: οῇ 1]. ϱρ.); 61" οπι Σ.ο 

τρι. ελα. αυτ. Ῥταθίογεα ΑΕΗΥΓΑ α]"0 {χο ϱο ΑΥΙΞΕΝ ϱΙΡ (5ἶνοίσι 

βΊνατις) αάά ὠσαυτωσ, Ἠϊπο ΤΠ [ωσαυ.], Πΐαπι ο αἆ ά εξ πιογέηις εδί βἶπε 

Πίο, εοίἩ εἰ ποπ γεἰγιογιπί ἱφογοῦ | ὠσαυτωσ δε (δε α ϱο οορδΕΒΥ’ 
βγτΡ: 126. 955. αἰδ ἔετο ΠΡΙΕΙ ἆ νΕ αὖπι ΟΠ) και (οορ{ οἵη; ΤΕΙ «ΟΡ 

47 οπι ὃε και, Αγγοὰ οἱ 561 οἱ οὐπιζάέεγ Ῥτο ὦσ. δε Σ.) οι επτα (ο 83. ϱἳ: 
1] ᾳ 6 οπιπεξ δερίεπι): ο πδηπε αἆ δερέύπιπι οπιε | ου (ει.ς αὐ 55) 

οπΠι ΝΑΒΡΕΗΙΙΡΌΥΔΑ (ΡΆν]ᾶ, Ίπᾶς οπῖπι 4Ώ ὦσαυτ. δε δα τεχν. και α 

τοβογ]ρία 5απ{) αἱ Ρ]α560 ο ΗΣ' Ἱ ᾳ ορ... ςὲ ΡΊΔΕΠΙ και οππι ἄΚΜΡΖΓΠ 

8] Ῥείπα α ο {1 να ςσο αὔπῃ ΒΥΙΣΕΝ ϱί Ῥ, Ἱίθπη βΥτέΙ αθἰἩ ελαβον αι- 

τήν και | ου κατελιπον (ΔΒ4ΗΤΜΡΒΌΥΠ αἱ ρία: ΑΕΚΡ:ΓΔΑ αἱ -λειποιν): 

Ῥ ουκ αφηκαν | τέκνα: ΡΓ αἱ Ραϊς ἃ ο 60Ρ τεχνον ... Ρ" σπερµα ({ου- 

{α58ε Ρργπεσθάεπίε ουκ αφηκαν αἱ Μο) | και απεθανον (13 -ναν, αἱ ΤΙ, 

Ε” -νεν): 1. 209. 244. 951. ο Η5' ἶ 1 αὖπα οπι (:: αἱ Μο)... βγτοαο{δο]ι 
Ροπ απίο χαι ου κατελιπ. τεκν. 

95. Τοΐέμπι Υ6ΥβπΙ οπι 2263 6: α π]] π]δί δε εἰ πιι{εν αρα, ίδια ὁ 1 

πιογέια εθέ εἰ πιη]ίε | υστερον αΏδᾳ δε υπ Ν ΗΡΕΗΡΔΑ α]ὐ5 (θγε Ι 

61’ νο σο αΥΠΙΠ5Ε (αΥΠΙΖΟἨ ΟΠ υστερ.; Βγτέα εἰ πιογέια εδ αἱ πιιζεν, 

ΦΥΥΣ6Ν εί πιογέια ἐδί πονἰβαύπιο εἰ ΠπιιΠίοη, αοίἩ εἰ Φοδέ οπιιος 1ἰζος πιοτία 

εδὲ ἔρεα πιιΠεγ) ... ς (459) αᾶᾶ δε (:: πί Μί Ιασίῖοπο πο Πιςί) ο, Νόλα 

ΕΙΜΡΌΝΓΠ αἱ Ρ]α Ε1 ᾳ «ορ 5Υ1Ρ 9." Τίοπι οὐἷάἵπιας υστερ. αὖδα παν- 

των 9. ΜΒΡΙ.1. 96. 60. ττ. 1198. 191. 151. 909. αδοῖ (α ο 1 ν]ᾷο απίο) βὔ' 

1 σορ ΒΥΥΕπΘΙΣΕἨ ατιΖοἩ Ῥθςβς... ς (ρορί υστ. δε) αάᾶ (6509) παντων 

(ναί Μί οί Μς) οπΙ ΑΡΓΑΛΠ τποῦ 4] ρ]εν {ρ] ᾳνς 6ο ΑΥΤΡ αγπΙΡΕ 

(αθίἩ ν]άο απίθ) | και ἡ γυνή απεθαν. επ ΗΡΙ, 1. 95. 191. 101. 

496Υ θΡθα]”56.... ς Ἰωῃ απεύ. και ή γυνή (:: αί Μι Ἱοσίίοπο ποπ Πιοῦ: 

{βίο Ρία οἱ, λΤαγσο Ἱπίπ]οταπ{) οἳΠΙ ΑΡΓΑΛΙ αποῦ αἱ ρ]εν {3 (οπι 

και) ϱ 14 (ο 1 ν]άὰε βΒαργα) νΡ 5ο «ορ 5γτθι οί αστΠα αοίἩ 

93, η γυν, ουν εν τη αναστ. επι Β1, ΥΥΡ ΤΠᾷ (1: π] βπι]ο 1]. Ρρ.)...ς 

Τμ εν τη ουν (ο αμίεπι, 1. 181. 9Ρ9 10Ρ9 α1”56ἳ ϱο Ροβί αναστ.) αναστ. 

(ος αξ Μέ οἱ Μο) οι ΝΕΑΡΡΓΑΑΠ αποῦ αἱ Ρ]οχ (6) έᾳ νρ ΑΥΑΣΕΝ αἱ Ρ ἴχι 

6ορ εία; Ίέεπι 5εᾷ οπηίβδο ου» κ’ 151. α ο 7’ 11 νεα | τιωοσ αυτων 

(945. των επτα) α{. κὸ: νἩ 6 Η5’ οπη αυτων | γινεται οππι ΑΗΡΓΔΛΗ 

πποῖ α] Ρ]οΥ Ρο ΑΥΤΡ... ναι, 1. 99. 98. 191. 10τ. 209. α1θ 1 να «ορ 

βγτοι οἱ δε] ΑγΠΙ αθί] εσται (:: πε Μι εἰ Μο) {[ 7υνη: ὀγτεα ο | οι 
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7ὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα. 94 καὶ εἶπεν αὐτοῖσ ὁ /ῃσουσ᾽ οἱ 
υἱοὶ τοῦ αἰῶνοσ τούτου γαμοῖσιν καὶ γαµίσκονται, 95 οἱ δὲ κατα- 
ξιωθέντεσ τοῦ αιῶνοσ ἐκείνου τυχεῖν καὶ τῇσ ἀναστάσεωσ τῆς ἐκ 

νεκρῶν οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται' 9θ οὔτε γὰρ ἀποθανεῖν 
ἔτι δύνανται, (σάγγελοι γάο εἰσιν, καὶ υἱοί εἰσιν Θεοῦ τῇσ ἀναστά- 

γαρ επτ. (1 παπι οπιπέθ) εσχον (0 εχον, ἆ Παζμεγιώιί) αυτ. γυνανμ. (Εγτ 

οπρίδοἩ οτη γὴ1.): 9993 ΟΠΙ 

94. και (α βγτοα ϱ{56Ἡ ΟΠ: ο ἐῑίε αιέεπι) 8ἶπο αἀα[ίαπι (40 ρνος ει) 

οπι ΝΗΒΡΙ, 124. 15τ. 1ὲ (οχε 4) νο (αἱ. 1901818) ορ Αγτζα οίδεἩ ροιβ8 

ς αάᾷ αποκριθεισ (1: πε Μι, οξ εί. αἆ Μο) «ππῃ ΑΡΗΓΔΑΛΠ της» αἱ 

ΡΙεχ α (56ᾷ οἵη και) ΡΟ 5ΥΤΥΡ αΤΤΠ αείἩ | αυτοισ: Ὦ 6προσαυτουσ|ο 

τς (95. α]ά απο ειπ.): Ὁ Ἰ οπι, Ι{6πι ο (ν]άο απ{θ) | τ. αιων. τουτ. 5ἶίπο 

βάά1ίαπι ΝΑΒΡΩΕ απο τα]] αἱ οπιπσἰά {νο σο ΑΥΙΣΕΒ ϐ{Ρ Ιχί ϱ0Ρ αἴπι 

ααἲΏ ΕπβΙΠΟΘΗ155.. ο ΕΣ Τα πιπι σαξ” α4ά γεννώνται και γεννωσι, 
Πεπια 6 1] βγτεα δ{Ρ 5 (Ίπ εχεπηρ]ατί απ{ῖατιο ϱβέ”’, ,,5αᾶ ἵπ ἄτασοο 

ποἩ εί) ΟΥ5 35 ΟΥΡ 150 αἱ 516 Αας Ῥτοπιίβϐ γενγωσι και γεννώνται 

(Βαλ ϊίον. Ο]οπιῦδ1 το: οι εν τουτω γεγοµενοι τω αιωνι-- γεννωσι και . 

γεννωνταυ.) Ῥεᾶ σε Π” 11 ᾳ σαι” ΟΥΡ Αιρ Ῥτοπιϊδς οπι γαμουσ. κ. 

γαμισε. | γαμισκ. οππι ΝΒΣ, 98. 96. 10Τ. Υ59Υ αἰδ Ο1επι10ῦ (εν γαρ τω 
αιωνι τουτω, φ]σι, γαµουσι και γαμισκοιντ.) ΟΥ5, 535 Ἐπβπιοθ]1158. 1{οπα 
ς εχγαμισαοντ. οπΠ] ΒΕΗΩΕΡΥΑ αἱ ρ]α ... Τί εκχγαμιζονται οππῃ ΑΚΜΡ 

ΓΑΠ αἱδο [οτε Βαδείμ2θ; 1ΐέοπι 1. 118. 151. 909. αἱ γαµιζονταν ... Ὁ 
γαμουνται (:: οί μπς αἱ αἆ ν. 8ᾳ ᾳπβε αἆ Μί 22, 90 ποίανΙπιβ) 

3δ. τυχειν εκρτῖπι α (φμξ αμέεπι ἀρπί Γενῖπέ εαεσιζηπι ἐἴζωπι αἰέύιφετε, 

Ίέοπι ἆ εαεοιζὲ Ππιζμν οὐέύπετε): ποπ αχρτῖπι Ι«Η νο ((ωῖ αίφπί Παδει- 

ἔτω' φαεσιζέ εῑίῖις ο 511 α; αξ ἀἰφπί Παδεδιμιέιγ 8αεσιῖο [ο νο; φιέ 

αιέεπι ἀἰφπαίοπεπι |Γπιεγύιί δαεσιζέ ἐῑζύις Πιαδίιγέ ϱ) | γαμιζονται επι 

ΝΡΤΙΦΕΔ 1. 99.118. 191. 48ΕΥ 256Υ 0] απι”»1 (ου νιοι του αιωγοσ εχεινου-- 

ουτε γαμουσιν ουτε γαµιζονται. Οοπίτα ποπ Ραΐεί αἆ αποάπαπι ονρ 

βροοίοί1] το τησ αναστασεωσ ειδοσ -- καθ ην ουτε γαμουσ. ούτε γα- 
µισκονται ετι); Ἱέεπα ΤΙ εκγαµιζονται οππῃ ΑΡΓΑΙΠ πποῦ α]100 (6γο Βα5 

6ἱἩ..,, Ἡ α119 {οτο γαµισκονται (Ίέοπι ΕΡΙΡΙ 5Τ οι καταξιωθεντεσ τησ 
βασ. τω» ουρ. ουτε γαμουσ. ουτε γαµισκονται, αλλ ισαγγελοι εισιν). 

Ιίθπι ς εκγαμισκοντ. επι πΙΙπαδο νῖκ π]α (284, εγγαµισκ., Ἱέοπι 

ν. 94) 

86. ουτε ΕΙΤΠ ΔΦΗΕΕΓΔΑΠ πποῦ αἱ ρ]ει Βαβείμβδό,,, Τη ουδε ΟΙ ΑΒΡΤΙΡ 

106. 16Τ. Υ5ῖ | γαρ: Ἡ αἱ Ρα"ο οπ | ετι: 1. 209. 6 ΗΣ Τ1 α 5γτοα 
οορβΡοίτά οπι | ὀυνανται (νο πο βγτοἩ ο{δοµ δέ Ρ (σὺ Ῥαρείμ): ρε αγν 
Ρ ΠΡ μελλουσιν, Ἰέαπι (πες επιύπι ἴαπι πιογέέωἳ διπέ α Μοϊοπίετί τν ὅδ, ὕι- 
αἶρίεπέ πιογὶ ο ΟΥΡ150 αἱ 515: πιογτεπίη 5.1 1 α: οοπίτα ο πιογζι)) 

Ίερ]ετ Μοϊοπίετί ΟΥΡ | οὐ Βα Τη (ισαγγ. Υ. εισ.) | ΡΕΡΗ α1:5ο εισαγ- 
γελοι | καν υιοιεισ. Όεου (ἔᾳ νβ): Ὁ τω θεω (ἆ αεφμαῖες απφεζῖς επῖηι 

βιπέ ἄεο), 15Τ. Φεου (αλλα ὧσ αγγελοι εισι ὥεου) ΠΡΙ ΟΥρ ἄεί (α 
αθφιµαζες επύπι απεἴῖε διιπέ ἀεί, ο ΟΥρΙ"9 οἱ 515 αεγια[ες επίπι διηιέ απθε- 

[ὲ9 ἄεῖ, ο 3: 1 παπι δέ οἴπιῖ]έν απιφοζίς αεί; Ἱέοπα ΓουιατοΣ 58 οΊηπι δἷ- 
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εν ” η ο κ] ” ’ ς ’ Δ .. - 3 , 

σεωσ υἱοί ὄντεσ. Ὁ{ ὅτι δὲ ἐγείρυνται οἱ νεκροί, καὶ Ἠωῦσησ ἐμι- 
ο ἃ αν Ὃ ς / ῴ Ν Ν 2 λ ον 

Ἐκ δι }υσε) ἐπι τσ ῥατου, ὡσ λέγει κυριον τὸν θευν 4βραὰμ και θεὺν 
2 λ λ Ν υ η. Ν ’ - 
Ισαὰκ καὶ Φεὺν Ιακώῤβ' Ὁδ θεὺσ δὲ οὐκ ἔστιν νεκρών ἀλλὰ ζών- 

ο ’ . } ον φο” . ’ - 

των᾽ πάντεσ γὰρ αὐτῷ ζῶσιω. 99 αἀποκριθέντεσ δέ τινεσ τῶν 

πιῖ]ες απφεἴογιιπι ]ταπέ ἀεἲ) | και υιοι: Α 9. ΥΣΟΙ και οι Όνοι | εισιν (Μ 

1. 209. 900. αἰ19 ἔοτο ΑΥτόὰ αθί] ΟΠΙ: κ Ρο5δί Φεου Ρροη) ὅΦεου οππι 

ΝΑΒΗ ... ς ΤΠ εισ. του Όεου οἳπι ῬΡΩΗΓΑΑΠ αποδ αἱ οπιησίά Βαβ 
6ί} 286 

ὃτ. 98. ἘρΙρΡη ἆο Μεϊοπεδιθαοίδ41: απεκοψε το” οτι δε εγειροντ. ου νε- 

χρον, ο (ἡ1οπι) µωυσησ εμηνυσ. περι τησ βατου, καθωσ (ὕ 1ωσ) λεγειν 

κυριον τον Όεον αβρ. και ισα. και ιακὠῤ. Φεοσ δε εστι ζωντων και 

ουχι νεκρων. Ώαπο Ροδίαπαπῃ βοΠο]ίο νς΄ βογ]ρίί, Ρονρ!(δ16 εἰ 33 βο]ιο- 

11ο νζ: ουκ ειχε ταυτα" οτι δε εγειρονται Οι γεκροι, και µωυσησ 

εκμήνυσε λεγων Όεον αβρααμ και ὤεον ισαακ και Όεον ιακωβ ὅΌεον 

ζωντων. Φαῖρας 43 βαρίαηρϊί: δια το δευτερωσαι τον σωτηρα την 
παραβολην, διττωσ παρ ημων εντεταχται, ινα µη απεικαζοµενοιτω 
αγυρτη µαρχιωνι ηµεισ παραλειψωµεν τι των γεγραµµενων. Πεγαίατα 

Ιρ]ίαν ΕρΙρη Ραταβο]απῃ Ιδίατη 1Π οοᾱ. 810 Ἱηπνοη]{, 

87. οτι δε (φποπίαπι Όσγο 3" Ἱ, φῖα Φεγο να, φιία αέεπι Ἱς ο ᾱ ΤΠΠΙ «1ο- 
πίαπι Όετε, {παπι (μία; γεδιΤ{εγε αιίεπι πιογίιο8 ο ΟΥΡ 115): 1, ἀδοτ οορ 
οπι δε) καν ρτῖπι (ἔνρ Ον λε ρας ο 5 ΤΙ] ᾳ ΟΥΡΣ15 οπι | µωυσησ 
επ ΒΡΚΙΜΡΩΗΘΟΠ αἱ] Ρρία ... ς µωσησ ΠΤΙ ΝΑΕΑΗΥΓΔΛ αἱ] Ρ]α. Ώοεο 

νν εἴ αΏδῖ | εμηνυσεν (Α -νησεν) εί. ΟΥ 541 ΕρίρΗ: Ὁ 129. εδηλωσεν. 

Τΐοπι ἆ ο εἰφπίήοαυίέ, ΟΥ ρ515 αἰφπζῇσαί, Α ἀεπιοπβίγαυίέ, ΠΡΙ νρ οβεπιάέ 

εν, 1, 191. 209. απ] ας εμνηµονευσεν | επι (Ἠρῖρη περι, νῖὰο απ{8) 

τησ βατου ωσ λεγει: ϱ”' νµ δεσµθ γαδιήι αἶσιί ἀῑοι (86 ρ3' οπι ϱο κά 

οἱ), ο β1ρεν }Ἡδιπι φμαπιᾶο ἀἰσεγᾶ (ροατρΙ! εἰἶ ἀοπιίπις, νὶάς ρο»ί), ἆ 

πι ΤΦΟ φποπιοᾶο ἀἰοϊ ... ἃ ἀῑοῖέ ἄε γΦο, ΟΥΡ οι ἀἰοί ὑπ ταδο, Ον ὦὧσ 

λεγει επι τησ βατου ... ο {83.11 α εἷσιέ αἰωῖί υἷαί ἵπ γ1ζο ... βγτέὰ 

φπαπᾶο [οσμίμβ οδὲ σµπι ε0 ἄειι ἄε Ρο εἰ ἀἰωῖέ (ρεΥρεΏς: εις ἀοπιύπις 
Αὐγα. είο): Αἱπα]]1ίαγ ααί]ι «πο αἰπεντ εἶ ἀοπιίπις αριιά ζει: Ίφο 

πι ἀεις 4ὔγα]απι οἴο | κυριον τον Φεον οἵο: ο (νά απίε) εἰ ἀοπιίπιβ 

ἄθις ἀσετιδ ε/Ο 5ιιπι ἄεις αὔγα]απι αοίο, ΟΥΡΣΙ5 ἀοπιύιμς ἄεις 4ὐγα]ι. εἰ 

εις 14. εἰ ἄειις Ίσο. ποπ εδ ἀθιι πιογέπογιπι θίο. Ῥαηπῖ 1δίπ Ιοοἵβ ρα- 

γα]]6]18 ποοοπηπιοᾶ αία (αἆ 41ος οί. Ονῦ 535 βρεεία!). [ Φεον 5ες εἰ ἱετί 
8ΊΠ6 ατΙοπ]ο 6ΝΠΙ ΝΕΡΙ/Η 48εν ΟΥ 3341 ἨρΙρηπιατό (ν]ᾷο οπηίθ) ... ς 

τον Θεον οἳΤῃ ΑΡΩΓΑΛΠ πο α] Ρ]οΥ (6, ΥΤΡ 1η Ε3) | ισαακ (46): ν”Ρ 

Α ο Ἱισακ, ἴβας 

98, Θεοσ δε (ο επίπι, οορᾶ” ΟΠ; ΑΥΥΕΙ εί σος ἄειιβ) ου εστ. γεκρων: Ὦ 

Όεοσ νεκρων ουκ εστιν, Ίίεη ο ἶ 1 α ἄειδ εη(ο πιογΠιογιήπι ποπ ἐδί ..  ἃ 

Ον4)541 ΟΥ Ρ515 ουκ εστιν ο Φεοσ νεκρων | παντεσ γαρ είς: Ονῦ "ο 

δε λουκασ προσεθηκε τω ουκ εστιν ο Φεοσ θεος νέεκρων αλλα ζων- 

των, πειµενω και παρα µατύθαιω και µαρκω, το παντεσ γαρ αυτο 

ζωσιν. 

99, αποκριθεντ. δε (ο 13: εἰ πεβροπᾶ.): ΑΥτζὰ οἵα | γραμµµατεων (ΑΠΡΕ 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 20, 44... 0τὸ 

44ο ο) λ Μι 99, 46 
ουκέτι 76. Μο 15, 4 

. Ἰραμματέων εἶπαν ' διδάσκαλε, καλῶσ εἴπασ. «4) 
αὐ 3 - ». 4 σος / 
ἐτόλμων ἐπερωτάν αὐτόν» 0υδεΥ. 

945. η; νλ λ 2 ρα. . 41-44 
41 Μπεν δὲ πρὺσ αὐτούσ' πῶσ λέγουσιν τὺν Χριστὸν Μοτο, 15-31 

σ Ν / 2 . κο ὡ Μι 20, 41--45 

εἶναι «Ιαυεὶδ υἱόν, 43 αὐτὺς γὰρ «Ίαυεὶὸ λέγει ἐν ῥίλῳ ψαλμων . 
δν Αα 110, 1 5, « , - η 5 ; ν - ὼ Ὁ. ος εἶπεν ὁ κύριοσ τῷ κυρίῳ µου᾽ κάθου ἐκ δεξιῶν µου 49 ἕωσ ἂν 1 33 

» / « .ς - ν ες 
Ψῶ τοὺσ ἐχθρούσ σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου: 44 «{αυεὶὸ οὖν 

/ 3} ” Δ - ,) οά θἡ » 

κύριο» αὐτὸν καλεῖ, καὶ πῶσ αὐτοῦ υἱόσ ἐστι: 

αἱ -ταιων): ᾧὁ σαδδουκαιων | ειπαν οΝΠΙ ΝΗΡΙΙΦ ... ς ειπον 6ΝΠΙ ΑΡΗΤ 

ΑΛΠ τπςἳ αἱ οπιησίά ῃ ειπασ (ἱ νρ ἀἰωίκ[ί): 1. 909. 959. λεγεισ (1891. 
ειπασ καν λεγεισ) 

40. ουκετ. γαρ 6ΠΙ ΝΗ1, 9δ. 96. ὅτ. 108. 6οΡ... ΤΠ ουµετ. δε ΟΤΙ ΑΡΡ 

ΩΕΓΑΑΠ αΠςξ α] Ρ]ογ ϱο ΒΥΤΡ αῑπὶ,.. 1 νο ΒΥγεΙ ΘΕ5ΟἨ αεἰΠἩ και ουχ- 

ετι (ο ἔ11 α εἰ απιρι πο, 1”. εἲ ἶαπι απιρζήις ποπ, ο εξ ἑαπι το, Ἀ 

πεο απερζήις) ... 244. ουκετι | Ἡ 69. 485. ετολµουν | επερωταν: 1. 191. 

415 --τησαι | ουδεν: 2909. 989. ουδε εν 

41. λεγυυσι’: ΑΚΝΜΠ «10 ΑΥΤΡ ο." αά τινεσ, Πΐοπα 19. 69. 194. 908. 840. 

γγθα οί 56Ν ΡΕΓΒΡ οι γραµµατεισ :: ο Μο | ειναι δαυ. ὑιον ΕΠΗ ΝΕΙ,, 
Ίίεπι α 151. ειν. υι. δαυ., ΟγτΔΕί65 δαυ. ειν. Όι. ... ς Τι υι. δαυ. ει’, 
6ππα ΑΡΩΗΓΔΑΠ αποῖ αἱ Ρ]εχ Π8Ρ]6ῦ απι [π [ου πρ 88Π {ο] 6ο ο0Ρ ΦΥΥΡ 

ΑΕΠΙ (Ῥοναπανο 3, 8ἳ απίεπη Οµτ]ρίαπη βΠαπη Ῥανίά οχὶκέππα απ, 

1ρ56 αΠ{επ Ταν. ἀοππΙΠἁπΙ ΠΠ αρρο]]αί, απῖᾶ Ίος αά 015, 244), Ἰέθιι 

γοεᾶ βγτέα οἱ 56] ΠΙζηπι εὔεε ἁανία ... Ὁ υιον δαυειὸ ΟΠΠΙ6ΦΟ ειναυ ... 

19. 69. 194. 946. ρο5δί Λεγ. ρεχριπέ οτι ο χξ υι. δα. εστι» :: πὲ Μα... 

ο (ως οκ Μ{) «ιά φοῦΐ υἰάείιω' ἄε ο]ωγίκίο οιύις Πζζς εκἑ ἀἰοιέ ἐΙέ ἄαυτα. 

ία αιίεπι α ἐῑ[ος «οπιοάο ἄαντα ἴπ Π1γγο οἴς. ο δαυειδ, δαυιὸ, δα- 
βιὸ νιὰο αά Μί1, 1. 

42. αυτοσ γαρ ου ΝΒΤΕ (αἳ παρε τεςοφπον1) 1. 99. 194. 151. 15τ. 

20951 εορ ΟΥιΔΟΙ65. Ίΐεπι ᾳ και αυτ. γαρ (609. µη αυτοσ) ... ς Ίμη Τϊ 

και αυτοσ ΟΠ ΑΡΡΓΔΛΙ ππςἳ αἱ ρου ΠΡΙεΙ νο σο Άγτόι οἱ πί γα]] (:: 

γαρ Ρτορίαεχ ν. 44 ὃαυ. ουν εἰο πηῖηπιδ αρίαπι ν]άετΙ Ροίΐοταί. ΟΕ εἰ. 

Μο ουπι αἀποία{1β) { εν βιῤλο: Ὦ εν τη βυῤλω | Ψαλμων «ΙΑ ΝΛΒΙΤΩΕ 
ΓΔΑΠ ππς» α] ρ]εν Ογιδοξ.... Ἡπ τον ψα. ου ΏΡ 4119 {χο | ειπεν (α 
Γ11νβ): ρα ο Σα λεγει (:: αἱ ορί Ρίπ οἱ. ἵπ Μ6) | ο κυριοσ οππι 

ΝΑΤ ΡΩΕΓΔΑΛΠ αποῦ α] οπιπσ]ᾶ Ογνβεξ... ἨΠ κυριοσ ο, ΕΡ (1: πε Με; ο{ 
ευ. αἆ Μο οἱ Αοἲ) 

49. εωσ αν θω: Ὦ εωστιθω | Ἡεκχθρουσ | υποποδιον (ἔνρ σο ΑΥΤ) 

ΔΙΑ αεί]): Ὦ 140. α ο ο 5: 1 1 ᾳ «ορ ΑΥΤΟΙ οἱ δε υποκατω (1: πε ΜΙ: 

οἱ 6ξ, αἆ Μο) | 
44. ὅδαυ. (αἲ ν. 41) ουν οἱ. ἔνρ 8ΥΤΡ: ᾳ βγνόὰ ϱ{ 568 αγπι δὲ ἐφίέω: ἄαυτα, 

ο 6 ΠΞ' εἶ ἁανίᾶ, 1 ἀαυίᾶ επ ... Ὁ 9350 α Ἰ ᾳο ΟγτΔοΙ65 π]] πὶβὶ δαυ. | 
Χυριον αυτον ΝΤΙΠ ΝΡΕΕΗΡΒΥΓΔΛλΑαἱ ρ]ενα ςαΗΣ 1]1ᾳνο ΒΥΤΡ (Τονί 

ππατο«, 58 γ]ᾷο απίθ) ... ΤΙ αυτον κυριον (:: οξ 1. ΡΡ.) οππι ΑΗΕΚΙΜΩΚΕ 

Ὅπ αἱ Ρ]ι5 10 {ρο 60ΟΡ ΑΠ ΜΥΥΣΟΗ Ογναοίθῦ | µαλει (ΡΕτ λεγει :: απ 
Μα): Ε 6οΡ ΣΥΥΣΕΝ απίο αὐτου κυριον Ρο (:: οϐ 1. ϱρ.). Άγτοα ἆοπιίπο 

ΤΙΡΞΟΠΕΝΡΟΚΕΕ, Ν. Ὁ. 4. 8. 12 
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- 5 λ αυ ὃς » στ . ο 

40 "35 4κούοντοσ δὲ παντὺσ τοῦ λαοῦ εἶπεν τοῖς μαθηταῖσ 
460 προσέχετε ἀπὺ τῶν γραμµατέων τῶν θΘελόντων περιπατεῖν ἐν 

στολαῖσ καὶ φιλούντων ἀσπασμοὺσ ἐν ταῖς ἀγοραῖσ καὶ πρωτοκα- 

θεδρίασ ἐν ταῖσ συναγωγαῖσ καὶ πρωτοκλισίασ ἐν τοῖσ δείπνοισ, 

4τ "πι" οἳ κατεσθίουσιν τὰσ οἰκίασ τῶν χηρῶ» καὶ προφάσει µα- 
κρὰ προσεύχονται οὗτοι λήμψονται περισσότερον κρίμα. 

ΧΧΙ. 

1 ᾿4ναβλέψασ δὲ εἶδεν τοὺσ βάλλοντασ εἰσ τὸ γαζοφυλάκιον 

ποὺ υοσαξ επι | και α {νρ ΥΣΡ αἴο (ᾳ «οπιοζο ἐΥο): Ὁ 160Μ. 961. σο6 

Π311 1 βγτέὰ οἱ 5611 αγπι ο | αυτου υν. εστ. εΙπῃ ΑΕΚΜΠ 1. 909. ρυνδοΥ 
α] Ῥαις 6οΡ... ς Ίμῃ υι. αὐτ. εστ. ΟΠ ΔΡΙΡΦΗΓΔΑ πποῦ α] ρ]οτ Ἱε νρ 

οίο Ογιαοι.:, αἱ Μι 

40. λαου: 8 αἱ ραις οχλου | τοις µαθηταισ «πΠὶ ΒΡ ΑΤΠΙ ... 6 1 τ. 

µαθ. αυτου 6ΝΠΙ ΝΑΤΡΕΔΑΠ αηςὃ α] Ρ]εχ 1 νρ οἵς, Ἰΐοπι Τ 956. τ. εαυ- 

του µαῦθηταισ ... Τϊ προσ αυτουσ οππι ᾳ (:: ἱποιρίοναί Ἡ, ]. Ιασίῖο 

δες]αρῖαθίῖσα, αποπιπάπποά πα ΡΙΠΕ αΡροί: σαῤῥ. ιζ ' ειπεν ο κυριοσ 
τοισ εαύτου μµαθηταισ' προσεχετε είς) 

46. εν στολαισ (γτεα ἵπ ρογἱοφ) Ρροβί περιπατ. 61η ΒΡΡΩΓΔΑΠ αποῖ αἱ 
Ρ]αχ { νΡ 6ο σοΡρ τα] Βαφείαᾖδέ... πλατα 1. 89. 69. 191. 909. 846. 
315 {ογο ΑΥΤ απίο περιπατ. (:: πί Μς) | ΑΔΗΕΡΗΧΓΖΑ 98. 69. αἱ πα πρω- 
τοκλησιασ 

4Ί. ο, κατεσθιουσιν ο. ΝΑΒΓΦΕΓΑΑΠ πο αἱ Ρρ]ον Ῥαφείμδθᾶ.. Τη ον κατε- 
σθιοντεσ(Ώυ -σθοντεσ) «.Ώρα 129. Ι56Υ | τασοικιασ: ο ΠΣ.1 1 ραπος (83: 
50. πεπι) [και προφ. οἳ. ο (φιί οοπιεζπέ ἄοπιιε υἰαιαγπι εἰ ουσαπβίοπ 

ἴοπφα αογαπίες) ΑΥγτΆΤ οί Ρ: 19Ρ]6Υ να Αγτοὰ οἱ 36 ϱΠ1 καν (ο 3. 1 1 φιᾶ 
πφοπίε ἴοπφαπι ογαίοπεπι ἄευογαπέ βαπες υἱζμαγιπι, α φιὶ οοπιεζιὲ 

ἄοππο υἱάμαγιπι Ππφεπίες 1ος. ογαί., Γνο φιζ ἄευογαπέ ἄοπι. υἷᾷ. εὗπιιι- 

Ἰαπίεξ οι. ογαί., 5 φιἱ ἀευογαπέ ἄοπι. οἱ. οσοαδῖοπε οπφα ογαπέεδ, 16Ο 

ἆ βεᾱ σοπιεάµπὲ, α «ιῦ εποιδα[ίοπε ἴοπφα ογαπίέεν ἄευογαπί ἄοπιον οἶζμα- 

1) | µαχθα (μακρὰ ΕΚΝΒΥΓΑ αἱ] ία; 1. α1456Υ είο μακρᾶ αἱ οβἷα1ί 
ς, ΠΟἨη «9 ας β2): Αχ αἰδ µαχραν | προσευχονται: ΤΡΕ 19. 09. 

124. ο(56Ε Αα] ραπς ο προσευχοµενου, Ιἴοπα (ν]ᾷο απίς) ΠΡ] να (δγχέα 

οίδοἩ {π γγαείεσέη γιο ῥγοίγα]ηιπέ ογαζοπεΒ διας) | λημψοντ. 6ππι ΝΑΗ 

ΡΗΡΗΧ... ς ΛηΨ. ΕΠ ΩΓΔΑΠ αποῦ αἱ οπιπσ]ά 

ΧΧΙ, 1. αναῤλ. δε: κ 151. παδῖ ΑΥΥΣΕΝ ΡοΥΒΡ αἆά ο τς | ειδεν ομπι ΝΑΡΡΕΑ 
ΗΒΌΧΓΑ αἱ Ρία... ΚΗΜΡΩΥΑΠ αἱ πα δεν .. ΟΥ 9358 (Γέοτα ΑΥΥΣΟΝ οἱ 
ΡΕΥΡ) εισ οΙΠΙβ8Ο δε βθς (απο µεν του λουκα ταυτα" αναῤλεψασ δε 
εισ τουσ ῥαλλ. εισ το γαζ. τα δωρ. αυτ. πλουσιουσ ειδε τινα χήραν 

εἵο.. Ττδιβ 0 ανεβλεψεν ουν εισ τουσ ῥαλλοντασ είο εί αε.ι τοιγυν 

ο 1, κατα µεν τον λουκαν, ἄναβλεπων εισ τουσ ῥαλλοντασ είς) | 
εισ το γαζοφυλακιον (ΕΠΑ αἱ α]ᾳ -κειον, ΗΛ α] -κεῖον) Ίου Ίοσο 

ου ΝΕΡΙΧ 1. 98. 69. 181. 1ὔΤ. 209. 948. 946. ο ΑΥΙΒΟΝ οί Ὦν ΟΥ3, 358 
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Λ ” Εν, Π σ / / Δ 
τὰ δώρα αὐτῶν πλουσίουσο. 2 εἶδεν δέ τινα χήραν πενιχρὰν 

; ο ς ο 5 ος κο ” , ο πως « 
βάλλουσαν ἐκεῖ δύο λεπτά, ὃ καὶ εἶπεν ' ἀληθῶσ λέγω υμῖῶν ὅτι ἡ 

Π ε Ν ᾳ , / 5 . [ο η τ 

χήρα ᾗ πτωχὴ αὗτι πλείω πάντων ἔβαλεν᾽ 4 ἅπαντεσ γὰρ οὗτοι 
3 -” / 2 -- / 3 - ΔΝ - 

ἐκ τοῦ περισσεύοντοσ αὐτοῖσ ἔβαλον εἰσ τὰ δῶρα, αὕτη δὲ ἐκ τοῦ 
« - ο Α στ ᾿ 
ὑστερήματοσ αὐτῆσ ἅπαντα σὺν βίον ὃν εἶχεν ἔβαλεν. 

9489 χ- 2 ; ΔΝ ” οι. Ὁ κν σ-- 11 
ὃ  Καί τινών λεγόντων περὶ τοῦ ἑἱεροῦ, ὁτι λίθοισ καλοῖσ κ οὰ, 1--τ 

Μο 10, 1---Β ον, ο) ; ; σ Ξ 6 - 4 ϱῃ ο 3 / 

και αναθεµασιν κεκοσµηται, είπεν ταυτα ἆ δεωρεῖτε, ἑλευσον- 

οἱ230.,. ς Τη Ροβί τα ὃδωρ. αὖὐτ. 6πΠΙ ΑΡΩΓΔΑΠ αποῦ αἱ ρ]ον ΠΡΙετ νρ 

ορ βΥτοα ϱ{ Ρ ΑΠ ααἲῃ Βαβείμ565 

9. ειδεν: [ογο απ ν. 1. (ιδεν . 1. πα) | ειδ. δε αἰ. ο Επι 5 νρ Βαφοῦμτ0ῇ: 

5194, 12Τ. 965. αἱ Ῥαπο α οορᾶᾶ ΤπΠΙ οπι.δε (ΟΥ ν]ᾶο απίθ) ... 15.1 
ᾳ 5γΥΣ6Βο6 (1 οἱ υζῶςέ, ο 1 εἲ υἱᾷεί | τινα (Α τιναν) 8ίπο και (99) ο. ΔΕΚΙΗΜ 

οχτῃ 89. 194. 101. αἱ ρ]αβ5ο ο 2: 1 1 ᾳ βΥτ8τ αθέ Οσή, 595 ο(Ρ05επιο] Ῥα5 
εἰ, ΤΙ τυν. καν οππι ΑΡΑΗΡΌΥΔΑ 1. 19. 69. 108. 191. 209. αἰδ6; ς καν 

τινα, Ὀπ [και]τυγα ο. ΡΡ αἱ νίκη ἃ 6 ΕΠΙ 8 νο 60Ρ βΥτζπΘίΔΟΒ (οί και 

ο,3) ατπι (ΟΥ4)90Ρ6πιθ] αναβλεπων ειστουσ-οθα καν την εἰς) | πενιχραν 
(Εκτλ αἱ πα πενηχρ.): κ 299. οπι | βαλλουσαν: 91. 209. οδεν4ὸ5. ΟΥ 
39υς (οκ ουᾶ 09οᾷ1) βαλουσαν (95τΜ. 4τεν βάλουσαν) | εκει: Ὦ 44. Πρ]ετ 
(πος {α) νςσ 5γτοα α{5οἩ (ποπ Ίέεπα Ρ οί 1) ααί Οτί6ῦ οπι (:: αἆ πῃο- 

4ππι Ματοί) | δυο λεπτ. ΟΠΠ ΑΡΡΓΔΑΠ πποῦ αἱ Ρ]εν α ο 5ΥΤΡ (είῖαπι ΤΗΕ 

Επ) αγπὶ ααίμ Βαδθίιήθ».,, πβτωκ 95. 10. ΠΡΙ6Γ γρ οορ βΥτΟΝ ϱ{ δέ 
στ αν Οσή, 355 ο{350 λεπτ. δυο (:: αἲ Ἱία Μο Ἰασείίοπο ΠΟΠ Βποί). Ῥγαο- 

ἴοτεα Ὦ α.ᾷ (:: εκ Μα) ο εστιν κοδραντησ 

ὃ. ή πτωχη αυτη οπΙΙ ΑΧΓΔΑΠ πποῦ αἱ Ρρίος α ΑΥΙΡ ΟΥ 4, 3956259... Τη 
αυτη η πτωχη (:: πε Με) οἵιπι ΝΕΡΙΙΩ αἱδ ΠΡΙΕΥ (2ο 1 Ῥαμβε)α Ίιαεο 

Ῥαιφεγοιία) νο Άγπι Βαδείμλό2,, «ορ βΥτοα οἱ 56Η δίἩΥ αυτη απίε η 
χηθα Ροηῦ | πλειω ουπι Ῥωχ 51. 106. 15Τ. 955. 359. αχδοῖ, 1ΐθπι 1, 
πλειονα ... ς πλειον (:: πὲ Μο) οππῃ ΑΏΓΑΛΠ πποῦ αἱ Ρίο Οτή 355α6ί55ο 

Βαβοία; Πέοπι Ν 945. πλεον | εβαλεν: κἈ 181. ΡΡΔΤΗ 5ος εβαλλεν 

4. απαντεσ ΠΤΙ ΑΤΩΧΓΑΠ αἱ οπιπσ]ά Ῥαδείμὰθὲ,,, Τμ παντεσ (:: αἱ Μο) 

σππι ΝΗΡὰ ΟΥή 335 {) περισσευοντοσ αυτοισ (αξ. Ο14355 εἰ259 Ῥαροίμ): 
1, 19. 2ὔ. 95. 09. τ1. 124. 191. 945. περισσευµατοσ αυτων, 1. 118. 
909. ϱ343 αἱ Ραπς περισσευµατοσ αυτοισ | εισ (τ, οι) τα δώρα 5ἶπο 

αἀα]ίαπα ουπι ΝΕΏικ 1. 119. 191. 209. «ορ βγτοα οϐἩδ,.. ς Ἰωῃ αάά του 
Φεου ΕΠ ΑΡΩΓΔΑΠ αποῦ αἱ] ρ]ετ 1έ (πι πι οπο ἀεῖ) νο 5ΥΤ5ΕΝ οἳ Ρ αΥΠΙ 

(παίἩ οδέηζεγιπέ ἄοπιίπο) ΟΥ335 εξ 39 ῬαςοίἩ ΟΥρ343 | υστερηµατοσ: 

ὰ υστερησαντοσ | απαντα οἳπι ΑΡΑΛΠ απο» (ν απαν) αἱ Ρ]οι Βαβείι 
ων Ὅη παντα (:1 παντα οσα ειχεν ἵπ Μο ΠοἩ Βπςς) οἵπι ΝΒΡΤΙιΩΧ αἱ 

ρααο Ον0ί5δ 1 εβαλεν (ν αἱ ραιο κατεβαλ.): πταθτοαηµταῦτορχαῦτν 
(οβί”)Α αἱ ρου] (οσα ονρ]βίατῖα) αᾶά ταυτα λεγων εφωνεν' ο εχων 

ὠτα ακουειν ακουετω (5εᾷ ποππι]]1 πί Αν ποη ρ]οπο αάροπαπέ) 

« καλοισ: 8 µεγαλοιασ, 5οἆ ταβ ξπ{πΙ θ8ὲ καλοισ | αναθεµασιν ουπι 
ΒΑΡΧ 1. 1] αα ... ς αναθηκασι οππῃ ΒΤΩΓΔΑΠ απο α] ρίεν ΒΥΤΡ 1ηβ8 

δὲ (1: Μοογ. αναθηµια αττικωσ, αναθεµα ελληνικωσ. ΤΠοπι. ανα- 

45 Ὁ 

σοι 
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ται ημέραι ἐν αἷσ οὐκ ἀφεθήσεται λίθοσ ἐπὶ λίθῳ, ὃσ οὐ καταλυ- 

Ψήσεται. ἵ '" ἐπιρώτησαν δὲ αὐτὸν λέγοντεσ᾽ διδάσκαλε, πότε 
οὖν ταῦτα ἔσται; καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν µέλλῃ ταῦτα γίνεσθαι; 
ὃ ὁ δὲ εἶπεν βλέπετε μὴ πλωνηγθῆτε' πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ 
τῷ ὀνόματί µου, λέγοντεσ᾽ ἐγώ εἰμι, καὶ ὁ καιρὸσ ἠγγικεν' μὴ 

πορευθητε ὀπίσω αὐτῶν. ϱ) ὕταν δὲ ἀκούσῃτε πολέμουσ καὶ 

ἀκαταστασίασ, μὴ πτοιθητε᾽ δεῖ γὰρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον, 

ἄλλ οὐκ εὐθέωσ τὺ τέλοσ. 10 τότε ἔλεγεν αὐτοῖσ' ἐγερθήσεται 

Θημα, ουκ αναθεµα, ἓν και φιλοστρατοσ λεγει.) | κεκοσµηται: Ὁ Ἀπίε 
και αναθεµ. Ῥοῦ ' 

6. ταυτα αἆ 6. ΔΑΒΩΣΓΑΑΠ απο τε]] αἱ οπημσΙά Γρ] νε «ορ βγναί: 251, 

ἃ ο ο 5 11 α βΥτέα ασπη αθί] οἱ α (8γτόὰ αθί] υἰαείε ]ιαες; Ἰ ποππε 

υἱαείί Ίαεο) | επι λιθω: Νθικ1. 19. 99.69, 118. 194. 191. 151. 4180 [οτο 

επ. λιθον (:: οκ Μί; οἵ εἳ. αἆ Με). Ῥταείθγεα ΝΕ1, 19. 61115 09, 124. 

946. ορ αάά ωδε (1ία ΤΙΣΥΠΟΡΒ), ααοά Ίάεπι κ 1. 98. 118. 191. 209. αἱ 

Ῥ8ις ϱ 5 ΒΥτέὰ αΤΠῃ αείἩ απίο λιδοσ αἀά, Ίτεπι (ροδί λιθω) ὮὉ αἃ αἀά 

ἐν τοιχω ὦδε, ο Η1Ξ' 1 ᾳ Μία ἵπ ραγίείε (-ίεπι 1), 1 8 ὧν ραγτείεπι ... οπηί- 

ΒΙΠΗ5 ὧδε (11 ααοά εκ ΜΙ Ίας (χαηβ]αίαπα γἱάείατ, αἱ οἱ. α πηα 118. πι 

Με ἔποίαπα ο5δί) ΟΠ ΑΦΩΓΔΑΠ υηςδ αἱ ρ]ον ἐσὶ  νρ αντι | ου: 

124. ου µη | καταλυΦησεται: 69. σαλευθ. 

Ἰ. αυτον: Ὁ 409108 122. αάά οι µαθηται (128. ἵπβαρεν αάά αυτου) :: 

ε{ Μι | ουν: 9 1. 19. 106. 191. 909. 995Μ. αἱ Ρραις Ιΐ νρ «ορ 8γτοα οἱ 
56Η (Πο Πἴθπη Ρ) αὖπι 86ἴΠ οπα :: οΕ 1]. Ρρ. | οταν (1. 191. 909. οτε) 

µελλη (5 1. 609. 1294. 191. 101. 909. µελλει) ταυτ. γιν. (69. γεν.): Ὁ 1 

τησ σησ ελευσεωσ (αἀνεπίμρ (η) :: ο ΜΙ τησ σησ παρουσιασ 

δ. ὤλεπετε είς: Ίππο βἵνο αἆ Ἰ]. Ρρ. 5ροείαί ΡΙ8ἱ350: ἀῑσίέο ὕῑς: «αυείε 

υοῦύε α ἀοοίγιπί πλανησ, αἴίοφιῖτι πη]έέ υεπῖεπί πι πισο Πιοπιίπε ἀἰσεπιίεν : 

ἐΦ9 8µπι, εξ ἐΦΟ Ἰιοη 8Ηπι, εἰ π)λανωσι πέος. | επι (1ἱ νρ ὧν ποπιύιε, ιιξ 

εἴ. ἵπ Μί εἰ Με): ΚΜΠ αἱ αἰίᾳ ε» | λεγοντεσ δῖπθ οτι 6ΗΠΙ ΝΒΑ σ0ὲν 
ο αεί] Τετίπιβτσο4,δθ,,, σ ΤΙ αἀᾶ οτι, Ἰωι [οτι] ομπι ΑΡΥΔΑΠ απςῦ αἱ 
ΡΙεν ΠΡΙΕΙ νρ «ορ (:: οτι Μο, πθο ΟΙ Ἠ]βῖ ϱ αἱ Ραπς 1αεῖς οσα Μί, 

βεὰ α4ά σα τπα νν α]ία) | ειμι (ια Ενρ βγχοα οἱ Ρ οί Ἠχ οἱο): 151. 

«6 5: ϱ3 11 ᾳ 5 ραί ΠΩΠΙ ΘΥΥΣΟἨ Ρ6ΥΒΡ Τοχμπᾶῖό ΑΙΠΡ αάά ο χὲ :: αχ 
Μί | ο καιρ. ἠγγιΣ. µη οχοϊα1ί κ”, 6αρρΙ ο | µη 5ἵπο ουν 6ΝΠΙ ΝΒΡΙΙΧ 

15τ. ὀ46.α 6 ε 3. 1 1 8 οοΡ βγτόα οἱ ΠΕ (ΑΥΥΣΕΣ αχρτῖπη ὃε) ΑΠ αθί]ι 

εκ ς (δε 09) Τί αᾶ ουν εαπι ΑΓΔΑΠ ππςῦ αἱ Ρρ]οι {4 Υρ δΥτΡ 

9, πτοηθητε (ΧΑ αἱ πια πτωήηθητε, ΠΡ]εΥ γρ ποϊῖε ἐετγεγὲ, ΟΥ1ΠΝ 5, 558 πε 

(εγγεαπαπέ, ο 5 ποζίία εωρανεβοεγε): Ὦ 4 φοβηθητε (ἆ πε εὐπιιεγήίε, ᾳ 

πιο]έε ἐὔπιεγα) | δει: ΒΥΤΕΙ ο{5ΕΝ ΘΕΡ ΤΠΕ µελλει | γαρίασα ία): 131 
1νρ οπι | ταυτ. γενεσθ. πρωτ. ΟΙΠΙ ΝΗΗΓΔΑΠ αποῦ α) Ρ]εγα ο] (ο {1 

4 Ίιαεο ϱγήπππι Πετί, 13. νρ ῥγύπωπι Ίιαεο Πε) ... ΤΡ γενεσύ. ταυτ. 

πρωτ. οµπι ΑὐΧ αἱ α)]α 

10. τοτε ελεγεν αυτοισ (3γτ13 ἔιο ἀίσο εφο υοδΐθ; α ἴπι ἠΜίε. ΊΊμιο ἀἰσεῦαί 
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ὃν Ν ’ 

ἔθνοσ ἐπ ἔθνοσ καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, 11 σεισµοίτε µεγά- 
3 Γ η ’ λ Δ 9 Ν λ ον πό . , ῥ Δ 

οι καὶ κατὰ τόπουσ λιμοὶ καὶ λοιμοὶ ἔσονται, φόβητρά τε καὶ ση- 
- .) ” ὴ ’ ’ 

μεῖα ἀπ᾿ οὐρανοῦ μεγάλα ἔσται. 12 Ὅ  ΤΠΙρὸ δὲ τούτων πάν- 
- [4 -- Δ ν -- Ν 

των ἐπιβαλοῦσιν ἐφ᾽ ὑμᾶσ τὰσ χεῖρασ αὐτῶν καὶ διώξουσιν, παρα- 
3 λ λ -- 

διδόντεσ εἰσ τὰσσυναγωγὰσ καὶ φυλακάσ, ἀπαγομένουσ ἐπὶ βασιλεῖσ 
Ν ω /΄ -- 

καὶ ἡγεμόνασ ἕνεκεν τοῦ ὀνόματόσ µου". 19 ἀποβήσεται ὑμῖν εἰσ 

Πζίε, Ἱέοπα α. 3: 1 πι εΠἱ 5εἆ οπη]ςβῖς τ6]1]): Ὁ ϱ 1 (Ίίεπι α 3: 1) Αυτα 

ε{δ6Ἡ Ρ6τΡΡ οπι (1: αἱ 1. ϱρ.).. Ἐπαρρίαπδ αἆ Ῥταεοθρίαπι Ῥε7ᾳαο οί 

ΟαξααΏοπί οἀ]ά1ξ: τοτε, ελεγ. αυτοισ, εγερ., αἲ τὰ αὉ πδα Νἱ Τί α]1ο: 

ηιπα, |. εγερθησεται (ἔᾳνΕ 8ΥΣΡ οἱο): Ρ Τ4. 846.40 ο 3. 1] βγτου 

ΘΕ5ΟΗ ροι5Ρ αἀά γαρ | ἐπ εππῃ ΝΑΡΙΧ 1. 209. α].... ς Τϊ επι 6ππι ΒΓΑ 
ΑΠ πΠΕΡ αἱ ρ]αυ 

11. τε ρτῖτη: ΑΙ, αἱ α]ῑᾳ ἆ απη {ΟΥ ΟΠΠ | καν κατα τοπουσ οΙΠῃ ΝΗΙ, 98. 

6οΡ αὖπι ααίᾗ ... ς 1 κατα τοπ. και ΟΠ ΑΡΧΓΔΑΑΠ απςξ αἱ Ρ]οτ Τε 

νρ ΑΥΤΤΟΠΙΠ (:: αἱ οἱ ἵπΜί οἳ Μο κατ. τοπ. ατοβΙά8 οπη σεισµ. ἵαποῦαπῃ 

Ιεσίίατ) | λιμοι (8ΑΌ λειμ.) και λοιμοι ΟΠΠ ΝΑΡΙΥΔΛΠ αππςῦ αἱ Ίοηρο 

Ρί6τ ο 60οΡ ΑΥΥ56Ν ϱέΡ οἱ Βί ΑΤΥΠΑ ... Τί λοιµ. κ. λιµ. ουπι Ἡ 190Ετεί]αί 
151. Περ]εῖ νρ βγτοα (Ταγμπατο 4, 59 ϱἱ ρεδίεπι εἰ Γαπιεδ {ε!γαεφιε πιοίτιβ) 

εων Χ ΥδΟΤ αθί]Ἡ λιμου ἰαπίαπι, 69. λοιµου ἐαπίαπι | φοβητρα (8εί] αάά 
ΒΊΙΡΕΥ ]οπιῖπες) ΟΠΠ ΝΑΙΙΧΓΑΠ αΠςξ α] οππὂΊᾶ.,. ντ ΤΙ φοβηΘθρα 6ππα 

ΒΡ ... ΑΔ φόβοι τέρατά τε. ΒἰπηϊΠίεν ΑΥΙ5ΟἩ {εΥγογεΘ εί ργοριζβίοπε | 

απ ουρανου Ἠου 19060 6ΗΤη ΑΧΓΑΛΠ απο» αἱ Ρ]αΥ, Ἱΐοπα οετία οιπῃ σημ. 

µεγαλ. «οπ]Ρ 60Ρ ΤΠ ΒΥΥΣΟΝ 6{ Ρ οί Ἡν (αἱ. Τοτέπιδό  νιάθαπιας οί 
απο δίσπα Γεπιροχίθις Ἱπιροπαί: δείῖα, οΡΙποτ, εἴ - εἰ Γουπιίζζπες εί 

Ῥοᾶἱφία ἄε οαεῖο'.). πα έου ντ, 10. 98. 69. 199. 194. 254. 946. 458. 

Ροβίΐ /εγαλα Ρο, 1ἴεπ Ὦ απίο σήηµεια (51ο Ώωπ εἀΙά18) ... ο ένο ΟΥ 

ΤΠπίδ,555 ντο απΠίθ και σήµεια ῬοἨ (οιπα φοβητρ. εοπ]βί6β) ... 8εί] 

οπι | εσται: νΥ" 19. 69. 1924. 254. 914. 946. εσονται (8γτέα αἰδοἩ υζάε- 
Φηηπόιη!). Ῥταείότεα ο Π5.1 1 ᾳ 8 ΕΥΤΡ αάάᾷ εξ ἐεπιρεδίαίεδ, ΑΥΤΕΣ αα]ι 

εἰ πιαφπαε ἐεπιρεδίαίες, α ΟτΙ5,355 οἱ Ἰζεπιες, Ἰέετι ΒΥΙ5ΕΏ εἰ Μεπιρεδίαίεε 

πιαφιαε ετιιέ 

19. παντων (ας, 69 5) οιπῃ ΔΑΒΡΙΣΓΔΛΠ ππςοξ αἱ Ίοηρα Ρρία...ς (Ξ αδ 

57) απαντων οππα πηΊππξο νῖκ πια | επιβαλουσιν: τ αἱ Ρας επιβαλ- 
λουσιν, 5δεᾷ Τ -αλλοῦσιν. Ῥταοίενοα Τ οδόῖ αἆά γαρ (ᾳπεπιαάπιοά πα 

ονρ]βίατία: Ειπε) ο κυριοσ τοισ εαυτου µαθηταισ᾽ προσέχετε απο 

των αν θρωπων' επιβαλ. γαρ εἴς) ] εφ υμασ (κα): κ” επ αυτουσ] τασ 

Ἀπίο συναγογ. 6πΠῃ ΝΒΡ 151. ἀδετᾶ... ς Τμ Τ1 οπ1 ΟΠΠ ΑΙΠΧΓΔΑΠ αης» 

1 Ρ]ε; | απαγομµενουσ οππ ΝΒΡΙ, 1. 191. 909. ο (αὐάιοεπίέεν; οοΠίΓΑ 

ΠΡ] ζποεπίερ, ἆ ἀποεπίέη, α. ἴο] ἄποεπιῦπῦ, ϱ3: 5 Υβ ἐγα]επέεδ, ΑΠΙ ἔγαᾶειι- 

{ε8)... 6 Ὦωπ αγοµενουσ ο ΑΧΡΔΑΠ της» αἱ ρ]εν (Πρ]α νο, αἲ αἲὈί 

είῖαπι απαγειν τοᾶᾶιπί ὤπσεγε, οἳ αᾱ Μο 14, 44) | ενεκεν: Ὁ ϱδοἳ 

ενεκα 

19. αποβήσεται 8ἱΠθ αἀάῑίαπη οἳΠῃ ἲΒτ (α μέ αἲέ ἵπ ἐεδϊπιοπίο υοὐ18) ... 

ςΗ35 ΤΠ] ᾳ αάά επ... ς Ἱμπ Τί αᾶά δε οσα ΝΕΑΙΕ απο το]] αἱ οπινσἰά 

ε{νρ «ορ είο 

13 ϱα 
Με 10, 1798 

24, 9 
Μο19,9Θ-- 13 



16 εαᾳ 
Μ{ε10, 21 εα 

ος 9.14. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

«3 στ -- ” 
µαρτύριον.. 14 Ἔ''" θέτε οὖν ἐν ταῖς καρδίαισ ὑμῶν μὴ προµελε- 

” 3 - - ΑΝ Δ / ο η ’ Ν / τς ώ 
τᾶν ἀπολογηθήναι' 19 ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόµα καὶ σοφία», ᾗ οὐ 

-- υ) - ” « -- 

δυνήσονται ἀντιστῆναι ἢ ἀντειπεῖν ἅπαντεσ οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν. 
/ Ν Νς Ν ’ Ν .] - . -- 

10 παραδοθήσεσθε δὲ καὶ ὑπὸ γονέων καὶ ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν 
. /. Δ ’ ο} αἱ ε -” Αρ ΄ 

και φίλων, και Βανατώσουσυ εξ ὑμῶν, 1 καὶ ἔσεσθε µισούμενοι 
ος , Ν κ ὦν / να Ες ο φ ν 
υπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά µου. 15 καὶ δρὶξ ἐκ τῇσ κεφαλῆσ 
ε ” 2 ως ῇ ο 2 -. « ο ο ο]ω / ν 
υμῶν ου μὴ ἀπόληται' 15 ἐν τῇ ὑπομονῃ ὑμῶν κτήσασθε τὰσ 

14. Θετε 6ΠΠΙ ΝΑΕ"ΡΙΜΕΣΠ 98. ΡΣΕΓ... ς θεσθε ο ΒΦΓΑΛ τιποῖ α] ρ]οΥ 

Ο1) 355 ΟγτηοΡί1Ο | ουν (9): νἩ οπι, 1έοπι ΟΥΡ160 0365 | εν ταισ καρ- 
διαισ (40) εππι κΑΒρῖικ 1. 989. 15Τ. Ογιπερί, Πίστη ὅπ οογάΐέδι Τε νρ 

«ορ αἱ Γ141πί36τ ο 3το (4116) ... ς ειστασ΄καρδιασ οππη ΕΡΔΑΠ πο 
3] Ῥ]ει ΟΥ 1355 (πΎ α119 ἔεγαο οπη εισ) | προµελεταν (Ο5 µελεταν): Ὦ 
προμελετωντεσ 

15. δωσω υμιν (6ί. ΟΥ1 395 Ογνποδί ΟΥΡ οί): 9 υμ. δωσ. | ᾗ: τ, οι (5ἱ9) | 
αντιστη. ή (οορ ουδε, 091 ου, νρ εἰ) αντειπ. οτι ΝΗ1, 19. 69. 194. 

15τ. 946. ο Γ(ν6) αντι ΟΥ 1395 ΡΓ14ΙπίΣτορῖς (ος 367 ορπἰγαᾶίσενε αιέ γε- 
Ροπάεγε) ... ς αντειπ. ουδε (ΑΚΜΗΕΠ αἱ] 50 {οτο Ογνπεδί γ, αίᾳπο Ἱέα 

9) αντιστην. ΟΠ ΑΕΧΓΑΛΙΠ απςῦ α] Ρ]οΥ ΒΥΥΡ ΟγΥΠΘΡΙ109..ρετας 

3" 1 1 ᾳ οορᾶ2 βγτοι ϱ{56Ν ΟΥΡ 160 οἱ 365 αντιστηναι (γεβ6ίεγε), ἆ σοη- 
ἐγααίσεγε ἐβηίαπα | απαντεσ οτι ΒΙ,... ς Τη παντ. ΟΠ ΝΑΡΗΧΓΔΛΠ 

πποῦ 8] οπιησ]ᾶ Ος 1396 ΟΥχηθΡί106 (:: 068, 91. 4, 6. π, 16. 8, 57. 9, 

15. 15. 19. 1Τ, 2ἵ εἰ 29. 91, Δ. αὈὶ απασ οοπίτα πασ τοὐϊπΙῖτημς, 
Μι]ίο τατῖας οοπέγατίαπα Εαοίαπη οβί: 9, 99. ὃ, 16. ὅ, 11 οἱ 99.)... ἃ 

ο 43" 11 α ΟΥΡ106 {2085 οπη (πο Ἰξοπι ο Ενρ). 1μβετο ααἲ]ι μέ ποπ!ρος- 
κζπέ οοπέγαζίσεγε υοδῖθ, πες {πβιιγφεπέ οοπέγα Ό08 

16. δε μαι εἰ. α ϱ ΒΥΤΡ ο Ἡξ ΟΥ 13956: Ρᾳ επι ... 19. 69. 946. ο 1 (13' 
β1: Ἡ' αὲ υΙά) νρ (1 ααπβΙΙτ α ναγβῖς ἐγαζεπιπέ αιέεπι αἂ πιογίε α[οίεπὲ) 
«ΟΡ δε 8ΊΠθ6 και (πθυ ΑΥΙΣΕΣ αχρτῖπι; Ῥαπ]]ο Ηρονίας 8γτοα: αθίῃὮ εἰ 

ἐγαᾶεπί) | γονεων: ΦγνΕὰ γυναικων | και αδελφων: ΕΗΒΥΓΑΑ αἰδὸ έοχο 
ΟΥ Ροβί φιλων Ρος, Χ αἱ α]ῖ ροβί συγγενων ... α 15Τ. ἃ οπι | και 

συγγενων (Α 1. -νεων): 19. 15τ. 909. 455. αἱ Ρας ο ΟἨ1 

17. δια τ. ον. µου Ροβέ υπο παντ. ο. ΝΑΒΡΕΘΠΗΙΙΗΣ α] Ρ]α Τ{ νρ ϱοΡ 8ΥΤ 

σα ο{56Ἡ ο{Ρ οίο ... ΤΙ απίο υπο πα. (:: ᾳπἶρρο οπῖπι Ροβεροβίξιπῃ ο. 

Μί εἰ Μο Ἠαρεπί, Ιίεπι Μί 10, 29) 6, ΚΜΌΥΕΛΠ αἱ] τη ΒΥΤΡ.., 8Δ 11. 

1923 919. 9293 949. ἸςνΥδοῦ 01η 

18. ΕρϊρμδΙό οἱ 543 4ε Μεῖοπο: παλιν παρεκοψετο" θριξ εκ τ. κεφ. υμων 
ου µη αποληται. Υοχβαπι (Παβαί αἱ, ΟΥ1 390) οσα βγχσα:: αἱ Μί οἱ Με | 
απολήται (ΗΓ αἱ απωλ.): ἆ αάά εισ τον αιωνα 

19. κτησασθε ΟΤΙ ΝΡΙΗΧΓΑΛΙΠ Ἱποῦ α] Ῥ]ου (4 αἀφιγτίε, Ίέοια 1811) Οοιβί 

5, 1, 1 (διο παραιγει λεγων' εν τη οίς) Ῥαβπιοπαρί 55ο ἨἩΜπολοπιθ, 10 (611 
156) ΟΥΤΕΙΑΡΗΣΡ6,,, γ΄ Ίῃ Τὶ κτησεσθε ουπι ΑΒ 1. 19. 98. 194. 946. 
816 1 νρ (ο 5 ο]απ 1 5 αὔφιζγεί, α {νρ Ροβδάεδί(ζθ; ᾳ νοτο αφιιζῖ- 
{ἱφ, ο ροββίᾶείί) οοΡ(5ΟΏΝ οχ 4, βαν οἱ ΡείΥΣ ροβείζεἰί) ΒΥΧΟΠΙΏ ΑΥΠΙ 

αθί ΟΥ1 395 Μαοραίοηί (111, 135) Τον ηθτς, ὅθ(ροΥ {ο]ογαπίῖαπη, Ἱπ- 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 21, 29. ο) 

ς -- - 95ο, 1 σ, ος ς 

ψυχὰσ ὑμῶν. 20 η Ὅτων δὲ ἴδητε κυκλουμένην ὑπὺ στρα- 
ς ε / ” σ 3 « , 

τοπέδων Ἱερουσαλήμ, τύτὲ γνῶτὲ ὅτι γγικεν ᾗ ἐρήμωσισ αἲὐ- 
το η. 259. 9 κει ο. τον ο, ὃ / / 2 ὃν ορ τῇσ. τότε οἱ εν τῇ Ιουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰσ τὰ ὄρη, 

. - λ τν Γ 
καὶ οἱ ἓν µέσῳ αὐτῆσ ἐκχωρείτωσαν, καὶ οἱ ἐν ταῖσ χώραισ μὴ 

2 ’ .] 1 ς τό ς ο 3 / σσ ο» 
εἰσερχέσθωσαν εἰσ αὐτὴν, 232 ὅτι ἡμέραι ἐκδικήσεωσ αὗταί εἰσιν 

» . / λ Π Δ - 

τοῦ πλησθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα. 25 5 οὐαὶ ταῖσ ἐν 
Ν / Ν - ο, - ς . 

γαστρι ἐχούσαισ και ταῖς θηλαζούσαισ ἐν ἐπείαισ ταῖσ ἡμέραισ 
05. Δ 2 / / » Χ .. .. ν -- Ν -- - 

έσται γαρ ἄναγκῃ μεγαλη ἐπι τῆσ γῇσ και οργή τῷ λαῷ 

απἰ{, β81νος {αοῖαίῖς νοβπιοί 1Ρ898/’) :: αἲ κτήησεσδε πωπ]{ο πιαρίβ οι 

ΠΒ ᾳπαο ργαδσεάιπ{ οοπνεηῖταο ν]άεραίατ (Ἠϊπο ΙΠίογργθοίαπη 6ΟΠΡΒΕΙΠ- 

510) ῥργαθίεγθαςπο αεσοπηπιοκίαπη οβί οἵδ ᾳπαο 1], Ρρ. Ρταεθοηί: ο δε 

ὑπομεινασ ε. τελ. ουτ. σωθησεται 

20. ερουσαληµ οππι ΝΕΡΕ Ο150456/1 1 (αέτος Ίου Μ09τϱ) ΕιιςΗ]δίδτοοα ,., 
ς Τϊ την ιερουσαλ. οΝΠΙ ΑΗΧΓΔΑΠ αποῦ αἱ οπιπὂῖά Ον 1309 οί 5 Εβ 

ΜΗΦί9,Τ ϱ{ΓΡΊαεΡ 6,11 (ἨΠο]π 505 οκ ΟΥ) οΜίπεορΙ 190: 194.. Ῥγαοίοτοα Ὦ αἱ 

Ῥαΐςο ΕΙΙΡΡΤΑΕΡ 644 ροή απίε υπο στρατοΠ., Ίΐοπι (αΠία κυκλ. υπ. στο.) 
οοΡ (Πήεγιβαῖεπι πιεις οἴπιρεπέίῦς εαπι) Άγτοα οι απ | γνωτε αἱ. 01) 
400 ἨἙβή5ί (ο ἆ εί εἀ 4ΡΙ6χ) αἱ ἴΠδορΗ Ρΐ5.,,, απ 1. 191. 909. ΕιδΒΙδί οχ 
ο ἆἰαετητη οἱ Ποῖπ Ἐπςά σσ 405 γννωσκετε (η εἰ ΕαδηΙδέ οοὰ ται) ... ὉΣ 
3] Ραις ο 5 ΟΥ95 ΕπβδρΙ8ΕΡ γνωσεσθε | Ίγγικεν (αἱ. 0125 Ειββϊδί οἱ 

Ῥταερ οἰάετη ϱ{ἴμεοΡΗ): Α 1. 909. Οτ1400(6Ε 5,184 6/11) ἠγγισεν 

21---33. ἨρίρΗ 519 ο δή” ἄε Μείοπα: παλιν παρεκοψε ταυτα΄ τοτε οι εν 
τη ιουὸ. φευγ. Σισ τα ορη, και τα εξήσ, δια το επιφεροµενον (5435 δια 

τα επιφεροµενα εν τω ϱητω)' εωσ πληρωθη παντα (555 οπι) τα γε- 

γραμμ. Τεναπαγο”, ὃν 8ο ἀαπποηβίγαίο ἀθλμίπο {6πιρογα οχοΙ 1 οπῃ 
οοερἱβ5δαί να]]ατῖ οκετοῖῖῦας Ηογιβα]στη, 61ρηα Ίαπη τα] ]πηϊ ΗΠΙ5 επαΥ- 

τα, 59115 οί Ίππαα β1άεταπι(πο ρτοᾶ]σία”', ππἀα ρτοβαδ]]α Πἱ ΜοΙοποτη 

οίῖαπω νΥ 29 εί 24 ἀε]οανίβρο. 

91. εισ τα: Ἡ 49εν επι τα (:: πί ΜΕ) | φευγετωσαν εἴα: Π' Γιφίαπέ αΓα- 

οἷε εἴιδ ὕπ πιοπέίὔδ | και οι (ΤΕ Ο11) εν μεσω (ΑΟΡΠ εµµεσω πί βο]επθ) 

αυτησ (Η αυτη, Ὦ {οἱ δαχ 5]έοᾷ” αρ Ώογτοπδκ οί 9 αὖά µη) εκχωρει- 

τωσαν (κ αἱ -ρητωσα)): Α 269. αδΟΙ οπι | εισερχεσθωσαν (Ἡ -χε- 
τωσαν): Επδίμεορμ180 εισελθετωσαν 

29. εισι’: Ν οΊπ | του: τω | πλησθηναι (οἱ. 9 3) οΙΠΙ ΝΑΒΡΙΒΔΑΠ 
απςῦ αἱ Ῥ]α (0 οπ1 του πλησθ. πα. τα γεγρ.) ΕπδίμδορΗ1δΟ.,,ς (Ξ- 8 
ϱᾳ) πληρωθηναι οπῖπ οκ α] πια 

285. ουαι 81ο αἀἀῑίαπι οππῃ ἨΡ1 α ος ΗΣ Ἱ]ᾳ... ςαᾶᾷ δε (:: αεΜί 
οἱ Με) ο ΒΑΟΠΣΓΔΔΠ αποῦ αἱ οπιησΙᾶ [νο «0Ρ ΒΥΤΟΙΗΗ ΑΥΤ αθίῃ Έτιβ 

ΒιοΟΡΗ150 | Α εγγαστρι | Θηλαζουσαισ: 1, ενθηλαξουσαισ ... ϱΕῖ ϐη- 
λαζοµεναισ (ία Ὦ οἱ 1, οἵ. ἵπ ΜΙ οἱ Μα), εοπίτα ἆ φας Ιαοίαπέ (ο μας 

ππαπηπαπέ) | εσται γαρ: κ” (οπη 9) αά εν εκειναισ ταισ ήµεφαισ, Ίΐαπι 

ΠΒΕΠ"3 1. 118. 191. 209. 241. 49εν α195οΥ α4ᾷ τοτε | τω λαω (εί. 9 
97) 6Η ΝΑΒΟΡΕΙΜΗΣΠ 15ο ΤΕ νµ σορ αγπι Εαδηίδίδ,τ (5ρᾷ Τ,ἄπαπι ο 

90 55 

Μι 294, 15--19 
Μο ὃ, 14-- 11 



25 55 
Μι 94, 298 

Μο 18, 24 -- 2 

» 

680 21. 94. ΝΑΤΑ ΛΟΙΚΑΝ 

φ 4 3256.1 ν ο 4 9 λ τούτῳ, 34 35" μαὶ πεσοῦνται στόµατι µαχαίρησ καὶ αἰχμαλω- 
’ ώ Ν ” ’ ας Δ ᾿ 

τισθησονται εἰσ τὰ ἔθνηῃ πάντα, καὶ Περουσαλὴμ ἔσται πατουµένη 
ς αν κ» 4 ας Ὅσά Ἆ 1 - 9Η ο. «ὑπὸ ἐθνῶν, ἄχρι οὗ πλιρωθῶσιν καιροί εὔνων. 20 "Καὶ 
’ φ 5 ε. λ ’ ο Ι. η 9 -- .ω 

έσονται σηµεῖα εν Πλίῳ και σελ καὶ ἄστροισ, καὶ ἐπὶ τσ γῆσ 
Ν . εί . 2 4 ” / ΝΔ ’ ς . 2 

συγοχη ἐδνῶν εν απορία ᾖχουσ Θαλάσσης καὶ σάλου, 260 ἄποψυ- 
’ } ’ δ΄ λ “ Ν ν ως 

χόντων ἀνγθρωπω» απὸ φόβου καὶ προσδοµίασ τῶν ἐπερχομένων 
” 3 / ο « Ν ’ ” - 

τῇ οιπουμένῃ' αἱ γάρ δυγάµεισ τῶν οὐρανών σαλευθήσονται. 
2τ 958. Ν / εά Ν {ελ ” } έ ’ 3 ιά 2 

και τότε ὄψονται τὸν υἱον του ἀνθρωπου ἐρχόμενον εν 
/ λ Ν ’ Ν ιν / ς- ς ν , 

ΥΕ έλῃ μετὰ δυγάµέωσ καὶ δύξησ πολλησ. 35 ἀρχομένων δὲ τού- 

εν)... ς (Ξξ αὖ Ἠ2) Ρταεπῃ εν ο. ΤΑΔ πποῦ α] ρίι ΑΥΙΡ ααἰῃ Εβίμθορα 

180 (48, επι, ΒγτΠ θ{5ΟΝ ϱηρεγ) | τουτο: 1, ΟΠ 
94. στοµατι: ΡΕ α]1ῦ ἴογε ΕδηΙ5έ5,Τ ϱ{ΠποοΡΗ 150 (Ἰΐοπη οαεπὲ ὕπ 0γο 1 

νΕ γτοπο(πίή) ργασπι εν (:: οἱ 1κκ Ταά 4, 16. Ἠομ Τ, 16. 18, 16. Απι 

τ, 16 οίς) | µαχαιρησ εστι ἨΤδ.,, ς ἴμπ Τί µαχαιρασ ΕΠΙ ΝΑΒΡΟΙΝ 

απο τα]] α] οπιην]ά,.. Ὦ θοµφαιασ | τα εθν. παντ. ος ογᾷἴπο ΟΠΤη 
ΝΗΙΙΕ 124. 6ορ...ς παντ. τα εν. ΟΠΠ ΑΟΡΧΓΑΑΠ απο αἱ Ρ]ον ΠΡ]ος 
να Αγτόα θ{Ρ (ΑΥΥΣΕΝ πι ΟΠπππεπι ζοσιπι) αγ αθίἩὮ Έπις πἷδέ οἱ {πδορ] | 

αχρι (οΡΕ αἱ πι Τς --σ) ου εππι ΝΒΟΡΙΙ 130 ἔργο ΕβΗΙδί (8οἆ Βιοί 

οἆ4)... ς αχρι 8ἵπε ου ο. ΑΧΓΔΑΠ ΙΟΣ α] Ίοηβο Ρ]α ΕπδίμθορΗ (ο(η]5ί 
σ44) ]. καιροι εὔνων (Βαββ1δί οἱ Πλδορ]): Ἡ Ῥγαθ]η καν εσονταν, {οπη 1, 
«ορ ΔΥΥΡ ΤΡ οοἆ ργασθπῃ παιροι, και εσογταν ... Ὦ ΟΠΗ 

285. εσονται ΟΠΠ ΝΒΡ 2349” ϱ0Ρ ... ς εσται ΟΠΠ ΑΟΙΕΧΓΔΛΗ αποῦ αἱ 

Ρ]6χ Εδίμεορμ 195 (:: 21, 11 σηµ. εσται α Το βοτ]ρίατη πον Βποῦ) 

χαι επι: Δ ΟΠΗ και | εν ἄπορια (π απωρ.): Ἀ και ἓν απορ., Ἰαχ]" εἰ ο0/- 

Ἰαδίοπε ... Ὦ και απορια (ἆ εἰ αρογία 8οπαπίε πιαγε αἴο). Ἀϊιλ]1έου 

βγτοα (αἱ εοπιρζοβίο Ἱπαπιπίπι φεπέζιπι) αἰδεὮ (ρευβ6ηΏΒ: Ώγαε δέπρογε δοπῖ- 

Μι πιαγίς; ΑΥτΟὰ ροτρ]{ καὶ ἦχοσ ὧσ) | ἠχουσ (0) εαπι ΔΑΒΟΙΜΕΧ 
Α115 {οχε 1 νς (ν]άο Ρο5ί) σορ 5ΥΥΡΟΝ ορ (βγτσαὰ γ]άο απίθ) αγ (α4ἆ 

ὡσ) Τονααχο 4, 59 ( οπανγαί --αὲ ἵπ ἵθυγα απραδίία5 πα Ιοπαπι οΏβίιι- 

ῥροβεσπίπτη να]αί α Βοπ]ία πιατῖς Ηποαη{1β) νε ς ηχουσησ έππι ΡΓΝ 

ΑΠ ππςδα] ρ]6υ (αθίἩ πιαγε βοπαῦίθ) Τ5110305. Τ,αί οἷς: ργαε οοπ]ιιδίοπε 

φοπῖέης ({ου 8ατ αἱ αάά εἰ) πιαγίς εἰ (ἱ οπι) Πποήαπι ο β ρ) στ] α 

να; πι οοπγεβδίοπε 8οπζιβ πιαγες εί ἐπιπιάαίίοπες Βἱ6 ο: ἴπ δίµβογε 8οπ18 

πιαγίε εἰ πιπᾶίς α, Άγαο απβἰείαία μέ οπές πιαγί αἱ πιοίις Ποίιπη {, 

οπι ΔέΡΟΥΟ 8ΟΠΙΜΗΦ πιαγῖε εἰ πιοίι Τοτίτεδατ ο 33 { και σαλου (ο. 
Βπβ]πο): Χκ. σαλουσ... ΥΤΡ ΤΗΕ ΕΥ γ, σαλον ... ΣΥΤΕΠΘΙΡΕΗ ποἨ θχργίπι 
(αοηίγᾳ, ΑΥΥΡ αἱ ἨΣ) 

26. Ἡκ αἱ αἰἴ αποψ/χωντων (69. -χών τῶν) | Νεπαρχοµενων | των (1, 
αι των) οὐρανων: Ὦ αι (" η) εν τω ουρανω, ἵτετη ἆ α ο 3. Απιζιασιςι» 
4ιμαε δπέ ἵπ σαεῖο, ο 1 ] ἔπ σαεῖο (οοπίτα [Γανρ Ταενηᾶνς ϱ{Τ6ΡΙΤΥ ΑΡΗ 

σαεἴογι} 
2Τ. εν νεφελη (αί. 4 νο εορ ΒΥΤΡ ἴπί αἰΏχ οἰςο Εβρ! 1ο Σ2ᾳ): ο αἱ ρ]αδῖο 

ο {42 1 1 (οωπι παδίραβ) βΥτοι οἱ 368 ϱ{Ρ τηρ Τοαγίτεδατς Απιῤιας εν νεφε- 
λαισ (1: οἱ Με οἱ Μι) | µετα ὀυ/αμ. (8γΥ5ΕΝ αἀᾷ µεγαλησ) κ. δοξ. 



ΚΑΤΑ ΑΟΥΚΑΝ 91 3. θ8Ι 

/ 2 / αν / Δ Δ ς » / 
των γίεσθαι ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε τὰσ πεφαλὰσ ὑμῶν, διότι 

, « , : ” ον -αᾱ ᾽ 2 
εγγίζει ᾗ ἀπολύτρωσισ ὑμῶν. 39 Ναὶ εἶπεν παραβολή» αὐτοῖσ. 
/ - Ν ’ ν ον - Ὠ ΄ 

ἴδετε τὴν συκῆν καὶ πάντα τὰ δένδρα". 90 ὅταν προβάλωσιν δη, 
ν) κοιν ες .. ιά ο / 3 Ν Δ ᾗῥ 2 / 

βλέποντεσ ἄφ ἑαυτῶν γινώσκετε ὅτι {δη ἐγγὺσ τὸ Θέροσ ἑστή». 
ς ϱ Ας - σ 2 -- 

9] οὕτωσ καὶ ὑμεῖσ, όταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύσ 
. { ” »” . 3 Δ ς -- ή μ 

ἐστιν ᾗ βασιλεία τοῦ Όεου. Ὁλ ἁμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ 

πολλ. (14. 90. 4961 ΠρΙεύ νο Τοατ1ἐδΗΥΥ αθίῃ πολλ. και δοξ., Ἰέεπι ΑΥΤΟΙ) : 

Ῥ ο και δυναµει πολλη και δοξη (ἆ εἰ υὔμίε πιμίία εἰ οἰογῖα, 6 εί Όο- 

{επίαξι πιαφπο εἰ οἰαγιαίε: οοπίτα α στπι Ροίεβίαίε πιαφπα εί φἴογία, { 
43: ᾳ νρ οι Ροξεδέ. πιαφπα εὲ πιαϊεβίαίε, ο οἶπι Ῥοέεδύ. πιαθπα πι πιαῖε- 

δἰαίε; 1 νετο 89118 σιὔπι ροἱεδί. εἰ πιαἰεδίέ, πιαφτια) 

28. αρχοµενων (εἰ. Ηἱρραπίίομν 64 Ἐκίς 205 ον εδιγ»5): ϱετ 19. ΕΩΧΟ- 

µενων ... ΒΥΤΗΛΙ πι αρχ. δε τουτ. γινεσθ. | ανακυψατε (Μ -κυμψατε 
Ποοί Ὁ δοπ]ρίαγΙς οββεῖ -κυψ-, 1. 209. ανακαλυψατε) και επαρατε (4 
{νρ γεδρίσίίε εί ζευαίε): ο 3 Ι9]ΔἨ (πια]ο ρ]ανα οτη α19) 1 πιδδ ᾳ Τουί 
πηαχο ϱ{τεδατς Ἠθβγε]ᾗ αρ Αας εδρίγαδίίδ (Γαεταπατὸ εγτρείἰς 208, Τετί 

«ΥΕΡΙΥΣ οπιεγ(είῖβ) εί [ευαδαίς, Ἰίεπι ο (εἰ [ευαυῖίεβ) π]δί απο ο] γεδρύ”. 

Οοπίτα Ον)πζἡ, 6085 αἰζευαίε οΠΙΙ8ΒΙ8 ανακ. και | υμον ριῖ: ϱ Ρας Τ]ογί 
πιαχΟ (ΠΟΠ ΤΘΣΙΙΣ) οπη | διοτι: 1. 191. 209. ἨΙρραὈΗΟΝΣ οτι [- εγχιζει: 
1. 191. 909. 1 πι ΤῬεγαπανό οἱ 5Η (Ἠοβγο] αρ Απο ααρτορίπφιαδτί) 

Ίγγικεν, Ίξεπα ΗΙΡΡΑΠΗΕΗΣ γγισεν 

29. νδετε: Ὁ ειδετε 

80. οταν προβαλωσιν (ΑΔ 499Υ αἱ ραπς προσβ., 69. αἱ πλ -λλωσιν) ηδη 

(ατπι αοίἩ οπα): ϱ 12Τ, 936 οτ. προῤ. (556Υ αᾶά ηδη) τον παρπο» αυ- 

των (151. αάά ᾖὁη), ἃ οι ϱγοάμπεγύπέ μού δήπ, Ὦ ο 5 ορ] ]α 
σιπι ργοᾶισιπέ (Ἠ -εαπέ) ἶαπι επ 5ε γιοέπι, ἵ οι Αγοάισιιέ ἴαπι ι- 

ος, 6 σἶπι οοερεγύπέ πιέεγε }μοίις 8105, Ε σπι ὑπιοιρίεπί οβίεπᾶεγε 

Ἠπισοίσπι, Τον (ππατο”, 58 οπι γιοί 7 οὐι[οι ή, γτεα σι Ππιουρύιπέ ιί- 

Πηζαπέε» εἰ ἀαπίεβ Γγιιοξιβ 8108, ἃ ει Πογίεπέ α δε | βλεποντεσ αφ (8 

α] Ραις εφ) εαυτωη: Ἀ9αΙ, 69. 15Τ. «ορ ΒΥΙΣΕΒ οἱ ΗΣ ΑΤΙΑ ῥλε. απ αυ- 

των, ΒΥΤΡ ΤΠΕ βλε. απο των παρπω» αυτων ... Ὦ Τε (5εᾷ νῖᾶο απίε 60’ 

96) Άγτει αθἲ]ι οἵη; ΥΥΣ6Ν οπι βλεποντεσ | γινώσκετε (ΏΕΤΕ -ται, ἴἴθια 

ΒΡΕΙΗ ν. 5ᾳ): Ὁ ο ΓΗ 1 114 νρ σοῖδ, α ἆ εοϊοίε, 6 αποδβοῖίε. 

Ῥναθίοτοα ϱ” ἆ αάά Ίδη, Ἰέοπι εορρθοί”' εω υοῦΐς | οτι: Α διοτι | Ίδη 

βος Ἠος Ίοςο 6. ΑΒΟΡΔΑ πηςξ αἱ ρ]εν Ὁ ᾳ οίο (6Υ1Ρ εοσθ) ... ΑΡΙΕ 95. 

495. ΒΥΤΏΤ ρο5ί εγγυσ (ΕγΥ. εστ. ἃ 5ΥΤΑ3) Ροή ... ΚΧΠ αἱ ΡΙ1810 1ΡΙεΥ 
νρ «ορ 5ὔτζὰ ΘΕ5ΟΝ αΥΠΙ αθίἩ 01 | εγγ. το Θερ. εστιν: Ν ΒΥΤΗΏΣ εγΥ. 

εστιν ήδη (ν]ὰςε απίθ) το «θερ., Ἱέεπι 1ΡΙ6Υ Ῥγορε ἐ5έ αεδίαθ; Μ 69. το 

ϐερ. εγγ. εστιν, {6η ϱ αεδίαδ εδ ϱΥοαἴπια, α ὕπ ϱγοαῦπιο ἐδδε αεδίαίεπι 

91. ουτωσ (Ἡ αάᾶ ουν) οππι εοᾶἆ ππο ρ]εν αἱ ρία ... ς ουτῳ οππι ΜΓΔ 

41 Ρία | τδητε: ΡΕ αἱ ειδητ. | ταυτα: Ὁ 69. 194. αἲπι ΟΥΡ") ταύτα 
παντα, ο ΤαγπαισΜ,ὔὸ (ργί Ίοσο, αἱθχο ἔαπίαπη Ίαεο) οἴϊθ» 98122 παντ. 

ταυτ. (:: ο ΜΕ) ) γινοµενα (ΔΑΗ γειν.): Ὁ α οπη (1: ο{ Μ{) | εστιν: ὰ ΟΠΙ 

89. αµην: 19. 69. αμ. αμ. | οτι: 1 11. 197. 248. ϱδοῦ ΟΠη 

99 -- 88 
Μι54, 59- 36 
Μο 19.2Α- 81 



685 19, 98. ΚΑΤΑ ΛΟΥ ΚΑΝ 

ᾗ γενεὰ αὔτι ἕωσ ἂν πάντα γένηται. δὺ ὁ οὐρανὺσ καὶ ἡ γῇ παρ- 

ελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι µου οὐ μὴ παρελεύσονται. 94 Πιν Πἱροσ- 

έχετε δὲ ἑαυτοῖσ µήποτε ῥαρηθῶσι ὑμῶν αἱ καρδίαι ἐν κραιπάλη 

καὶ µέθῃ καὶ µερίμναισ βιωτικαῖσ, καὶ ἐπιστῇ ἐχ ὑμᾶσ αἰφνίδιοσ 

ᾗ ἡμέρα ἐκείηῃ 96 ὧσ παγίσ᾽ ἐπεισελεύσεται γὰρ ἐπὶ πάντασ τοὺσ 

99. η γενεα αυτη: οοπίτα Παῦοί Τονεπατο αν ὃς αἆμιαο Ἱησόγξ ποπ 

ἐγαπδίιγιηπ οαεῖηπι αο ἔεγγαπι πἰδὶ οπιπιία Ρεγαθαπέ, | αυτη: Ε ταῦ- 

τη (819) | αν: Ὦ δδ. οπ | παντα: Ὁ 60. 69. 90. 194. 9489. Ἱ 
ορ Βγτζὰ ταύτα παντα, α3εῖ ΒΥΥΦΕΝ ΑΤΙ αθί παντ. ταύτα ( μαοῦ 

Π. ϱρ.) 

98. παρελευσονται Ρτῖ ΟΠΤῃ ΝΛΒΡΙΕΧΓΑΛ ππςῦ α] ρ]α (41 σαλευθησοντ.) 
Πρινρ... οκπ1. 197. 191. αἱ ρΙαβ0 ᾳ ο ᾳ παρελευσεται (ωτοξ θα ἹΠ]. 

ϱΡΡ.) | ου µη παρελευσονται ΟΙΤΗ ΝΒΡΙ, 19. 98. 16Τ.... ςου µη παρ- 

ελθωσι (:: πε Μέ; «{ αοί. αἆ Μο) έπη ΛΕΧΓΑΛΠ αποῦ α] ρ]ου 

94, δε οπΠΙ ΑΒΟΙΕ ππς το]] α] Ρ]εχ ΠΡΙΕΓ Υρ οἰο (αἱ. Βαφείι2τὸ οἱ 351): νη 

1. 19. 69. 209. 946. α119 1 αοἩ οσα, Ἰΐθπι Πα 393 οἱ (ραα]]ο Πονίας) 

373 1 εαυτοισ: ο Ἡνπ" αἱ ραπς αυτοισ ... Μοί]ιτό” (προσεχετε γαρ φη- 

σιν ο κυριοσ, µηποτε εἰς) ΟγτΔάΟΥ 1Τὸ ϱ{ 116110 οπη | ῥαρηθωσιν (9 
57) επΠῃ ΝΑΒΟΙΕΣΓΔΑΠ ππςῦ αἱ Ίοηρε ρ]α Βαδει"οτ Ογτ]πσ1ο,,,ς (- 

αυ 2) βαρυ/θωσιν επ ΡΗ αἱ πια Μεί] το α5 εἴ]ι»τὸ (γγα1ου 1πο 

(Ερ1ΡΗ401 µη ῥαφυνεσθωσαν, φησιν, υμών αι εἰς) | υμων αι καρδιαι 

ΟΠΙΗ ΝΟΡΤΙΕΓΔΔΠ τιποῦ α] Ρ]οΥ (εορ) Μαίμ Το Βαβοίμ2τ6ρς35 Πρίρμ 401 
Ογιαάον1τΟ;,, Ἱωμῃ αι καρὸδ. υμών οαπι ΑΧ α]ὃ (Πέεπη Τιαἴί οί) |. παν” 
ΤΜΕΧΓ αἱ χρεπαλη | επιστη εφ υμ. αιφνιὸ. υπ ΝΏΡ]μι ττ. 10Τ. ενα 

(βγτόα η ηµερ. εκει». επιστ. εφ υμ. αιφγ.) (Μεί]ι οιη]5δο αιφνιδ.) Τουί 

πημγΟ3, 59 (αἱ ἐπαίρίαέ εἰς γερεπεύιις ἄίες εῑῖε υεζµέ Ἰαφιειι) (5116305 

επιστ. αιφγ. εφ υμ.) ... ἵπ αιφγ. επιστ. εφ υμ. ΕΙ Α αἱ α]ῖᾳ «ορ 

ΒΥΥΣΟΝ ἨῬαβείδτ ΤΗΠΙ218.,, ς αιφν. εφ ὐμ. επιστ. 6ΝΠΙ ΟΡΑΛΠ ππςῦ (κ 

οπίβδο εφ υμ.) αἱ ΡΙ6Υ αγΠΙ ΥΥΡ Βαβειθτό | αιφνιδιοσ (ΝΑΟΕΚΙΜΗΧΓΑ 

αἲ τπα εφνιδ., ὉἨ επιφνιοσ, Ἡ" εφπιοσ): ΕΤΗ 1. 98. 69. α110 (στο ΈΏαβ 

οἱἩ 15 (ςοᾷ ναν ο 351) -διωσ (οί. Ιτ]αί γερεπίε) |. η ημερα: Όκν 
οπα 

90. εκεινη 5ὃ ωσ παγισ᾽ επ. γαρ (ἆ αμέεπι) οαπι ΒΡΙ, 101. Ὁ ο 6 ΗΣ 1 

σοΡ Μαί]Τ03 (και επιστη εφ υμ. η ἡμ. ἐχ.ωσ παγισ.) ΟΥτΙΝΟΛ10 (ννα µη 

αιφν. επελθη η ηµερ. εκει. ὠσπερ παγισ προσ υμασ µηδεν ὠφεληΘεν- 

τασ εκ του προακηκοεναι) Του μασ, ὃῦ (ν]ὰο απία. Ῥοβί νοτρα οεζωέ 

ἴαφμειδ ρετρῖί αα ν. δτ.) ... ς ΤΙ εκεινη" 3 ωσ παγισ γαρ επ. 6Ιπ Λο 

ΠΧΓΑΛΗ 11ΠςΘ α] ρ]εγ Ε1 (8οᾷ Ἐ οτι επίπι) ᾳ νο 8γνσα οί ή. οἱ ΕΕ (40 οπι 

γαρ, τοῦ Ἱεπι 350) αγπῃ Ἠβ11ο 30ὔ (ωσ παγισ γαρ η του κυριου παρου- 

σια επελευσεται επι εἰς) Ῥαδείμ2τό ΓγΠί518, Τήρογο «αμ ἀῑεα ἐζα 8- 
2άεο, εἶσμέ τείε «πο ἀεδεειαεί οἵο | επεισελευσεται ΟΠΠ ΑΡΗ ἃ ο (α 

ὑπίναδίε, ἃ ο ἐπίγοιδί) ... 6 επελευσεταν ΟΠΠ ΝΕΑΟΙΗΧΓΔΑΛΗΙ υποῦ αἱ 

Ρ]οχ (09. 255. 498. αἱ Ραπο ελευσεται, 151. επιστήσεται) Ἐμρίπο Ώαβ 

ους Πέοτη δρεγοεπίοί 189]οΥ νρ (οἱ. ΠΙ 518) οἱο | παντασ (αι. Γη πίὔτ8 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 91.95. 088 

’ ντ / ’ - -- « 3 .- ΑΝ 3 

καθηµένουσ ἐπὶ πρόσωπον πάσησ τῆς γῆσ. 96 ἀγρυπνεῖτε δὲ ἓν 
Ν ο ν κς [τν ’ ” ο. 

παντὶ καιρῷ δεύµενοι ὕνα κατισχύσητε ἐκφυγεῖν ταῦτα πάντα τὰ 
/’ Δ -- υ -- .- ρ- 

μέλλοντα γύεσθαι, καὶ σταθήῆναι ἔμπροσῦθεν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἄν- 
/ 

ύρωπου. 
« στ ολ « - - Δ 
Ὁτ Ην δὲ τὰσ ἡμέρασ εν τῷ ἑερῷ διδάσκων, τὰσ δὲ νύκτασ 

5 ΄ 2 ΄.-. .] Δ ” ΔΝ β 3” [ή ι Ν 

ἐξερχόμενοσ πὐλίζετο εἰσ τὸ ὄροσ τὸ καλούμενον ἑλαιών. 9δ καὶ 
- { ΔΝ ο Δ υ - -- ” - 

πᾶσ ὁ λαὺσ ὤρθριζεν πρὺσ αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ ἀκούειν αὐτου. 

Έιιδίπο Ῥαφοίμ»τ6): Ῥ οπι, Ῥταοίογοα ἀἆρδοῦ αἱ Ραϊιιο βΥτΏΣΣ40 (που 1έθπα 
350) οπι επι παντ. τ. καδθηµ. (69. αἱ α1ἱᾳ κατοικουντ.) | πασησ: ΑΚ 

δη αἱ ραπο (81356ἵ) ροβί τ. γήσ ῥροπ ... 1. 108. 191. λ' πι βγτόὰ 

Τη π(2Τ5 τη 

56. αγρυπνειτε: ΗΧΛΔ αἱ -πνητε | δε οπτΏ ΝΒΡ α ο οορΡἑαΣ... ς ουν εππι 
ΛΟΙΙΕΧΓΔΑΠ αποῦ αἱ οπιπὺΊά Ὦ ο Ε 3" 1 1 πιδὸ ᾳ νο οορ βγτέα οί πίτ οί 
1390 (340 ο) ατπι αα{] (:: αὲ ΠΠ. Ρρ.) |. κατισχυσητε εΙΠΙ ΑΡΗΣ 1. 99. 

86. ὅτ. 1591. 16. 209. «ορ 5γτΏι250 ϱ{340 ααίἩ ... ς Τί καταξιωύθητε 
οπι ΑΟΡΗΓΔΑΠ πποῦ α] ρ]εν Ιέ νρ αγτόι οἱ πί αγ Τανςτδ ἐα 33 (:: 

8απο βροοϊοδαπα Π]πά απἱάσπα οἱ εχ ἱρδίαβ ιδια Ίπσαο αἁδιπηρίιπι) | 

ταυτα παντ. ο. ΔΕΒΡΙΙΧ αἱ νὶκ πηα ϱ ο { 3 1 πιῦδ ᾳ (1:35. ο βΙοπίο) 
νρ (οί. ου ἔα οίς) «ορ εἰο ... ΤΙ παντ. ταυτ. 6Ίῃ ΑΟΊΜ αἱ α]ίᾳ α ο ] 

ΒΥΤΡ οἱ Ὦν Ρ15 Τογ65 61135 (6[/ιροΥε οπιπία ἐδία) ... αΡὸ ΤΙΣΥΠΟΡΣ οπι 
ταυτα οΠΠη ΝΤ ΟΦΗΕΓΑΛΙ αποῦ αἱ ΡΙ118100 απι; Άγτοα ϱ{5ΕΒ ΟΠΙ παντα, Ὁ 

8] ραῖς οἱ τα | σταθηναι οἳ. {(01 3 νετ Όα Ρος β” πια 

στησεσθε (δίαὐζἱς), Τατίτ ος ει» ο{εέζς 

Τ. εν τω ιέρω διδασκ. ΕΠΙΏ ΔΑΟΡΗΗΧΓΔΛΙ απο αἱ οΠΙΗΥΙ4 (α οπη ὃν- 

δασκ.) α 6οΡ ΒΥΙΡ (Τοτίαχό ρε ἄῑεπι ἵπ Μεπιμίο ἀοοεύαί) ... ΈκΏοο 

(02613:11 ᾳν6 βγτπρίδε» αρθί]ι (ζοσεδαί πι ἐεπιρίο) διδασκ. εν τω ιερ. 
(1 Μο 19, 9δ. διδ. εν τ. ερ. ποη Πποί; οοπίχα Μο 14, 49. εν τ. ερ. 

διὸ. α πια]15 (επηρίαίππ) |. τασ δε γυκτ. εξερχοµενοσ: Ὦ οπι (εχοῖἁ1έ 
νογβα5) | ηυλιζετο (Α διηλιζ. βἶς): Ὦ ειστ. οϱ. ηυλιζετο (ἆ Ιαδαδαί, 
βοᾷ ϱῇν" ηυλησετο). Βϊπιλ{οι 153. εισ οροσ εξερχοµενγοσ ηυλιζετο | 

το καλουµενον: κἲ(δοᾷ ΒαρΡρΙΠ9Β)Γ 1. 191. 908. ο οπι. ΟΓ Τεναπατ όν 
59 α ποοίεπι Φ6Υο ἴπ εἰαεοπὲπι εεεεᾶεῦαί | ελαιών: Ίου αεοεπία ΔΑ αἱ 
πηα; ΒΗΚΜΌΟΠ αἱ Ρ]α ελαιῶν, Ρεν νρ οἴένείί, ο οσαγιν... ΧΕ 1. 191. 

909. των ελαιων 

968, ωρθριζεν: ΕΕΤΗΜΧΓΑ αἱ α]ῖᾳ ορθριζ. | εν τω ιερω (εἰ. οἳ: ο 10 αἱ 
Ραϊιιο ορει): Ὦ 6 Ροβί ακουει» αυτου Ῥοη. Ῥταείετεα 19. 69. 194. 

946. Ῥοβί ακου. αὖὐτ. αθά και απηλ}Ώεν ἑκαστοσ εισ τον οικον αυτου 

οἱ απας 5οᾳπαπίέαχ ΤΟΝ 8, 1---ἰ1 (ροετῖεορα οβί ἆο αἀπ]ίανα). Ότα ἆο 

χο οί α Το] τ, 55 

ὁτ 8 
Μι 21, 1Π 
1ο 8, 19 
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084 2», Ἱ. ΚΑΤΑ ΛΟΥΝΑΝ 

ΧΧΙΙ. 

. Ὅ Ἠγγιζεν δὲ ἡ ἑορτῇ τῶν ἀζύμων ᾗ λεγοµένη πάσχα, 

2 ο ὸ καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖσ καὶ οἱ γραμματεῖσ τὸ πῶσ ἀνέλω- 

σι’ αυτόν ̓  εφοβοῦντο γὰρ τὸν λαό». 

ὃ η ὸ Εἰσηλθεν δὲ σατανᾶσ εἰσ Ιούδαν τὸν καλούμενον 

᾿Ισκαριώτην, ὄντα ἐκ του αριθμοῦ τῶν δώδεκα, 4 5 Ὅ καὶ ἅπ- 

ελθὼν συγελάλησεν τοῖσ ἀρχιερεῦσιν καὶ στρατηγοῖσ τὸ πῶσ αὐτοῖσ 

ΧΧΗ, 1 Ίγγιζεν (εί. ΗΙ]οροπθ1Σ αρ 61113): νι ο ϱΗ 1] ᾳ ηγγισεν | 
δε: κ οπι 

2. και εζητ. οἱ αρχιερ. και οι 70. (ο. Ῥμϊ]οροι 613): Ὦ ο οι δε αρχιερ. 

και γραµµατ. εζητουν | το: Ὁ 204. οπι | αγελωσι (νε ὑπέεγῇοε- 

επί): Ὦ απολεσωσιν (ἆ ρεγᾶετεπί) | εφοβ. γ.τ. λαον: ἆ οπι | γαρ 

εί.α 6 Ε1 «ορ 5Υγει οἱ πίν; ρ αἰδςο ΕΞ ϱΙ ἶ ᾳ νρ αἲπῃ αθΙῃ δε 

3, Ἐκ αἵδ ᾳπαο ΕρίρΗμΙηαΤΟΘΗ2 ελεγχ. ἕ΄ ἀῑαΙί οί Τενίπατς δ,6 οοπ]]οί ]1σοί 

ΜεΙοπεπῃ αὐίεσῖ5δδο απο Ἰ. 1. ἆαε Βαΐίαπα βοπἰρίαα ο8ὲ. Βοτῖρβϊί 11 

ἵη Ἠππο Γεγε ΠΠοάἩτη: απελθων δειουδασ - συνέλαλησεν. | σατανασ 
ΟΗΠΗ ΝΑΒΟΡΙΡΧΓΔΑ ππςξ (πν]ά ϱοἆ ΠΟΠ βα1{ἶ5 αρρατεῖ) αἱ Ιοηπβρο ρ]α ΟΥ 

δες (-- αυ Βσ) ο σατ. εαπι Ὁ αἱ τη Εαβ46Ω468 { εισιουδαν (ας. 
Ον Επδάσπι); Ὦ εισ τον τουδαν ... «ορ αεί] πι ο’ Ιμᾶαε | τον (Οτ9 
956 ονα, αἱ οάἴέαπι ο5ϐ) καλουµενον: ἃ οἱ | καλουμενον ΟΠΠ ΒΒΡΙΙΧ 
69. αἱδ ορ Υπ... ς ]μπ επικαλουµενον ΟΠ ΑΟΡΕΕΑΛΠ πηςδ Α] Ρ]ου 
ΟΥ 536 Ῥβἀεπιάθὸ (1 νρ «ή οοφποπιἰπαδαίιγ να] -παίων, εοπίχγα ἆ πα 
αιζ υοσαίι!) |. ισκαριωτην (οἱ. Επβάετης ΕἨ εισκαρ., ἃ σκαριωτην): 98 

ισκαριωὸ, ΟΥ ισχαριωθ. Ἱέοτα α. ᾱ ἠοαγίοίι, Ὁ { 5. ϱ1. Ἠ' ἵ α απ ζα [ου 
54Ἡ ραΐ Ἰητη σαγίοίἡ; εοπίνγα ο βο]αγἰοίε», ο 1 ΗΙΙ451 ἑοαγίοί]α, να 8 ἔβοα- 

πἱοίε | οντα (ε φαί ενα): α 5 ϱἳ ἵ νρ πα, Ὁ ο Ε1 α υπιδ (ᾳιοά 
Ῥεπάςθί α νετβῖς φις οορποπεπιαθαίιη)), Π{οιη ΑΥ1Ρ ο.ἳ... ϱ” ΠΟΠ ακρτῖπῃ | 

εκ του αριθµου (ο επ πΙΠιεΥοΟ, ἃ ἄᾳ ππεγο): Ὁ ο {5 ϱ. {11 ανα 
ἨΟἨ ΕεΧΡΤΙΠΙ του αριθμ. (ἨαῬαπί απΊπι ἄε ἀμοβεοῦπ) ... Χειστουσ 

αριθµουσ. Ῥετρῖί ΡΕ εκ (5εᾷ ραπείῖ5 Ἱπιρτοραίατ) των ιβ 

4. τοισ αρχιερ. ΟΤΙ ΝΑΒΡΙΕΗΧΓΔΛΗ αποξ α] ρ]ον {Υρ «ορ βγτΏῦ Ον 3, 556 

εων ον αάᾶ καν τοισ (Ε αἱ Ρ]εν Ειδῦῖδ οι) γραμµατευσιν ο. ΟΡ α)10 
α ο ο 3 Τ 1 ᾳ βγτοα αἱ πἲν αγπὶ αοί] Ειβ 41468 ϱ{ 119 | και (ο. ΔΑΒΗΡΕ 
ΧΓΔΑΠ πποῦ α1Τ0 0,556 Ἐβάεπι τς ς Τ αάά τοισ ο. 680Α αἱ Ρογηλιι 

Ειιβ1οΙ465) στρατηγοισ: Ὁ 916εΥ αὓ ο ο 211 ᾳα (ποπ Ίοπι (νρ) 8γΥ 
ο αθί]ᾗ οπῃ (:: ο{ 1]. ϱρ.).. Οοπία ϱΡ 4ἱβομ” αἰδ ΑΥΥΣΕΣ ϱἱΡ (που 1ξαοηι 

μι) Ἐν οιπ16 οἱ 419 πᾷᾷ του ερου.. Νο Ἰέοπι ΜαΙοπερΙρΗΣ16 οἱ 515 υ)1 

θδί; συνελαλησε τοισ στρατηγοισ το (516 και το) πωσ αυτο! παραδω 

αυὐτοισ. | το πωσ: Ρ ΥΠ πωσ .... 19. 69. 124. 946. ΟΥ) 558 Ἐράστα 

“5 οπωσ (Ἠ 8 επι 05 γγα) | αὐτοισ παραδω αυτον οπΠΙ ΝΗΟΑΚΗΠ 116. 

48εν α]θδότ. Ῥ α παραδοι ({γαζεγεί) αυτον ΟΠΠΊ65Ο αυτοισ ... ςαυ- 

τον παραδω αὐτοισ 6. ΛΡΧΓΔΑ αποδα] Ρίεν Ὁ ο ἔᾳνς αἲπι Μοἰοπερίρμ 
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παραδῷ αὐτόν. Ὁ καὶ ἐχάρισαν, καὶ συγέθεντο αὐτῷ ἀργύριον 
ο ε κα ος / Χ σα 2 , » ο. 
δοῦναι' ϐ καὶ ἐξωμολόγησεν, καὶ ἐζήτει εὐκαιρίαν τοῦ παραδοῦναι 

2) 3 -- 

αὐτὸν ἅτερ ὄχλου αὐτοῖσ. 
τες - ο. τσ ης 

Τ Ηλθεν δὲ { ἡμέρα τῶν ἀζύμων, ἐν ᾗ ἔδει θὐεσθαι τὸ πάσχα, 
ο / ν 21 / ρε ο « 

ὃ και απέστειλεν Πέτρου και Ιωάνγῃν ειπῶν' πορευθέντεσ έτοι- 
ον. / ΄ / Γ λος ο. - 

µάσατε ἡμῖν τὸ πάσχα, ὕνα φάγωµεν. 9 οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ' ποὺ 
; ς ας ο » 

Θέλεισ ἑτοιμάσωμεν; 10 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖσ' ιδοὺ εἰσελθόν- 
- . Δ / {ά -” . 

των ὑμῶν εἰσ τὴν πόλιν συναντήσει ὑμῖν ἄνθρωποσ κεράµιον 
σα ΄.- : ο Π 3 - υ Ν ο το ᾿ πι 3 

ὕδατοσ βαστάζων᾽ ακολουθήσατε αὐτῷ εισ τὴν οικίαν εισ ἡν Σισ- 

ρῖ5 ον Εδᾶεπι Ρΐ5: ο 3" 1 1 ἠἴζιωπι ἐαζεγεί ΟΠΙΊ850Ο αυτοισ. Ιμῖρονχε ναι 

60Ρ ΒΥΤΥ αοἲἩ ; 

«και εχαρησαν (εἰ. Ειιβάθπι{ό8 ϱ/{ 419): 1. 118. 181. 909. Ὁ 11 α οπι | 
αυτω: Δαυτοισ | αργυριον οΙΠΏ ΝΒΡΙΡΗΓΔΑ ἹπΠςῦ αἱ ρ]α Εωδάεπι 168. 
Ἱέδπῃ φεοιιπίαπι 1ὲ νς εἰς (αορ αγφεπέπι)...Αοκύχπ α1Τ0ςΥΥΡ Εβάετη «τὸ 

αργυρια(αΡ’: Πάεπι ἔεγο {εβίθς 1άεπι 1π Μο Ῥγπεῦοπ{), αδειἩ τριακοντα 

αργυρια :: αἱ Μί 

6, και εξωμολογησεν ου ΝΟΒΑΒΡΙΡΕΧΓΔΑΠ απο0ἳ αἱ Ρ]ει ο Γγς «ο βγν 

οππἩ οίο.... Ἰωη οπα (:: αἱ Ἠ. Ρρ.) οππι αείζαο δ19ν 486Υ 5ΕΠΙΕΙα ρο 
ΗΞΤΙ ᾳ Επβάςπι κό. εξωμολογήσε: ΗὈΣ αἱ πια εξοµολ., Ὁ ὠμολογ. 

εἰ Ῥ οµολογ., ὅτ. συνεξωµολ. | του παραδ. αυτον: Ῥ ινα παραδω αι- 

τον, Ὀθ6σιν. αυτ. παραδω :: εκ ΔΠί | αυτοισ Ίος 1060 6µπι ΝΑΒΟΙ, 101. 

Ῥ1]1 ... ς απίθ ατ. οχλ. (Ίιαεο ΟΠ {9. 69. αἱ αἰα) οτι ΡΣΕΔΛΙ αιιοῦ 

αἱ Ρίει ο ΕΗ35: ᾳ «ορ Ἀγνοι οέ πα ϱ{Ρ αγΏὶ αεί Ἠδάεα,, ϱ αἰτα ϱ 

νρδ οπι (:: αἱ 1. ϱρ.) 

Τ. δε: α αἱ Ραπς αάά και | ή ημερα: ΑΟΔ {5613 οἩ1 1 | των αζυμων εἰ. ς 
{οι ἔ.ᾳ νο βΒΥΙΡ οί Ἠὲ; ρα ὓ ο 5 11 βγνεπα{δέἩ του πασχα ([5εὰ α 
ΟΠ εν η ε). Θυ. το πασχ.) | εν η ΕΙ ΝΑΡΧΕΔΛΙΠ πποῦ αἱ Ρρ]οτ (Ἰίαια 1 

νο π «μα, ὧν φιιο) ΒΙΡΒΡΗΣΕΗΣΙ6,,, ΒΟ0Ρ1, 1 ραμό οἵα ε’ | εδει: 69. 946. 
αἱ ραιο δει... Ἡ ἔστιν 

δ. πετρον: Ὦ τον πετρ. | ΒΡ ιωανην | το πασχ.ινα φαγωµε: 159. 09. 

194. ινα φαγ.το πασχ., Ἰἴεια ΜΕΙοπΕΡΙΡΗΦ16 ϱ{ 545 και ειπε τω πετρω 

παν τοισ Λοιποισ' απελόθοντεσ ετοικασατε ια φαγωµεν το πασχ. 

ὧπ 

Ὁ. Ὁ οπη γεΙδαπ | ειπαν ΕΠΙ ΝΒΟΡΙ ... ς ειπον ΕΜΠ ΑΡΕΧΔΑΠ τπςῦ αἱ 
οπηπν]ά | Θελεισ: 19. 09. 194. 946. αὐπι (έοπι 5Υ11) αάά να | ετοιµα- 
σωµεν: ν 1. 106. 209. 26213 Πξομ”Ἔ αἰΤ9 ἔοτο ετοικασοµεν. Ῥτασίετοα 
Ἡ 8ΥΥΡ (ε4 ἆθαῖ αἱ 9ος], πο Ἰέθπα τα]]) αάά (:: εΜί) σοι φαγειν το πα- 
σχα, Ἰίαπι 5: ἐἰδί φαδελα οἱ ΙΗΠΙ Φάδέλα, ΙΓΕΠα ΡΡ αἱ ραπό 6 ο ρα{ βα]ι 

αε{ᾗ σου, Ἠΐπο Τιμη [σου] ... Ο15) 356 Πῦεχθ που Θελεισ ετοιµασομεν σοι 

το πασχα (ο Τασοα ο Οετίαο απιαε βεαπππίαν ποη α ΜΙ ροπᾶσπ{) 

10. αυτοισ: Ὁ ϱ οπι (11 πί Μ{) ῃ εισελθοντων: Ὦ εισερχοµενων, Τέ νο ζ- 

ἐγοειμιζη» (αἰ. 4) νε] ὑνέγαπέίδης | κ ημων | συναντήσει ο. ΝΑΒΡΗΓΑΛΙΠ 

αποῦ αἱ ρ]εν... Οικ αἱ Ραπς υπαντήσει, Ὦ αἰ5 03,356 απαντησει | 
κεραμ. υδατοσ (Ν” οπι, 84ΡΡΙ 9) ῥασταξων: Ὦ βαστ. κερ. υδ. (δαΐζη- 

τ--18 
Μ{ 20, 11-19 
Μο 14, 19--16 
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πορεύεται, 11 καὶ ἐρεῖτε τῷ οἰκοδεσπύτῃ τησ οἰκίασ᾽ λέγει σοι ὁ 
ο ο 5 - 3 Ν [ 4 - 

διδάσκαλοσ᾽ ποὺ ἐστιν τὸ κατάλυμα ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν µα- 
- / ς ο) ο... / / 

Ψητων µου φάγω; 13 κἀκεῖγοσ ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα ἑστρω- 
/ . 3 -” -ς / . 3 Ωω. ο) σ Δ σι 

μενου ἐκεῖ ἑτοιμάσατε. 19 απελθόντεσ δὲ εὗρον καθὼσ εἰρήκει 
. - Δ { Δ ’ 

αυτοῖσ, κα! ἠτοίμασαν τὸ πάσχα. 
14 88 

« οῃς νὰ λα το »/ { αἱ 2 Ν 2 ’ Δ 

ἀπ. 14 Καὶ ὅτε ἐγένετο ᾗ ώρα, ἀνέπεσεν, καὶ οἱ ἀπόστολοι σὺν 
} -” πό 9, 4. 10 ΔΝ » ’ . ’ 

αὐτῷ. 19 να καὶ εἶπεν πρὺσ αὐτούσ' ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμῃσα 

ν απ8 Φαβοεζζιπι αμας), ϱ Γεγεπ απιρ]ογαπι αφιαπι ρογίαπα (5ἱ6) | εισ 

ην 6ΙΠΙ ΝΒΟΙ, 2561 5ειπε] Ὁ ς ο {Η35: ϱΣ Ι να ΒαἩ οορ ΒΥΤΡ οἱ ἨΣ αγ: 

Ιστ χενη, 1 α απι Επ ΒαΠ ὅπ Ὕπια (4 φμο), ἃ φια... ς Τί ου (ἆ 0) 

οΠΤη ΡΓΔΛ ππςῦ 4] Ίοηρο ρ]α (157. οπου) 5γτθι υἱᾶ οἱ (ργαοπηϊβεο και) 
86Η: 16η ΑΚΜΡΕΠ α115 ου εαν (:: Μο και οπου εαν εισελθη) | εισπο- 

ρευεται: ΡΧΠΣ α] α]α -ηται 

11. ο οικὠδεσποτη | τησ οιχιασ: ἃ α4ᾷ λεγοντεσ | σοι: Ῥὺς α)1ὸ ᾳ δγι 

όπ οἱ 56Ἠ Ρ6ΓΒΡ (ΠΟΠ {ξοπῃ ΒΥΤΡ οἱ ἨΣ) οἵ) (:: πί Π. ϱρ.) |. εστιν αἱ ΝΑΡΟ 

ΒΙΡΠΒΘΧΑΓΔΑ οίς ... ργασίεν ς οἱ. ΤΠ Ἡ. 1. εστι αἱ ΡΚΝΜΌΠ οίο | το κα- 

ταλυμα: Νο 194. απ αάά µου (:: αὲ Μο), Ιέεια α ο] εἴιβ 

19. κακεινοσ: Ὦ εκειγοσ, Ἱίειι Ο15356 (ῥασταξων, εκεινω ακολουθησατε. 

εκεινοσ υμιν δειξει είς) | δειξει: κ αἱ ραπο υποδειξει, δεᾷ Ἱς οἵη υμιν | 
αναγαιον (αἱ. 0 37) ο. ΝΑΡΒΡΙΡΕΘΙΠΕΔΠΣ ΙΠςΘ α] ρ]α, ἴτεπι ο αἱ (αἱ 

565) αναγεον .... ς(Ξ5 αὐ 81) ανωγεον επι Χ. αἱ πια (αἱ. Οτῦ, 556 ο 3, 
105). Πίστη 6ΌΛΠΣ αἱ πια (αἱ, Οτ5 194) ανωγαιον, 69. 10Τ. 1 ανώγεω». 

Παθί δἷο: Ένας σαεπασµζηπα, α πιαεζίαπιπε, Ὁ γεῖε Ρίαπο ζοσισι, ἆ α διι- 

Λεγίογόπι Ίοσπη, ο ο 813" 1 ὧν διρεγέογ ζει ζοσιπι (1 εξ 1ῑία υοδῖ οδἰεπια]αί, 

οἱ ἵπ ρεγίογίδι πια(ριπι δίγαἴιπι ῥαγαίε). Ῥιποείθοτεα Ὁ αάά οικον | 

µεγα (α Ὁ ο 6 ΠΣ' ἶ ᾳ Ροβί θέγαέιπι ροπ): Ὦ αἳοῦ δα] οπι | εστρώμµενοΥ: 

κ 09. 124. αάά ετοιµον (ΟἨ 5,355 πάᾶᾷ σεσαρωµενον ετοιµον οἱ 5154 και 
κεκοσμημενον) 1: ϱ{ Με | εχει ΕΠΙ ΑΒΟΡΡΗΓΔΑΠ αποῦ 4] Ρ]οΥ ΠΡΙΕΣ νρ 

οίς... ΝΙΧ 191. { 10]αΠ αγηιθᾶ αθί] καχει (1: αἱ ἵπ Μο οὐ Ιά πια) 

19. ειῴηήκεν 6ΠΤΏ ΝΒΟΡΙ, 69. α (άἰωεγαί) ... ς Τϊ ειρηκεν ΟΠ ΑΡΕΓΔΛΠ υμιοῦ 
α] Ῥ]ου, Πίτα ἀἱωᾶ ΗΡ]εὲ νο... κ αἱ ΡΙι810 ειπεν (1: πὲ Με) | αυτοισ: 

ΡΕΙ” αυτοσ 

14 844. Ερίρ]ιδ16 ος 534 αχ ΜοΙοπαε: και ανεπεσε, και οι δωὸ. αποστ. συν 

αυὐτῳω. και ειπεν’ επιθυµια επεθυµήσα τουτο το πα. φαγ. µ. υμων 

πφο του µεπαῦθειν. Ἔαπι ροτρῖ: παρεκοψε το) λεγω γαρ (513 οι) 
υμή, ου 1 φαγω αυτο απαρτι, εωσ (533 αἀᾶ αν) πληρωθη εν τη ῥα- 

σιλ.του Όεου. Νας 6οπίτα δπηξ 4παο οχβδογ]ρθΙί ΤῬοτπιατοῦ, ο, 

14. η ωρα: 1, Ρ5ΕΥ οτη | οἱ αποστολοι οµΙῃ Ν”ΒΡ 1δτ.α ο ο ΕΠ”: 1 1 βα]ι 
δγτέα.,,. ΝΕΔΕΧ ϐθὲν οι ὀωδεκα (1: αὲ 1. ΡΡ.) ... ς οι ὃωδεκα αποστο- 

λοι ΟΠΗ ΝΕΌΛΟΡΗΓΑΛΙ 68 αἱ Ρίο ἔα4 νρ «ορ βγταίτο(μῦ ο0ρ ΑΥΤΑ αθί] 

Ἐριρ ματ εδ1θρ (543 (ν]άςε απ{ο) 

15. Τνοσυπι ενας. ΕΡΙοΠ. πο βροσίαμίσιη ν]άο πἆ Μι 26, 1Τ | προσ αι 

τουσ (αΙ, α ϱ): 1, ΤΙΡΙΕΣ νο αυτοισ 
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ο. / -- 6 - - - ορςς 

τοῦτο τὸ πάσχα φαγεῖν μεθ’ ὑμῶν πρὺ τοῦ µε παθεῖν' 10 53 
ς δω νή ιό [τά -- 

λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὗ μὴ φάγω αὐτὺ ἕωσ ὅτου πληρωθῇ ἐν 
κ ρ ω - λ / 

τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ. ΙΤ καὶ δεξάµενοσ ποτήριον εὐχαριστήσασ 
ΜΗ, ν α ας : ο. ν΄ ΝΜΙ 90, 59 

εἶπεν λάβετε τοῦτο καὶ διαµερίσατε εἰσ ἑαυτούσ᾽ 19 λέγω γαρ Μο 55 
ς ο ο Ρ] - - -- / - 

ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ πίω ἀπὸ τοῦ νῦν ἀπὸ τοῦ γἐνήματοσ τῆσ ἄμπέλου 
; 4 οτι - » ς ειν / 19 8 

ἕωσ ὅτου ἡ βασιλεία τοῦ Όεου ἔλθῃ. 19 πι Καὶ λαβὼν ἄρτον Μι2ὸ, 099 
- : Μο 14, 22 85 

1 0ο 11: 93--95 

16. οτι (οί. ἵε νο Ονπίδ, 599): οὔνίᾶρα οἵη | ουκετι οππι ΟΡΡΧΓΔΑΠ πης” 
αἱ Ρ]ου ΠέΡρΙετ νο (ϱ Η3.ρΙ 2 1]1ᾳνς εᾳ λος, ο ἆ ο ἴαπι , Ε ιζέγα) 8γνζὰ 
οἶαίν ϱξ Ἠν αχ ασ Οτ]πί 5,899 (απιοᾷο) ... ΝΑΒΟΥΙΗΣ, α]ά α 881 «ΟΡ 
οπι (ἙρίρΙππθτο απαθτι, νἱὰο απίς): Ἠάπο Ἰμπ [ουκε.] εἰ θεμα οχ Μο 

14, 95 Ἱπ]αίατη ραΐαέ; αἲ ἵη Μο βἰπιῖ]6ς {δβί65.οπι, Ργαείετεα οἱ ν. 18 | 

ου πή φαγω: Ὁ µη φαγομαι | αυτο οππη ΝΒΟ"Υ11, 1. 118. 191. 205. 
999. 18ΡΙεὲ νρ 5αἩ 5ο) 5Υτοὰ 6{δοµ ερ πι ΟσΙπίὸ, 55 Ερϊρηπιατό (ν]άο 
απίθ) ... ς Τϊ εξ αυτου οππι ΑΟ ΡΧΓΔΑΠ απςς αἱ ρ]εχ Ε (εη 1ος) ΑΥΠι 

ααίΏ ΦΥΥΡ ἰκί οἳ Ώχ, Ίέοπῃ Ὁ α]” απ αυτου (αὖ εο 4) | οτου: 1. 116. 191. 

209. 959.ου | πληρωδη: ο αἀὐπιρίεαν ... Ὦ παινον βρωύθη (:: εἴ Μι 

96, 99 Με 14, 25) 
1Π. 18. Ποβ ναγδιβ οπι 92ΕΥ Ὦ ο βγτοα βγτ η] άπιαν οἱ εᾷᾷ ηχα (αἱ ρπε]ρ] 

οἱ ΜεϊάαΙΏ οἱ αἱ αρ «οπ6β; ἰθδίο Αά]οι ,,οπιπος΄/), 5εᾷ 4ο Ὦ ο βΥτέἩ 

ν]ιᾶςε αἆ 19. 20. 

1π. ποτήριον ΟΠΙΗ ΝΒΟΕΘΗΙΤΡΥΓΑΛ α] Ίοησο Ρ]α ... ΤΠ το ποτήριον -- 

εκ ν. 20) οππι ΑΡκμΌπ α155 Γογο | τουτο 6η ΝΕΑΠΟΡ πο το]] αἱ ρ]ευ 
10]εν οίο... κ” 1956 ο (ϱ13 9) νρ οπι | και διαµερ. (ρτο ἀῑνίαιίε Ἱαῦ ο 
υἰζΐέε, α ἀὐνίε): ϱ81 ο 841 οορ ΒΥτόπΕΙΝΣ ΟΠΠ και | εισ εαυτουσ (1 αυτ.) 

οιιπι ΝΕΒΟΙΝΜ 1. 18. 49. 69. 118. 124. 181. 946. α1ήδοι 1 νς (ΤΠ. αἰ{ ὑπέεν 
σο08 νο] ο νοῦίθ) βυτόα ο{δΕΣ ΕΣ 6ορ ατΙΛ... ς εαυτοισ ΕΙΠΠ ΑΡΧΓΔΛΠ 

απο αἱ ρ]ον βαἩ ΑΥΤΡ..,. κ αλληλοισ 

18. οτι ΟΙΠΙ ΝΑΧΓΔΑΠ πηςῖ αἱ Ρ]εν ΠΡ]ΕΥ νο αΥτοα εἰπίν οἱ Π 6αἩ 6ο) αγά 
εως ΤΙ οπη ου ΒΟΡα1, 1. α]ῖ ο πιῖ ααἰἩ (:: βΙπη]]65 {αρίας Ι]εεί ραις]ο- 

168 οΠ1 ν. 16) | αποτου νυν οπΠΙ ΝΕΚΗΜΠ αἱ ρ]11815 (226. απ αρτι) ο 

«πποᾶο ποπι υἵναπι απιοᾷο) Βα]ι ο0οΡ ΑΥΤΡ αΏΥ ααἴ, Ἱίαπι (Βεά απίο ου 

µη Ρο) Ρα 1. αἱ αἰ]α (ο ν]ᾷο απίθ) δγτθα απ (1: απο τ. νυν Πιέαθ 

{απάτη πο ρτοριίαπη δὲ, οἱ 1, 48. ὅ, 10. 12, 5ο. 98, 69. Ας 18, 

6. Ῥταοίετεα ποπ ]6σ]έαν πρ 2 Οο 5, 16. Ο{ οἱ. Μί 26, 989 α0ῖ ορί 

απ αρτι εἰ Μο 14, 96 αὈἱ εθί ουχετι) ... ς ΤΙ οπι 6ΗπΙ ΑΟΧΓΑΑ πηςὸ 

α] ρου ΠΡΙ9ῦ νο ΑΥΥΣΕΡ {| γενηµατοσ 6ΠΠΙ ΝΑΒΟΡΙΧΓΔΑΠ ππςῖ αἱ Ρ]ὰ 

(49 αριά Βοχϊν)... ς γεννηµατοσ επ Κα] πια | οτου ΕΠΙ ΑΡΧΓΔΛΗ 
απο α] ρίεν ... ΝΒΟΕΙ, 8110 {εχα ου (οἳ οπι να!) :: ε{ αἲ 12, 60. 15, 

8 | ελθη: Ὁ 5γτέα οἱ 5έΛ οΓΗΥ απίε η βασ. τ. Θε. Ροῦ. 3ΥΣΡ 18 αθί]ι 

(νοκ 1]. ϱρ.) Παβεπί ἄοπεο πιοῦιπι ὀίδεγο ὕι γεύπο ἄεῖ 

19. 20. Ίπάε α νετβῖβ το υπερ υμων διδοµενον πδα αἆ το υπερ υμ. ἐκ- 

χυ»νοµενον (αεχειπίο ν. 20) ρα ΠΠ] (Πο Ἱέεπι ο {ρ1 5 ᾳ νβ) οπι, 

Ἱέοιη Ὁ ο 5οᾱ 6οσαπη 1ο6ο Ἠπιο ἐγαπβδροδίία Παῦοαπίέ και δεξαμενοςσ πο- 



91 5» 
Μι 56, 9198 

Μο 14, 15 88 
[ο 19, 21 9» 

688 590. ΚΑΤΑΝ ΛΟΥΚΑΝ 

εὐχαριστήσασ ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖσ λέγων τουτύ ἐστιν τὺ 

σῶμά µου τὺ ὑπὲρ ὑμῶν διδόµενον᾽ τοῦτο ποιεῖτε εἰσ ἐμὴν ἀνά- 

μνησω. 90 9 καὶ τὺ ποτήριον ὡσαύτωσ μετὰ τὺ δειπνησαι, 

λέγων τοῦτο τὸ ποτήριον { μαινὴ διαθήκι ἐν τῷ αἷματί µου, τὺ 

ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυνγόμενον. 31 ''"“ Πλὴν ἰδοὺ ᾗ χεὶρ τοῦ παραδι- 

δύντοσ µε µετ ἐμοῦ ἐπὶ τὴσ τραπέζμσ. 33 ὅτι ὁ υἱὸὺσ μὲν τοῦ 

ανθρώπου κατὰ τὸ ὠρισμένον πορεύεται, πλὴν ουαὶ τῷ ἀνθρώπῳ 

ἐκεύῳ. δί οὗ παραδίδοτα. 395 πι καὶ αὐτοὶ ἤρξαντο συνζη- 

τεῖν πρὺσ ἑαυτοὺσ τὸ τίσ ἄρα εὖ ἓξ αὐτῶν ὁ τοῦτο µέλλων 

πράσσει. 

τηριον πδᾳ η ῥα.τ. δε. ελθη, 4παο Ἰ]άθπι νν. 1Τ εἰ 18 οπή5εναη{. Βἱ- 

πη]]1{ογ δΥτέ ΥοΥΡΙΙΗ 20. ΟΠ αἱπδαμε Ίοςο νν. 17 εἰ 15 ρομ]έ. 

19. λεγων: Α αἀᾷ λαβετε (οκ ΙΙ. ϱρ.) 1 υπερ υμών: Ὁ αἱ ραιο υπ. ημων, 
αγπι υπ. πολλων ... αθἲ] αάᾶ ὕι τεζεπιρίτοπσπι πιιζέογιήπ | διδοενον: 

βγγεα οπι (1: πί 10ο 11, 24) | εισ: ἩΣ οι. Ῥταείοτοα πας οἳ ΠΠ5{8Ροἱ 

106 π6πα ]οσπῖ1 πά Μέ 26, 26---38 αἀδοτίρβίπης. 

20. και το ποτηρ. ὠσαυτωσ «ΝΙΛ ἈΗ1, 6ορ (ἀΐεπι βα1 αέφπε οαζίεεπι φ110- 

4ε) ΑΥΤΗΣ... ς ΠΠ ωσαῦτ. καιτο ποτη. (1: αἱ 10ο Ἰοσίίοπα ποη Βιαςί) 

οππΙ ΑΧΓΔΑΠ πποῦ αἱ οπιπσ]ά ο {σ1-ὖ. ᾳ νρ βγταί ταο]] Βαρείμτοή η 
καινη (5γνέοᾶ οπι) ὀιαθηκη (αἴ. ἔρ]". 1 ᾳ νρ 581 «ορ είς): « ϱ3' ραί 

ΤΙΊΗ αθϐΏ (8ΥΥ56Ν ος 19) πιουί ἐεδίαπιεπέὲ (ο ρετρῖί εαπριὐεῖς πιεί) ... Ὁ αἱ 

πηπ Ε (ο 4 νρ ο εδὲ οα[ίω) Βαβεἴμβδή αὖᾶ εστιν. ΟΜ Ίππο 05,535 ειπερ 

ουν καινοσ αιων εστι’ ελπιζοµενοσ και γη παηή -- και ὦὧσ εν τω ευαγ- 

γελιω γεγραπται, ποτηριον παιγησ διαθηκησ, απο αμπελου θιµαι 

παϊινησ οἵο | αιματι µου: 19. 69. 124. αἱ Ράις εµω αιµατι :: αἱ 1 Οο 

εκχυννοµενον ΕΠΙ ΝΑΗΕΗΤΌ ΔΙ αἱ θα εν ς εκχυύνοµενον οιπη ΗΌΧΓΑ 

πποἳ αἱ ρ]ου 

91. ιδου: 19. 69. αἱ6 ας ΡρΙανθβ οι |. µετεµου (αι. Ονή 356 οἱ 433): 0 ὅτ. 

ΒΥΥΡΟΠ Ρ6ΓΒΡ ΟΠ 

99, Οτι οππι ΝΒΡΕΙΙΤ 10Τ. 259) ΒΕΙΠΘΙ βα] 6ορ ...ς ΤΠ και ΟΠ ΑΧΓΔΑΠ 

πποῦ αἱ Ρος ορ [έΗβΣ 114 νρ δγτέα οἱ πΧ ο{ἨΣ αγ αοί.... α ἆ Ου, 
496 ϱΊη {| ο υιοσ μεν οππη ΝΕΗΙΣ 6 6 (Μή ἆπο εἰ σι (μέάεπι:, α ἆ ἴ8αι- 

ἑππη ζύμη φμίάεπι) ΒΑ] 60Ρ ... ς Ἡπ 9 µεν υιοσ (α: πἲ Μί οἱ Με Ιεσίῖοπα 

ΠΟΠ ΒΙ16{) ο. ΑΧΓΔΑΙΠ Ἰποῦ αἱ οπιπσίᾶς ΡΕΥ μεν ο υιοσ, {ΓΗΣ Τ] «νε 
εἰ φιζάοπι Πέιν... νἩ ΟΠ μεν, πθο οχρτίτη ΒΥΥΟΝ οἳ56Ἡ οἱ Ἡν | το ωρισ- 
πενον (Δ αἱ ορισµ.): 841. ΥΣ ΟΥ 9306 π4ᾷ αυτω, ΒΥΧΕὰ αοἲ]Ἡ ἆᾳ «ο | 

πορεύεται ος 1960 πιά ΝΒΡΕΙΤ 19. 69. 194. 10Τ. 946. 483ν ΒοΠι6] 

α12ΥΥΣ 5611 Π{ΡΙ6Υ νρ ΑΧ ΒΥΥΗΣ ΟΡ... ς απίθ κατα (1: οἳ Ἡ. ΡΡ.) ο. Αχ 

ΓΑΑΙ απζῦ αἱ Ρ]ει { ΡαἩ 6ορ 5γτέἩ εἰαί) ααίἩ | το ανθροπω: νο 

Αγγ ΟΙ (Τοπ το 1,11 Γαε αἶθ, ρεη’ 6 μοπι ἐγααίέιν Πζζμς Πιοπιύπ{ς) 

93. παι αυτοι: Ὦ ο Ε6α]ι αυτ. δε | συνζητ. ΕΠ ΝΑΒΡΟΙ ΤΑ είς ...ς σι- 

ζητ. ο. ΧΕΔΙ πμ οἳ αἱ σογίθ ρίεν | το: 51, 204. ΟΥ2) 355 οπι Ἱαρα Ὁ ΒΛ] 

οπι [ ενή (5 ενη εξ αὐτων ειή, 5εὰ νὸ 46] ειη 396): 1. 191. 151. 205. αἱ 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ο ος. 050 

, οπ0.» 2 ) Δ λ ; 3 2 - Ν , ” -- 

24 Ἐγένετο δὲ και φιλονεικία ἐν αὐτοῖσ, τὸ τίσ αυτων 
νν ο αρα ῃ .-- Εα ς Ν σ σας ΄ ὃν - - 

δοκεῖ εἶναι µείζων. 25 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖσ' οἱ βασιλεῖσ τῶν ἐθνῶν 
2 - Ν ο. ” 3 - 

κυριεύουσιν αὐτῶν, καὶ οἱ ἐξουσιάζοντεσ αὐτων εὐεργέται καλοῦν- 
« - ον λ σα 2 ας «κ. --. « [ο 

ται" 26 ὑμεῖσ δὲ οὐχ οὕτωσ, ἀλλ ὁ μείζων ἐν ὑμῖν γινέσθω ὧσ ὁ 
΄ νο κὸ « ΄ ς [4 - 9τ1.10 ’ Δ ’ 

γεώτεροσ, καὶ ὁ ἠγούμενοσ ὧσ ὁ διακονῶν. 2ἵ τίσ γὰρ µεί- 
.. ιά Ευ] [ά - Δ [ὰ Δ Δ 

ζων, ὃ ἀνακείμενοσ ἡ) ὁ διακονῶν; οὐχι ὁ ἀνακείμενοσ: ἐγὼ δὲ ἐν 

Ραπο εστιν, αἱ α]ἷᾳ ήν | εξ αυτων (εί. {νε 5γταῖτ ο{νν ΟΥ): ϱ 1493 

α Ὁ ο ΕΞ Ι 1 ᾳ βγτεα οπι | µελλων: ντ, αἱ α]α Οἱ Ρορί τουτο, ϐ9. 

946. Ρρο5δί πρασσ. Ροή. Ἱμαίί φιῖς εδδεί (ο αάά επ εἶθ) ιος,σοίιγις Ὁ 

Η3. 11 ᾳα. φιάδπαπι εβδεί «γι (6 φιιοῦ) Ίιος,Γασξμϊ εδδεί α 6, οφἩῖδ εδδεί 

εσ εἴν φιιζ Ίου αοί. εδδεὲ [νο 

94. δε και (αοἳ. {να Βαςείμδο1): ν 19Τ" ἔδετα ο ο 3 11 ᾳ σαέ πηπῃ {01 

05,133 οπι και | ΑΡΕ αἱ φιλονικεια, ΒΤ -γικια | εν αυτοισ (ο ἴη ἐΙΐ8, ἆ 

πι εἶς, 18ΡΙεῖ νρ ἴπέεν ἐῑζος νεἰ εοβ) Ἱία αἱ. πὸ ... Απ 69. 946. εν εαυτοισ, 

κ’ εισ εαυτουσ ... ΟΥ5)133 αυτων | τισ αυτων δοχευ ειναι (01 ᾖ) μιει- 

ζων: Ὁ α τισ αν ((ιάδπαπι) τη (εξδεί) µειζων, Ίίεπι ΑΥΤΟ δ{56Ν, Ίταπι 

(πεἰοπίο αυτων) 588] «ορ; Ιΐεπι Ε φις εΟγΊΩΠΙ ἐδδεί πιαῖοι, ᾳ φιάδπαπι πια- 

107 εογΊήη ἐδέ 

95. ο δε: Δ αἱ α1ῑα ΥΥΣΕἨ ρογβΡ ΒαβείμδοΙ Ταπιραι510 44 ά τς (Ξγ τοι ζοπιύπις 

ποδίεγ) | κυριευουσιν (εί. ΟΓ5,133 Βαρείμ): Ὁςκ 19. 69. 124. αἱ15 Ο1710 
ΓΑΠΙΡΔΙΣ10 κατακυρ. (1: αἱ Ἡ. ϱρ.) { και οι εξουσιαζ. αυτων ευεργεται 

(εί. νο): κἲ και οι αρχοντεσ των (5αρρ]θ εθνων) εξουσιαζοισι’ αυτων 

και ευΣρΥ. (:: εκ Μι βακ1) 

96. γινεσδω (8ΔΒΡ γειν.) εαπι ΝΕΡΙΤ 1. αἱ αἰ]α Γαπιραχσ]θσοά.,,, ς Ίωῃ Τϊ 

γενεσθω ουπι ΑΧΓΔΑΠ αποῦ αἱ ρ]εν ῬαδείμδοΙ | ο (Ρ 69. οι) γεώωτεροσ 

(ο {3 απι {1 {ΟΥ ἵπρ 8αἩ τηί αἱ ἠιπίου, Ὦ ᾳ αζι[εσεπίίογ): Ὁ ἃ ο 3 ϊ 

1ναβὰ (8αἈν1ά, Πέαπη οορΡοΙ13 εἶομέ ιεγ) µεικροτεροσ (πιὔποη, ἃ πεύπι) 
ο διακονων:1 Ὦ ο διακογοσ, 1ΐθπι ο 3. 1 να πιὐαβέγαίου, ἕ α πηζπιζβέετ' 

2Τ. τισ γαρ (ΝἨ αάά ο) µειζων (ία 33", ΕΙ, 189. 69. 194. αἱ ραπςα Όσα 

{ΓΤ1 4 νο 5ΥΤΡ ΤΙ αθίἩ οίς αᾶᾶ εστιν) ο αναχειµενοσ (Τ -πεινομενοσ) 

η ο δια. ουχι (κμ”π 1. 909. α15οΣ αἱ ραπο Ῥαβείμθθεά ουχ) ο ανακει- 
µενοσ: Ὦ (πες α]]ΐεν ἆ) μαλλον 1} ο αναπχειµενοσ ... ᾱ οπι | ουχιο 

ανακειµενοσ: α ο 6 3. 11 παπα η φεπέθας φιωϊάεπι φῖ γεσωπιδίέ, ἴπι σοδῖς 

αιίεπι Ίο: δίο δεᾷ φιζ πιὐιδέγαξ ... ΒΥΤΟΙ ΟΠ1 (Ρ6ΥΦΘΠ5 ποηπιε 60ο εἰς) | 

εγω δε ιδ ὧσ ο διακονων (αἱ. Ἐαδ]ποῖδί ῬακείμῦοΙ 0ΗΥ1)650): εγω γαρ 

(4 αιίεπι) εν µεσ. υμ. ηλθον (ἆ δια πι πιεᾷίο υεδέγωπι οεπῖ) ουχ ωὧσ ο 

ανακειµεγοσ αλ) ωσ ο διακονων. Ἐαάεπι ασποδοῖί ΟΥ95 319 ο δε ει- 
πων' ηλθον ουχ ὧσ ο ανακ. αλλ ωσ ο δια. ἈἰπαϊΗ ταν ΟνΙπΙ 161 φί 
ἄἰωεγαί: εεσε ἐΦΟ δι πι πιεᾶίο υεδέγιηι Ίιοι δἶσιέ ἀἰδοιπιδεις 5εᾷ 5ἰσιί 

πιζπἰδέγαπις, Ἱέετη 3, 995 60ο απιέεπι διίπι πι πιεζίο οεδέγαπι Ίιοπι φιιαδὲ φἩιῖ Γε- 

ουπιδῖέ «εῶ «ιιαξδῖ φι ποϊπἰκίγαί (οἳ οἱ. 53551 καγω εγξνοµην εν µεσ. υμ. 

ουχ ωσ εἶς, Ι{επι ή δῖ: νὶκ εοπίτα να]εί Ον 3315 αῬὶ Ἠθετε α)]αά1ξ: γε- 
γοµενοσ εν µεσω ημων ὦὧσ διακονωγ). Ααάῑιαππεπίαπη οοπβγπιαί αἴ. « 

600 αιιέεπι ἔπι πιεζίο υεξδέγιίηι 81 Ί10Ίι δῖσιιέ ΥεσΊΙΠιΦεπς δε εἶσιέ πιὐηεβίγα- 

ΤΙΡΟΒΗΏΝΡΟΕΕ, Ν. Τ. Ε. 8. 44 

Ὁν 46 

25556 
Μι 20, 95 «5 
Μο10, 4558 



Μι 19, 28 

690 20, 98. ΚΑΤΑ ΛΟΥΝΑΝ 

ῃ « » να. ἷς ε - ο 5 ο 25 ε , 

µέσῳ ὑμῶν εἰμὶ ὧσ ὁ διακονῶν. 25 ὑμεῖσ δέ ἐστε οἱ διαμεμενηκότεσ 
33 ώ . .- ε) ᾿ ον Ν 

μετ ἐμου ἐν τοῖσ πειρασμοῖσ µου. 23) κἀγὼ διατίθεµαι ὑμῖν καθὼσ 
ο ς / 0 ” Ν ΔΝ 

διέθετό µοι ὁ πατήρ µου βασιλείαν, 90 ἵνα ἔσθητε καὶ πύητε ἐπι µ ῄ ) 7 ή 
τησ τραπέζησ µου ἐν τῇ βασιλεία µου, ᾗ μ] Ν κ 

καὶ καθήσεσθε ἐπι 
ν : , ν -. : 10 τν.’ Ὀρόνων κρίνυντεσ τὰσ δώδεκα φυλὰσ τοῦ Ισραήλ. οἱ πο Σί- 

/ ] ς - / -” - ς µ 

µων Σίμων, ἰδοὺ ὁ σατανᾶσ ἐξῃτήίσατο ὑμᾶσ τοῦ σινιάσαι ὧσ τὸν 

{ού (Ἰΐέοπα Βο ἆπ]1ΟΤΏ 6/0 διιπι πι πιεαζίο υεβέγπι ποπ δἶσιμέ ἀἱξοιιπιδεπβ δεᾷ 

φέοιέ πιὐπἰφίγαπς) | ΑΙ, 69. εµµεσω | ειμι Ρροδί υμων οππα ΝΒΙ ο ΕΠ3: 

ἵ] νο ΕπδίασΙδο,, ς Τμῃ ΤΙ απίο εν µεσ. υμ. ΡΟ ΕΥΠ ΑΩΧΓΑΛΠ αηςῦ αἱ 
οπιησ1ᾶά α Ὦ ο ᾳ Βαδοί 0Ἠγ1, 60 Οπίδ, 80598 4, 461 

98. υµεισ δε εστ. οι διαµεµεν. (αι. Βιρίαο 150): Ὦ και υμεισ ηυξηθητε εν 

τή διακογια µου ὧσ ο διακονων οι διαμεμενηκοτ. 

99. διατιθεµαι (κ Ροδί υμιν): Α 1. α119 Ρετο Ὦ5-Α (13535 διατιδηµε, ΟΥ 

3,936 Φήσομαι | υμιν (εί. ΕαβιποΙδ0): Α 19. 16. αἱ ραιο ΒΥΙΡ οορ{ΤἈβπα 
Ὑοῖά βο]ιο]251 οἱ 35δ αἀά διαθηκην. Τετ ΟΥ3655 καγω Φήσομαι Ὁμιν 
διαθηήκηήν, εσθινειν και πινειν επι οἷο. Ο8 εἰ. Επδιιζδύό τραπεζα, ἧσ 
πεταληψονται οἵσ την διαθηκην διεθετο δια το µεμενηήκεναι µετ αὐ- 
του εν τ. πειρασµοισ, ινα εσθιωσι εἴο ] µου: ΡΕ αἱ α]ᾳ ο οι. ΟΕ 
πας ΡΙ9459 , ἆς Ίος Ίρ5ο ἀῑκίδίϊ ποῦίς ο]ἶτα ἵπ ραχαβο]α: νο ὕπεμει- 

γατε ΠΊΕΟΙΠΙ πειρασµουσ. ΟοπβΗίααπι νοῦίβουπα γ6βηπη, β]οα{ πἹθΙβ 
Ραΐετ οοπβδ (ας 1]]αᾶ πἹθοαπη, αιποά οἆ αεί οί ὈϊναίΙ 8αρεν πιθαη 

τραπεζαν ΊΠ Πιο ΤΘΡΠΟ αἴᾳπο βεἀαΡΙῖ5 8πρεχ ἀποάσσίτη {Πτοπος πα 

χρινήτε ἀποᾶςοῖπι φυλασ Ίδτας][ς.'' | 

90. εσῶητε οτι ΕΡΤ... ς εσθινητε ΟΝΤη ΝΔΑΡΣΠΩΧΓΑΑΠ αποῦ αἱ Ρ]εχ (αἱ 

ραπ -τετε) Ειβ]ασ150 ῃ πινητε: τ, αἱ ραπο Ειδ]πὸ πινετε (Α --ται). 

Ριπείοτεα 189. 69. 940. Αγτόα βαΥοἷά (56 οπι µου Ροβί τραπεζ.) «ορ 
ΝΙ α4ἆ µετεµου | εντη βασιλ. µου (Ὁ ϱ 1 απι {ΟΥ Ίπρ {οἱ ΒΥΤΟΣ οπι 

μου) οππῃ ΝΑΒ(Ρ)ΚΙΝΩΤΣΑΠ αἱ ρ]α Τξ νρ 5α] «ορ (5γΥ σα) αγταρ(ς το] 

Ειιδασ150 (Α {1315 αρ 4/15 επι τη βασ. µου) ... ΕΕΘΒΒΥΓΑ α1δ (ογο 
ΡΑ-Α 5535 οπι, ΐπο 00, ΟΓ 013.655 επι τησ τραπεζησ του πατροσ 
εν τη αληθεια | καθησεσθε ουπι ΝΑΗὔατιῳπ” αἱ πια (Α1, -σθαι), 1ΐέθιι 
συ’ Ίωι Τϊί καθισεσθε επι ΕΕΚΜΒΟΥΣΕΛΠΣ α] πια, ἴίοπι Ὦ ᾱ α 8εᾷε- 
ὀἱμΐ (ο δεζεπίεν) ... ΒΔ καθησθε (Η34 -σθαι), Ρ8Εἳ καθεζησθε,ς 

πχαθισησθε εἶπι Η αἱ πα; Ἱτεπ ΠΡΙ νρ δεζεαίδ | Θρονων (ο 19. 69. 
194. 946. 455. -νουστ: αί Μ{): πορχ αἱ ΡΙβ20 α Ὦ Ε1 α (πο Πΐθιη ϱ 1 
να) βγτέα εί Ρς." αἳΣ αχπι (ος, ΡΙΡ{, ν]ᾶε απίθ) Ῥτασπι δώδεκα (0 τῷ) 

οἵ 99. 8Ρ9 4] Ραιο ο 3: πιπι αάά Ἰάεπι :: οχ Μί. ΟΕ οἱ. ΟΣΡΤΟΝΥ (ὅδαρ 

Μα], 15 ΝοβίΙα) τοισ µαθηταισ αυτου υπεσχετο δωσειν ο κυριοσ του 
χαῦισαι αυτουσ επι δυδεκα ὕρονων κρινοντασ τασ δωδ. φυλ.τουισρ. 
κρινοντεσ: ἩΊ Ἰ ροβΐ τασ (ϱ3 οπι) δῳὸ, φυλ. Ρο 

81. σιµων σικων (Ν οπι α]{εγαπι) βἶπα ειπε δε θίο οππῃ ΙΤ 84] 6οΡρ (Ίέαπι 

Ῥαβείμᾖδό. αργία οπίπι ΠΙ] Ργαθιη. Νο. Πθαπιείμ ὔττ),., ς Τη ΡΥ86πΠι 

ειπε δε ο κυριοσ ΟΝΤη ΝΑΡΩΧΓΔΑΠ αποῦ α] οπιπὖΙά Ὦ ᾳ νρ (ργπείθτεα 

α 435" 1. 1 αἲί αμίοπι ἀοπιύιμε Ῥείγο: Φήποπ ήπιο [ΠΠ οι] εοσε, 1 αἲϊ 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ἱ 92, 94. 601 

στον 5 ἐγὼ δὲ ἐδείθ]ῃ περὶ σοῦ ὥα μὴ ἑἐκλίπῃ ἡ πίστισ σου. 
895 

9Τ4.9 1126, 98 -- 35: , ῃ / 2 915.1 
καὶ σύ ποτε ἐπιστρέψασ στήρισον.τοὺσ ἀδελφούσ σου. δὸ πο. Νο ντ ὃς 

ε . τ τα Δ - / 2 6 Ν Το 18, 06-- 98 

ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ κύριε, μετὰ σοῦ ἔτοιμόσ εἰμι καὶ εἰσ φυλακὴν καὶ 

εἰσ θάνατον πορεύεσθαι. 94 ὁ δὲ εἶπεν λέγω σοι, Πέτρε, οὐ φω- 
3 Δ 32 / Δ 3 

νήσει σήμερον ἄλέκτωρ ἕωσ τρὶσ ἀπαρνήσῃ μὴ εἰδέναι µε. 

αιιέεπι ἀοπιῖπιιβ Φἰπιοπί Ιείγο: Αίπιοπ εοσε, ραῖ παπα αἲξ αιέεπι Πεδιις οί- 

πποπά: ΦΤπιοπι εσοε, ϱ ἐῑῖε αιίεπι ἀπ Ιείνο φιιοπίαπι εαΐίαπαδ, ΟΥΡ 

αἰωῖέ αιέεπι ἀἄοπιύπιις αἲ Πείγιππ: Ίσσε δαίαπαθ) ΑΥΤΡ (8ΥΤΗΥ αίω. αιέειι 

ἀοπιύπιι5 Πεδ8, ΒΥΙΣΕΗ εί ἄίω. Ἰέδμδ, ΡΕΤΡΕΠΡ Αἰπιοπί, Αγτεα εἰ ἀοπιύπιιβ 

ποδἰεν ἀἰω. Φὐπιοπί: δήποπ εοοε) εἰο | υμασ του σιγιασαι (5 αἱ αἰῖᾳ αάά 

σε, 881 6ορ 5ΥΤΗΥ τορείππί υμασ): ἃ νο ἨΙαι]οΥΙῃ γ06 μέ ογἰῤγαγεί (. 
567.) Ὁ ο {83 1] α αἱ σος συεπἰ[εί, ο αἆ σεγπεπῶτπι (οΠΠΙ860Ο υμασ), 

Τουί{αξ έΐἱ οεγπεγεί 005, ΟΥΡΙΗ μέ Ό05 υεααγεί. Ῥταείετεα  Ἠαῦθί ἕι- 

γνασαι, 5αρταβοτῖρίο σ 8υρεχ ἕ. ΟΙ 5,14 τι εστι σινιασαι; αγαγειν, 

περιαγαγειν, σαλευσαι, κιγησαι, διαδο»ήσαι, ῥασανισαι. 

99. δε εδεηθην (4 δε ήθη): τ δε δεηθην | εκλιπη οππι ΝΒΡΚΙΜΤΙΧΠ 
Α160 (ογο Ῥαςθθίμ2τΤ ϱ{256 (]ν 1, 007 οί, 44 αἱ ὅ, δτο οί αΗΡ1 οντ 41955... δις 

εκλειπή ΟΙΠΙ ΑΕΔΗΦΒΥΓΔΑ αἱ ρα (Βα53,160 6ο οὰἆ Πας) | και συ 

ποτε: Ὦ 9 β8] συ δε | επιστρεψασ (κ -στραψασ): Ὦ 6 επιστρεψον 
και | στηρισον 6ΝΠΙ ΝΑΒΚΙΜΦΩΤΙ1. αἱ], Ἱίοτη Χ επιστηρισον ... ς στηρι- 

ξον ο. ΏΡΓΑΛ ππςῦ αἱ ρ]ει Βας” 160 | αὐελφουσ: Δ οφθαλμουσ (ας. ὃ οσι- 

08) | σου (αΌδα αἀθ]ίαπι ἔρῖ νρ): αΌ οο 5 11 α αάά εἰ γοραίε (1 

ογαίε) πε ὑπέγείίς πι ἑεπιρίαδίοπιετι (ει --οιιε) 

9ο, 0 δε ειπεν αυτω (ο 1ζε αιίεπι ἀωτέ Πέ, ο νο φιί αωτέ εἴ): Α ειπεν δε 

αυτω, α Ὁ {3.11 α ἀἰωῖέ αμίεπι εἰ Ῥείγις, 8ΥΥ5ΕΕ ήπιο αιέεπι αἰωῖέ εἰ 

94. ο δε: Χ βγτέὰ εΕΣΕΒ ϱ{ΒΙ αάάᾷ τς | πετρε (5ΥΙ5ΕΝ ποπ): Αγτοα οπι | 
ου 6ΠΠΙ ΝΒΤΩΊΧ 4] ραπο...ς που µη (αι πἲ Ι9οἩ Ιαείῖοπο ποη Βπςί) 

6πΠΙ ΑΡΓΔΑΠ αποῦ αἱ ρε; | φωνησει (1, -σεισ): ΥΙ α1Τὸ {οτο φωνηση 

(15 οξ ΤοἨ) | αλεντωρ: 8Υτέὰ αάὰ δἱ | εωσ οπτη ΝΕΤ 69. 194. 101. 
946: Ἱίεπῃ ΚΝΣΠ αἱ15 {ετο εωσ ου (:: αἱ ΤοἩ), Ὦ εωσοτου. Τίοπι Π8ΡΙ6υ 

νς 5α] «ορ ΒΥΙΣΕΝ ε{Ρ πιρ οί Ἡσ,., ς πριν η (ᾳ αἱ Ραπο οπι η) ουπι ΑΓ 

ΔΑ πηςῦ α] Ίοηρε Ρ] (Ίέεπι ᾳ αἱ Ρραις) (8Υτοτ) ΑΥΤΡ ΙΧέ αγπι αθἰἩ (:: ο 

Μ{ εί ἡς, Ίέετα Ἱπίτα ν. 61). Μπιίαί Ιοσππῃ ϱ Βΐ6: ποοίε ιαο απέέφιιαπι 

Φαἴζιβ οαπ{εί {εΥ πιο πιεφαῦίε (:: οἱ ΜΙ εἰ Με) | απαρν. µη ειδεν. µε (υ 
αξ απ. μή ει. µε, ἆ πι πε(αδθίς πεδοῦε πι) οππι ΑΡΓΑΛΠ (ἔοπα μη) 

πηζῦ (Ἡ απ. του µη εἰο) αἱ Ίοησ6 Ρ]α δα] θγτοα ϱ{56Β οἱ Βῦ 2γΠι αθἲΗ 

εκ. πα µε απαρν. ειδεναι επ ΝΒΙΤ 19. 191. αἱ (ο πιε πεφαδίς ποείο 
Β6, πιοσέε Ῥτο ποδ5ς) 1 (ὅτι πιε αὐπιεμεδ {ει ποβδε), 1ἴεπα ϱ αἱ ξαπαργν. µε 

ευδ. (αὄπεφες πιε ποδδε), Ίεπι Μα 8] ἶ ᾳνς απαρν. ειδ. µε (αὔπεφεε 

Ίι088ε πι), ἴέεπη οοΡρ ΒΥΤΡ.... Ὁ ππιε πέφεΒ, ο πιε πεφαδίς, 5’ αὐπεφεςδπιε, 

ἵξεπα α (έω πιε {εν αὐπεφες) :: Πάθῖ 4Ώβοπαπι ϱ8έ εκ µε απαρν. ειδεναι 

ΟΥἴ88 6556 Ἰαοίῖοπες τε]ίαπαδ. ΟΡ Ἠπο Ἱ]]πά οι αντιλεγοντεσ αναστ. 

μή ειναι 20. 9 | απαρνηήση: Τ αἱ α]]ᾳ -νήσει 
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9, δο. 605 |: 9 ΝΑΤΑ ΛΟΥΝΑΝ 

Ως 916.1 - ο ος ης, 2 ο ο ζ ϱο πο Καὶ εἶπεν αὐτοῖσ" ὅτε ἀπέστειλα υμάασ ἅτερ βᾳλ- 
ἲ Ν ; κος ἃ ’ ’ « ’ Ν 

λαντίου καὶ πήρασ και ὑποδιμάτων, μή τινοσ ὑστερήσατε; οἱ δὲ 
τ . / Ωω « ντ ος π - ε ν 

εἶπαν' οὐθενόσ. 96 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖσ' ἀλλὰ νῦν ὁ ἔχων βαλλάν: 
ῴ ’ ς Ν ’ Ν ς ἄ .” / ΔΝ 

τιον ἀράτω, ὁμοίωσ καὶ πήραν, καὶ ὁ μὴ ἔχων πωλησάτω τὸ ἑμά- 
ϱ) - Ν 3 ’ ο Π τ οττ.Ώ ’ Δ ς ο ο) 

τιον αὐτου καὶ ἀγορασάτω µάχαιραν. ὃ λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι 
.” η -- - ’ ες Δ ο, 

τουτο τὺ γεγραμµένον δεῖ τελεσθηναι ἐν εμού τό᾽ καὶ μετὰ ἀγόμων 
. ) ώ λ ν Δ -- ς 3 ς 2τ8.1 λ . 
ἑλογίσθη' καὶ γὰρ τὸ περὶ ἐμοῖ τελοσ ἔχει. ὃδ Ἠπ " οἱ δὲ εἶπαν 

η Σο ἃ ῃ ες ν « ια 2 ὀθγμῥήην, αἴὸ / 3 

κύριε, ἰδου µάχαιραι ὧδε δύο. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖσ᾽ ἱκανόν ἐστω.. 

96ῦ 8ᾳᾳ. Ώο Μεῖοπο Βρϊρ]δ]δαι 515: παρεκοψε το" οτε ἀπεστειλα υμασ, 
μή τινοσ ὑστεφησατε, και τα εξησ., δια το" και τούτο το γεγραµµενου 

δεν τελεσθηναι, το" Και µετα α»ομων συγελογισθη. ή , [. { 

86. ῥαλλαντιου οπι ΝΑΒΡΙΩΣΤχ”ΔΑΞΠΣ αποῦ αἱ ῬΡ]α ... ς ῥαλαντιου οι 
ϱσχ"γλ"π" αἱ Ρρ]α (ες, ΟΥ 5, 655 ο Ιέαπι) |. και υποδηµκατων: τ αἱ α]ῑᾳ 
αείἩ οἱ | τιγοσ (ας): κὖ τι εκειπία Υουδα | υστερησατε: Ἡ -σητε, 

181. 909. --Θητε (1. -θη) | ειπαν εἶπι ΒΡΙΤ ... ς ειπον 6ΙΠΙ ΔΩΧΓΔΛΠ 

απςῦ αἲ οπηπσῖά ΟΥ 5,055 0 5,10 Α ειπεν | ουθενοσ σππι ΑΒΦΤΊΧΓΔΠ 
ππςῦ α150 ῄογο... ς ]ωμπ οὐδενοῦ ϱΙΠΙ ΝΡΙὉΑ αἲ ρ]α Ον ΟΥ 

8θ. ο δε ειπ. οτι Ν Ρ 6 ΦΥΤΗΕ ΟΥ”, 330... ΝΟΒΙΤ 3] Βαἱ ϱοΡ ειπεν δε, 
»υτεα αἱδεὮ ειπεν, αοεί] και ειπεν... ς Ἱμπ Τϊ ειπεν ουν οΙπι ΑΩΧΓΔΑΠ 

αποῦ αἱ Ρ]6γ ΠΡΙ νο 5ΥΥΡ α1πη (ΟΥ 5,655 ειπ. ουν αυτοισ ο 1) | αι- 

τοισ: Ὁ 1. αἱ Ραις α Ὦ ο 3: ἶ (1 αἰωῖέ εγο ἴέεγιήπ) αἲπά οἱ | ῥαλλαν- 

τιον Ο6ΠΙ ΝΑΒΡΙΙΩΤΧΖΑΑΣΠ πο αἱ ρία ... ς ῥαλαντ. ου Χ” ΓΑ” αἱ 

Ρ]α (5 πί απίο 2) { αρθατω (1 να τοἴζα) ου. 015055: Ὦ αρει (ἐοί1ει). ΟΕ 

Βατ6βΕ5ύ0 αρατω Πητοι αρει' ουτω γαρ και τα πολλα των αντιγραφον 

εχει - ὧσ µη ειναι προσταγ/ία αλλα προφητειαν προλεγοντοσ του κυ- 

ριου | αρατω οµοι, (0115, 330 οἱ 333 οπι) κ. πηραν: 8ΥΥΕΗ η πηραν 

αρατω | πηραν (1Ρ]ε ἆ νρ Ῥεναπι): ο ολἠοέγπι |. εχων: 5Υτεὰ οί δε 

οί ᾱΕ (πο Ῥ) αἀά µαχαιραν | πωλησατω ΕΠΙ ΝΑΒΕΚΙΜΩΤΟΣΠ α] 5α]ι 

ται 015605 Ώαοτερρ4θὺ 015330 οἱ ε.α! οχ1ὔδ.... Ὦ πωλησαι (τεπᾶαί), ἘΘΗ 

ΒΥΓΔΛ α1115 {ογο αἲπι 015; 337 πωλήσει | το: ἃ καιτο | αυτου: Ὁ εαυ- 
του | αγορασατω ΕΠΠΙ ΝΑΜΑΚΙΜΩΤΣΔΠ αἱ εαέ τη ΟΥ Ῥα5 ΟΗΥ68Η... 

ΡΕΕΗΡΌΥΓΑ αἱ Ίοηβ6 Ρ]α αἲπα Ο1ὔ, 530 οἱ 35" αγορασει (ἆ επιεί) 

9Τ. υμιν: Ὁ Ὁ οπι, | οτι 5ἷπθ ετι (ρτοῦ Ἀο]ι) οππη ΝΑΒΡΗΤΩΤΧ αν Ε 
5αἩ «0Ρ ΒΥΤΗΣ ααἴ] (Ἠ 1 «ιο κογέρέωπι ἐδέ, π0Π εχΡΥΙΠΕΠΙΕΣ τούτο)... 

ς ΤΙ αάά ετι οπτῃ ΓΔΑΠ πΠςΣ αἱ ρ]ογ ΠρΙες νρ ΒΥτοὰ ος πίΣ ασπι { τελε- 

σθηναι: Α 9609. α]ῦ πληρωθηναι | το (5ΥΥΡ11ΕΡΙ) και (ὁ ϱ” 4 να 
Ροβέ ζω πιε Ῥεγριπί οἱ οι πι)! Α α ο ἆ ο (13:) 1 1 ΑπιριαζΙδ1ό οτν και 
(4ιιοά εἰ, Π5' φιιοᾷ αἱ), Ίέοπι { ϱ3’ απι {α [ου οι ραΐ πηῖ ε φιοᾷ |. µετα 

(0 αἆά των) ανοµων:α ςα ϱ1’ 1 απι {ὰ {ος πρ ΠΠ πηῖ σαΐ {οἱ οι ἴτι- 

ᾖιδίέθ, { 85: ϱ3. 1 ᾳ νροᾶ οι ὑπέφιέα, σι δοεἰεγαξίν. Ἠ]ον νενοβδ)δῖή ὅ 
νοτ να]: εἰ οωπι η ή δίπε ἴε(ε εγαπέ περιίαίμε ἐδέ, ΒΙΟΙΠΠΡΕΗΒ: 

υ16δί Ἱῃ Τα ΗΠί5 οἀᾱ. ρτορίογ βἰπιρ]οϊίαίοπα Ππίογργδίππη 1η] οὐ]- 

ἔππα Βέτ 1έ οτι ὑπίγιίε γεριαίι εδ, ἴπΙΠΘΠ 5οἰεμάα αῑπά αριιά 



ΚΑΤΑ ΔΟΥΚΑΝ ο, 4 695 

ς - ὰ Σο. Λ 3 .. 4 Ν υπ 2 2 

59 Ἠδα Καὶ εξελθὼν επορεύὈῃ κατὰ τὸ ἔφοσ εἰσ τὸ ὄροσ 
σα ον / αι ος λ Ὢ 980. 

τῶν ἑλαιῶν' ἠκολούθησαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ µαθηταί. 40 5 ὸ γε- 
, Ν Ν ο π  Μ / Δ 5 

γόμενοσ δὲ ἐπι του τόπου εἶπεν αὐτοῖσ᾽ προσευχεσύε μὴ εἰσελῦ εἲν 
᾽ / ” 981.11 Ν μαι Ἡ ; ο) ος ς Ν 

εἰσ πειρασµόν. 41 Χαι αυτοσ ἀαπεσπάσύη απ αυτῶν «ὡσει 
, ; Ν Δ Ν / ; ς : ῃ 3 

λίθου βολή», καὶ Θεὶσ τὰ γόνατα προσγύχετο 43 λέγων' πάτερ, ει 
252. 1 -- Ν ) ... -. 

βούλει παρενέγκαι τουτο τὸ ποτήριον ἀπ ἐμοῦ πλὴν μὴ 

ἄταεσος βἸσπίβσατο ανοµον, ᾳαποᾶ Πο βοχ]ρίέαπα οβί, α)ῑπά αδικον, απο 

Ίπ Τα πῖς νο]απ]]πῖρας Παρείαν: ανοιοσ επῖπι ἀῑσιίαν 11ο απ 5δἶπα 

Ί6υθ ο5έ - ἄδιχοσ νοτο Ἱπίαπις. | και γαρ (μπα νρ εἰεπῖπι, αἱ πιο) 

το: Ἡ καιτο γαρ... θα ο ΕΞ 1] βγτοᾶ οιη γαρ, Πῖπο ΤΠ [γαρ]. ΘΟ6ο- 

ἔδτάπ] α ο Π 5: 1 εἰ ὧε πιε φιιαε διωιέ Πἴπεηι Παθεπιέ, ἃ εἰ ἄε πιε Πίπεπι ιαυεῖ, 

1 εἰ ἄε πιε (μαε δογδία διπιέ Τἴιεπι Ἰιαδεπέ, α ΠΙΠιΟ φιαε ἄε πιε δογτρία 

οτιέ Πίπεηι ]ιαὐεπέ, Ε εἰεπῦπι εα φιαε ἄε πιε δογεθία διιέ Ππιεπι αδεπέ, 

νο εἰεπύπι εα φαο διιιὲ ἄε πιε Ίπ. Ἱαδεπέ | το οἳπῃ ΝΕΡΙΩΣ 1. Ὁ ((ποᾶ 

εἰίαπι .... Ίἴπεπι λα .. 519) 58Ἡ «ορ ΑΥγτέα εἰ ΡΙχίδίΓ,,, ς Τη ΤΙ τα 

οπτη ΦΧΓΑΑΠ απο αἱ Ρ]6ι ΠΡΙΝ νο ΑΥΥΣΕΝ οἱ Ρ ΠΕ αγΠῃ πα] 

98. ειπαν οΝΠΙ ΝΒΡΙΩΤ... ς ειπον ΟΠ ΑΧΓΔΑΠ αποῦ αἱ οπιηὖίά {κυριε 
(0 Ῥοδί τδου Ροή): κἲ οπι (5αρΡ! 9) { παχαιρ. ωδε δυο (εἰ. ᾳ): Ὁ νρεὰ 

επι ὃυο παχ. ὦὧδε (δυο µαχ. αἴϊαπι 8γτοῖ ϱ{δεὮ ο{μτ), 5δεά ἆ οπι ὦὧδε, 

ΠΡΙΕΡ απι {α {ο πρ {ο] «ορ φαᾶο ἄιμο Μο | ικανον (α -νοσ) εστ. 119] 

ΝΡ οαξΐδ νο] δαΐ ἐδέ): Ὁ αρκει (ϱ ἆ ΕΙ ειῇίοῖ). Ῥταοίετεα βγτέὰ αά 

Μωγφΐέε εαπιιθ (:: ϱ{ ΜΙ 26, 46) 

99. εξελθων: Ἐ ΟΠ | επορευθη (α ο Ε αὐί): Ὁ α)ῖ επορευετο, Ὦ ἆ ο Η5: 
1]1ᾳνΕ ἶδαί | εθοσ: Ε ειωθοσ | των: Δ οπι | καν ον: Ἡ (6αρρ]3)ν α115 
{6γθ αθ{ῖι οπι και | οι µαθητ. βἶπο αυτου ΕΙΙΠΏ ΔΑΒΡΙΜ ΤΑ” 1. 189. 191. 
209. αἱ α]ϊα α (51: 5.9) νο οορ ΦΥΤΡ ΥΠ... ς Τη αἀᾶ αυτου εππι ν"ῳ 

ΧΓΑΤΑΠ απο αἱ ρ]οΥ Π{ΡΙεν βα]ι βγτου ϱ{δοὮ οί τ αθί] 

40. γενοµενοσ (1, -νησ) δε: Ἡ γενοµενοισ (οιηῖς5ο δε) | του: Ὦ οἳα | εισ- 
ἑλΦειν (989 ελθειν, Ἠ” οἵη, 5πρρΙ5): 19. 69. 1924. 946. εµπεσειν ... Ὦ 

Υ56Υ εισελθ΄ήτε (ᾳαεπιαάπιοά τη 1ΐ νρ πε πένες) :: αἱ 1. ϱρ. 

41, Ἐκ Μεῖοπο ΕΡΙΡΗΖΦΙ6 (545 αβετί απεσπασῦθη απ αυτων πβα προσγυ- 

Χετο. ΤΠ ελεγχ. ξε: ουκ αθα ανευ σαρκοσ - µη φανταζω». | και αυ- 

τοσ: Ὁ 841 αυτ. δε, εορΏ1 α[Ρείγά και αυτ. δε| απεσπασύη (π κσ 
566 εχειη{έα νεχδι 5πρΡ!] ἃ-ς ΠΡΙ νο αυιῖσιις εδ): Ὦ απεσταθη, α 153. 

απεστη, Ίτεπι (γεοεβθέ, δερεδοῖέ, ἀἰεεδείι) ο ἆ Ε1. ΒιπαϊΠίει Ρα] «οβ 

8ΥΥΥ | Όεισ: Χ σταθεισ (ριποίίδ ποία{ππη) Θεισ | προσηυχετο αι να 

ογαδαΐ, Ὁ προσευχετο): ΝΤ τὸ. 194. ὮαιπβΔΙ464 προσηυξατο (Ἱ προσ- 

ευξ.) 

43. πατερ: Ἡ κύριε | ει βουλει (86ο ἃ ΟΠΙ) πδα απ εµου: ας 6 Π 
Ροῦ ροξῦ ή (οπι πλην) το Φελ. πα γωεσθω | ει (Κ αἀά ου) ῥουλει: 

{α ΑΥτοι ϱἳ ροςςἱθί]ε εδὲ ... 1. 99. 118. 191. 909. α οπι | βουλεν: Σας 

ΧΓΑΑ αἱ α]ῑα Ώαπιρα οκ 04 ΡᾶΥ --λη | παρενεγκαι (-έγκαι κΠ οἴς) οἵιΤ 
ΔΕΤΜΗΠ αἱ α]ῑα (ᾳποσιπι οοπιρομῖ 1εεί ΕΡΤ αίς απὶ παρενεγκε, εετία 

επΊπη ᾱ οὗ οἱ ἐγαπαγεγτε); Ἱέεπα ς ΤΙ παρενεγχει} ΟΠΠ ΑΩΧΓΑΑ πηςῦ αἱ 

Λ1{ 26, 50 
Μο 14, 26 
1ο 18, 1 

40 ΕΒ 

Μο 14, 53 58 
28, 96 558 



094 29, 49. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

τὸ θέλημα μοῦ αλλὰ τὸ σὺν γιέσθω. 349 πι ὤφδη δὲ αὐτῷ 

Ρία Γἱοπᾶ]εΧ (1η «ΟΠΙΠΙ αρ Μα18, 105) Ῥαβεί55ῦ (ἱ ἐγαπεῖγε) ... Τη παρ- 

ενεγκε ο ΒΡΕΤΤ α1:5 [ετο ΟΥ1 355 Γ1οη81εχ (αρ Μα1δ 160) Γαπιρανάθ:, 

1ίθπι ἐἔγαπα[ενγ ΠΡ]εῖ νρ ΒΥΤΡ αππῃ (εί. Οοηβ{ὸ 14 πατερ, παρενεγκε 
απ εµου το ποτηφιον) ... Βα «ορ ΑΥΤΟΙ ο{δΕ] ἐγαπβεαίέ πιε:: ΟΕ 1]. ΡΡ.] 
τούτο το ποτηριον (α αἃ, κἲ τουτ. το ποτ. τουτ.) οππι ΝΒΡΙΙΩΣ 151. 
48ὲν α] ραις ΕΣ... ς Ώπ το ποτη. τουτο (:: οἳ 1]. ΡΡρ.) οἵἳπῃ ΑΕΧΓΔ 

ΛΙ Ἱποῦ 4] Ρ]ου ΠΡΙοἵ νρ Αγτει αἱ αἱ ΟΥ Τ1οπ8]οχ Ῥαβοί Ώαπι | γι- 

νεσθω (ΔΔΗΔ γειν.) οππι ΝΑαπαηκινωπβτυνγνίάλπ 1.19. δολ α155 {εγο 

ῬαβοᾶᾶΣ Ώαπηραϊ σοά ... ς ΤΠ γενεσθω ουΠΙ ΡΕΧΛ αἱ Ρ]α Οομςίδ, 11,3 
βαφείμ3556ϱᾷ Ώαπιρατήθήεἆ 

4δ. 44. οὠφθη ὃε πδα επι την γην οτι ΑΝ οἰΕΡΕΗΚΙΜΩΌὉΣΑ αἱ Ρ]ευ; 
αδεοτ]εοῖς ποίἰαία Παβθεηί ἘΡΦΥΔΠ αἱ” ΥΥΡ της σοᾷ (οβί Αββοπι. 2, «6 Αά- 

Ίογ ρ. 185), οῬα]ῖ ποἰδία τ αἰδ; Ἰίοπι ουπια Ὁ ο 6 3 ϱ1 5 Τ 1 ᾳ 5] 
σοᾶ (αρ Ζοερ”0ἳ) εορΥ{αί 56) (οχ Ρεί13) αγνγοι οἱ αἱγ ο{ᾱε αγπιθά οἱ οὐ ἆ 

πηὰ αθίΠ. Ῥγασίεγθα εοπβγπιαπί ΠΗ5{{ΤΥ105 (εν γαρ τοισ απομγηµονευ- 

µασιν -- [γεγραπται] οτι τδρωσ ωσει Όρομβοι χατεχειτο αυτου εὉχο- 
µενου και λεγοντοσ" παρελθετω, ει δυνατον, το ποτ. τουτο) 1315 (ει 

πηδεν ειληφει παθα τησ µαριασ - ουδ αν ιδρωσε Όρομβουσ αιματοσ) 

Ἠ]ρρποσί!5 (ο, Ταρ5θ και αγωνιων νδροι και υπ αγγελου εγνδυναµου- 
ται. Ἐπᾶσπι Τά γή 19354 οκ ΗΙΡΡΡΟΟΣ Ιηπᾶα{.) Πίου 8ἷοΧχ (αρ 1] 
αρρεπά 116: παροιµια λεγεται επι των σφοδρα λυπουµενων και αγωνι- 

ὠ»των αιµατοσ ιὀρωσισ, ὠσπερ και επι τω» πικρῳσ οδυρομενων' αι- 
µατα κλανει. οτι )ὠσεν Όρομβοι αιματοσ" ειπων. ου Όρομβουσ νδρο- 

τοσ απεφήνατο αιματοσ" ου γαρ αν καθ οµοιοτητα τουτων εἰθηκε 
γενεσθαι τουσ ιδρωτασ᾽ τουτο γαρ -ὠσει Όρομβοι. παριστησι - 

ταυτη τοι και Όρομβοι ιόρωτοσ αυτου παφαδοξωσ οια σταγονεσ αι- 
µατοσ απερρεον, ινα τησ ηµετερασ φυσεωσ ὠσπερ αναξηρανη και 

εξοικιση την τησ δειλιασ πηγην - τοιουτον εστι κακεινο το ειρηµενον, 
 ὦσ αγγελοσ ήν παρεστήηκωσ τω σώτηοι και επισχυων αυτον εἰο. Ῥοει- 

ἀεπύαῦ Ἠἱ5 αππα οα{ΟΣ159 Ἠαδοί: φωνῇ παροιµίασ λέγεται εἴο.) Ο86β 

δν5ῦ (6115, 15 και εν αγωνια γενοµενοσ ιδρωσε, χαι εγενετο ο ιδρωσ 
αὐτου ὧσει Όρομβον αιµατοσ, σαι ὠφθη αγγελοσ ενισχυων αυτον, 

φησιν ο Όειοσ λουκασ) Αγίας αρ Ερίρ]Τ43 (οτι, φησιν, εφανη αγγελοσ 

κυριου ενισχυων αυτον, οτι ε’ αγώνια γεγογε, και ιὗρωσε, και ο νὸρ. 

αυτου γεγονεν αυτω ὦὧσ Όρομβῤ. αιμ.) αἳ τ55 (ιδρωσε, φησι, και εγε}ετο 

αυτου 0 τὗρωσ ὦσει θρομβοι΄ αιματοσ χατερχοµενοι επι τησ γησ᾽ και 

εφανή αγγελοσ κυριου ενισχυων αυτον) οἱ ΕΡρΙΡΙΒΠΕΟΥ 51 (αλλα και 

»ἐχλαυσε χειται εν τω πατα λουκαν ευαγγελιω εν τοισ αδιορθώτοισ 
αντιγραφοισ, και κεχφηήται τη µαρτυρια ο αγιοσ ειρήναιοσ εν τω κατα 
αιρεσεων προσ τουσ ὃὅοκησει τον Υ πεφηνεναι λεγοντασ. ορθοδοξοι 
δε αφειλοντο το ρητον, φοβηΘεντεσ και µη νοήσαντεσ αυτου τοτελοσ 
χαι το ισχυροτατον" και γενοµενοσ εν αγωγια ιδρωσε, και ἔγενετο ο 

ιδρωσ αυτου ὦὧσ Όρομβον αιµατοσ, χαι ωοφθη αγγελοσ ενισχυων αι- 

τον) Γιά μιπΙΟ (αρ Οαπἱκίαπη 12554) ΟΥ Τ, 895 (καν (/α µη τουτο ειπω- 
σιν αιρετικοι οτι υποχρινεται την αγωγιαν, δια τουτο καν τὗρωτεσ ωσ 
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” ο) 3 2 τω ο) / δια ή λ / . 2 , 

ὤγγελοσ ἄπ᾿ οὐρανοῦ ἐνισχύων αυτόν. 34 καὶ γενύμενοσ ἐν ἀγωνία 

8ρομβοι αιµατοσ και αγγελοσ ενισχυων αυτον εφανη) Τμάνί 1,655 οἱ 5» 

311 ΏΙ1οπ3τεο (49 σπε]. Ἠ6γ. 4 περι του αγγελου του τον Ὦ) ενισχυσαν- 

τοσ) ΟοΡπΠι (ος ΤΠεοᾶοβῖο ερίες. Α]εχ. αρ 1111; δόάςᾳ) Τμεοπέ (οοπ/τ. 

Νο5ί. εἰ ΕπίγεΠ. αρ 11 13, 658 ο{691) οἱο. Αοεεᾷετο ναίν Επδεση, 
απεπιαάπιοάππι ΜΑ αἱ Ῥ]α αἆ Ιδίος Υεγβας αἀβετίρίαπι Ἠαρεπί σπγ΄ 

οµπι 6ΝΠΟΠΟ ν΄ (οο8άΘΠΙ ΠΊΊΠΘΓΟΡ π]α]θ Α αἆ πλην µη εἰς Ἠαῦεί). Οοι- 

ἴΑ Υ6ΥΟ 1, σπγ΄ εππι 681. α΄ αᾱ χαι Θεισ τα εἴο, σπδ΄ εππι οαΠ. ϱ’ αἆ 
ναι αναστασ Ἰαβοαπε, 1ΐξεπι ϱ σπγ΄ αἆ πατερ ει ῥουλει, σπὀ’ αἆ και 

αναστασ. Ὦε Ἰμα[ϊπίδ νοτο ασςεᾶιιπί Ἠ1] 10681 Ἠ[Ιεγρε]ας3 Αποοοηςῦ, 13 

(μμ ἀῑκΙί απο αποά 1δήῖ {αοιπεγαπί, οἱ ογαπίεπι αΏ απΠπσοε]ο οηπ{ογ{αέτπη 

6ἱ Ῥτο]ϊσίαπς οταμ/{ῇ5 ΒΠ4οΥ6π {11556 βαηΠΡΙΙΠΕΙΠ οἱ ϱα{{ας ἀδεσιττεή- 
{68 ἵπ {εχταπη”) Εασιπᾶ (αρ 61111) 695) γενν, σοπίαα, Ῥγορίθίθααπε 11η 

[ωφθη δε -- επ. τ. γή]. Οἱ 198 Υ6ΓΡΙ5 ΝΔΑΡΗΤ 193 (Ἠαῦοί ἑαπίαπι 

οφθη δε, τε]! βαρρ!7")69. (56 αάάἆ αέ οίῖαπι η οί ονρ]δίατῖα ροδί Μί 
96, 99) 194. (ριαείετεα τ{ ἵαπι ΙπάΙεαέαπα οϱί ΈΒΘΥΔΠ α1ὅ ΒΥΤΡ οοᾷ αςίθ- 

τῖβοῖς, Ἠ α14 ουε]15 ποἰαίοδ παρεπί) { ορ” 5αἩ Ὑο]ᾷ αγπιοῦά αἲῑα (οι αἱ 
οοτίθ ν. 44 ΟΙ) ΑΥΥΡ Π18 (1άοπι οπῖπῃ οοᾱ Ἀ58επι5 αἁποίαίαπι Ἠαλροί: 

Ίαεο ΦΕΤΊσορε ποπ περεγτίι ἵπ ευυ αριιᾷ 4ἰεπαπᾶνῦιος βγοβέεγέαφιιε Ῥο- 

κιέ [ποι. ροβι 2] ἑαπι Οηγζζις ἴπι ]ιοπι. δια 15 αἲ [ρ]. Ώε ΟΥτ νῖᾶς 

Ρο5ἱ.) εἀά 51 οε]αίΐ Ρ]α αρ Η1] 1063 (πεο 8απο ἔφπογαπάηπι α υοῦῖς εδέ εἰ ἶπ 

ἄγαεσῖς οἱ πι «Γιαἰπίε οᾶᾶ. οοπιρζιγΏπεῖ υεῖ ἄε αζπεπίεπέε απ(εἴο εί ἄε 

βμᾶογε δαπφιιζπάς πῖῖ δογερέιπι τερεγῖγί) οἀ4ΡρΙεῖ (αἲ ναά:τ) αρ Ἠϊαιρείαρ» 

(αῑί οπῖπα: π φιζθιβάαπι επεπιρίαγτὀι8 ἑαπι ἀγαεσί φπιαπι Γαἰὐιῖς ἴπυε- 

πζέιχ' δογτθεπίε Ίπισα: Αρραταϊϊ 1111 απρςε]ις εἰς) ΕΕοΙ 54 (ιστεοΥ οτι τα 

περι των Όρομβων τινα των αντιγραφων ουκ εχουσιν' πλην µαρτυρει 

τη χρήσει ταυτή ὧσ πειμµενη καν διονυσ. αρεοπαγ. και γενναδιοσ ο 

κωνστ. παν επιφανιοσ ο κυπρ. καν ἕτερον πατερεσ αγιοι). Ἐνο]βίτία 

οπι 1π Ιαοίῖοπθ πας ερία 22, ὃ9---δὃ, 1. 5εὰ Ἰαβεπέ η Ιοείῖοηο Μί 

96, 2--2ἵ, 2. αΏῖ Ρροβί ν. 20. Το] 15, ὃ---1Τ. εἰ ροςδί ν.99. Τιο9», 49--- 

45. Ἱεραπίαν. ΑΠ απππῃ 688ερο Ῥοβδδοεί αἀμῖρετο ποη αμϊριϊς, «Ε1. 

456 5ᾳ Τ095ᾳ. ΟΥ ἵηπ 6οπηΤη α Ἡ. 1. ποπη. 146. (ν]άο εάΙΠοπεπι ΘΥ- 

γαεβΙη ΟχοπΙἝηδεπη) Ργαοίον]έ, Ίέεπι Απιζιισιὕιἳ 1ΐοπι Ώαπιρατ464 (οκ- 

β5οτἵῬ6Πς οπίπῃ γεοµενοσ επι του τοποὺ 118ᾷ εισελύητε εισ πειρασµ. 
Ρο5ΐέ το σον γενεσθω ρειβ]ί 5ἷς: καν ελθων επι τουσ µαθητασ ευρεν 

αυτουσ παθευδοντασ χαι ειπ. αυτοισ' προσευχεσθε να µη εἰς). 

Ῥταείετεα Απαδίμοάες {εβία!ιγ: επεχειρησαν παρεπαθαι τουσ Όροιι- 

βουσ του αιµατοσ του ιόρωτοσ χυ. ἸΙίεπι Ἁγτί α Ῥμοίίο (ερῖρε 198. 

αἆ Τπάοταη µήκετι ουν σου του ευαγγ. τουτο το χωριον περικεχοφ- 

θαι, καν τισι των συρων ὧσ εφησ δοχεν, ευπρεπεσ νοµιζε), Ατιιοηϊ α 
Νίοοπε (αρ α1!1 5 350 περι τησ ὃυσσεβουσ Θρηήσκειασ των κακιστ. 
αρµενιων: περιειλον δε καν απο των ντερ. Συαγγ. την λεγουσαν φωνη 

οτι και εγενετο ο τδρωσ αυτου ὧσει Όρομβοι αιµατοσ καταβαινοντεσ 

επι την γην. Αάάῑί νετο αίαπι αλλα και την ιστοριαν την διδασ- 
κουσαν ημασ ωσ προσηνεχόη τω τὸ γυνη είς), αὐ Ἱδαασο ΟαίΠο]ῖσο 

(σαΡρ ὅ: ουτοι οι χριστοµαχοι αρµετιοι τουσ τὁρωτασ αυτο») εκ του ευ- 
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, , Ν 3 ’ εκ Δ .) . ε . 

ἔκτεγέστερον προσ! ὐχετο. καὶ ἐγένετο ο ἱδρῶσ αυτου ὡσεὶ θρόμβοι 
” ’ 5 ΑΛ λ ” - οβ4,9 λ 2 Δ δν 

αἵματοσ Καταβαύοντοσ ἐπι τὴν γην. 45 και αγ)αστασ απὀ 
- -- Δ Ν Ν Δ ας, 

τσ προσευχησ, ἐλθῶν πρὸσ τοὺσ μαῦθ]τὰσ εὐρεν κοιμωμένουσ αὖὐ- 
3 εν] Γ - ’ (ο ΔΝ Ὑ 2 ως ’ ’ . 

τοὺσ ἀπὺ τῇσ λύπησ, 46 και εἶπεν αὐτοῖσ' τί καθεύδετε; ἄνα- 

4τ---οὃ 

Μι οὐ, 4ἲ---56 
λΙο 11, 45 -- 55 
Το 18, 1-12 

στάντεσ προσεύχεσδε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰσ πειρασμύν. 
μι . 3 λα) Ί 

4τ ὍπἹ Ἔτι αὐτου λαλοῦντοσ, ἰδοὺ ὄχλοσ, καὶ ὁ λεγόμενοσ 
2 ο -ᾱ - ορ ’ . ’ λ ο” -5 - 

Πούδασ εἰσ των δώδεκα προ]ϱχετο αὐτουσ, κα γγισεν τῷ Ἴησου 

αγγελιου απαλειψα»τεσ) αλῖς (αἱ ΠΕ Τη Οο]]εσίαῃ. απῃ. 881. αρ. Οα- 

π{ξΠιτη). Ἰδία ἀε]ανῖςσδε αχραιπίαν.  Οοπίτα Το. ΑΥΠΙΘΗΙΙΒ (Ποπηςη οἱ 

γετρα εκ Ἰ{δί 51ΠΠ0): χαι εν ταισ Όειαισ γραφαισ προσετιθει ο σα- 

τουργιλοσ πολλασ αιἱφεσεισ, ὧσ και εισ το κατ. λουκ. ευαγγελιον" 
ὠφ 6η δε είο. Οείεταπα Μοῖοη απ Ἠ98 νεγδις Ιαροτίί ποη βαἲῖς οοηβίαί 

ἐαποσεπίδιας ΕρΙρΡΗ εἰ Του. 

45. αγγελοσ: 191.110 (οτε ο αθί ΑχἰεΡΙΡΙΤΗΡ0Ι5 444 κυριου ] απ ουρανου 

ΟΠΙ ΝΗΧΓΑΑΠ τιποῦ αἱ Ρρ]εν Οοβπῃ (ν]άο απίθ) ... ΤΠ απο του ουρ. ο. 

Ῥωῦ θΤ. 69. 191. 6Ρ8 αἱ Ῥαπο 6ορ ... 8γτέὰ οπη, 16 ΑγΙδΡΙΡΗ τά 
επισχυων: Τ, επησχυων 

44. Α γεναµεγοσ |.Τ προσευχετο | και εγενετ. ευπι κυχ 1. 118. 181. 127. 

909. εδΟῖ 1ὲ νρ «ορ 5Υτεα οίΣ6Ι ο{Αὲ ΑγΠά αθέ Οοβπι 11,564 (γ]ᾷς απίο 

οί. 04ος”, ΑτιερμΗΙΩ Ν]σοη 5,150)... ς Τη εγεν. δε οΠΙ ΏΙΠΩΓΑΛΙΠ 

αποῖ (ΐοπι οὔ 8) αἱ Ρ]ου ΡΥΙΡ | ο ιδρωσ: κ ΟΙ ο, οἱ οἱ. Πας5(Υ10ῦ ] 

ὠσει: Ὦ ΑΥΙΕΡΙΡΗΤΗΣ (ΠοἨ 155) ωσ, Δωσ αι, α” ὧσ οι | κπαταβαινοντοσ 

τη ΑΧ αἱ ραπς α ο 13’ 15. να (εί. απι {α 6ἵη 5απ πο ραΐ πιῖ {ο]) «ορ 

5ΥΥΠΕ (βΥνγεα ϱ{ 56Η εὲ οεείζ{8) αγπη Οοβτη 11 564 Ἑαοιιπά Ἠ695,, ς Ἰωη 

χαταβαιχοντεσ 6πΠΙ ΡΙΓΔΑΠ πης αἱ ρ]ογ ο Ἰ ΓΟΥ ΠΙΠΙ ΒΥΥΡ αοί] (Αγ 

αρΙρΗΤ5 κατερχοµενοι) Νϊοοπδ, 359... ᾳ ἄεσιγεπβ ((μέέαε εαπριζηίς «ε- 

σπγ}επς) | επι την γην (αἱ. Όομπι Νίσοπ): Ωῦ αἱ ραις επ.τησγησ (1ΐθιι 

ΑγἱερΙΡΗ κατερχοµ. επι τησ γ1σ) 

40, προσ: Ὦ 68. 61. επι | τ.µαθητασ 5ἵπο αυτου (α6ί.ς 9 σα) ο. ΝΑΒΡ 
ΓΩΠΗΤΧΓΔΑΠ πηςῦ αἱ Ῥία ϱΓΑΥΤΗΣ αγπι (1 οπι αἆ ἀἱεαίρ. 8108) ... σὲ αἀᾶ 

αυτου 6Η 1. 209. αἱ νὶκ τα ΠΡ]εὲ νς βα]ι «ορ ΑΥΤΟΣ ϱ{δέλϱέΡ ς." 

ἁθίῃ ] κοιµωμ. αὐτουσ οιιπι ΝΗΡΙ/Τ 69. 940. αἱ απο... ς Ἰμῃ αυτ. κοι- 

ωμ. (ἲτ αἱ Η. Ρρ.) ο, ΑΩΠΣΓΔΑΠ ππ6δ α] Ρρ]εχ ΠΡΙ6Γ (ο ιο ὑπιωεπῖέ ᾖον- 

πιτεπίεθ) να 8ΥΙΧ είς 

46. τι: Ὁ οἵη | εισελθητε (ΡβαβείμΏ5ῦ εµπεσητε): Ὁ Ροδί εισ πειρ. 

4Τ. ετι (60) επ ΝΑΒΟΙΜΗΤΌΧΛΠ αἱ ρ]11815 1 α (613 Υ 4) νρ βαΠίσί σνοῖᾷ 
6ορΡΣΕΒΝΥ εκ ἆἆ (α Εεορν] α{Ρείτ4 αθί] εί αζλιο, Ἰίοπι βγτοα αἱ πΏ)...ς 

ετι δε επΠΙ ΤΕΗΘΥΓΑ αἱ ρ]α ὮὉ ο ο 435" { 5α {ΙΔ ΕΠΙ νοῖ αγπη | οχλοσ: Ὦ 
αἱ Ραις 5γτέὰ αάᾷ πολνσ (:: οκ 11. Ρρ.) ο Λεγομκενοσ (Ογτ]1π6336 διατι 
δε φησιν" ο λεγομενοσιουδασ; είς): Ὦ 1. 191. (151) 259. ο καλοι- 

µενοσ, Ίέετῃ «ης υοσαδαίέμγ (υοσαέωγ 4) 1 (Ξοὰ 1 οπι) νς | τουδασ: 1 
πάᾷ ισκαριωθ. (οουτεσίατα εισ.., ἆ ἐδοαγίοί, 1 5οαττοί]), Ίετα 151. (Καν 

(ουδ. ο χαλουμ. εσκαθιωτησ) | ειστ. δώδεκα: 1 οἱ | πφροήρχετο (ΗΓ 
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φιλησαι αὐτόν. 348 "'" ήσουσ δὲ εἶπεν αὐτῷ' Ιούδα, φιλέµατι 

τὸν υἱὸν τοῦ ανθρώπου παραδίδωσ; 49) Ἔπ' ἰδόντεσ δὲ οἱ περὶ 

αὐτὸν τὸ ἐσόμενον εἶπαν' κύριε, εἰ πατάξοµεν ἐν µαχαίρῃ; 50 καὶ 

ἑπάταξεν εἰσ τισ εξ αὐτῶν τοῦ ἀρχιερέωσ τὸν δοῦλον καὶ ἀφεῖλεν 

τὸ οὖσ αὐτοῦ τὸ δεξιόν. 1 ἀποκριθεὶσ δὲ ὁ ̓ ]ησοῦσ εἶπεν" ἐῶτε 

] αἲῑᾳ προσηρχ.): 9 1.23. 69. ΗΒΕΜ3 3" αἱ ρ]1ι85ῦ προηγεν | αυτουσ (ας. 

65 Βσ) ο ΝΑΒΡΤΕΤΣΔΑΠ ππςξ αἱ Ίοηρο Ρία ... ΤΑ α119 [γα αυτοισ 

ς(- αΌ Β) αὐτων οἴιπα ΠΙΙΠΙδο ῥραιο | και Ίγγισεν αἵο: εχ 

Μοῖοπα ΕρϊρΗ516 ε{δ4δ και ηγγισε χαταφιλησαι αυτον (545444 νουδασ) 

και ειπεν | Ίγγισεν τω τὸ φιλήσ. αυτον (15 69. αυτο): ρα Ρος 3 1 

1 Αυτο (ατπη) εγγισασ εφιλησεν τον Ώ) (α1ΠΙ αυτον). Βϊπηϊ]1ίευ «ορθᾶᾶ 

ϱ{ 47 αείᾗ. Ῥταείετεα ΡΕΗΧ αἱ] Ρ]1560 Ὦ ο ΑΥΥΣΕΝ οἱ Ρ αγπι (αοΠ106τϱ) 

αάά (:: εκ Η. Ρ)ρ.) τουτο γαρ σήµειον δεδωκει (Ἡ 69. αἱ δεδωκεν) αυ- 

τοισ᾽ Ο» αν φιλήησω αυτοσ εστιν (ο οἨι αὐτ. εστ.). ΙπβιρεταιθχΏο 
ΥΠ αοίὮ αἀά κρατησατε αυτο» 

48. {5 δε επτη Νητηκ 10τ....ς Ἰπ ο δεῖ (:: αἱ Μί 26, 60 Ιεοίίοπο πο 

Βιοί) 6η ΑΡΗΓΔΑΠ πηςῦ ΑΙ Ρεντ. Ἐκ Τιαίί Παῦαπίὲ { 5: σ1: 5" νο Ίεδιιβ 

απιέεπι αἰωτέ εδὲ (εἰ ϐ), α Ὦ ο ἵ 1 α ἀἰπῖί αιιέεπι εί (α 1 οπι) Πεδιςδ (α 1” 

ΟΠ1):. ΑΥΤΡ αἆ οδε αθά 1 9. | αὐτω (α 1 οπι) νουδα: Ὁ τωιουδα ... 

νἲ ΟΠΙ τουδα (5αρΡΙ5) { παραδιδωσ: αθἰ] αἀά ποππε οεοίαί αοἱεΒ 

ση 

49---51. ΕρΙρΙΡΙ6 οςδή5 ἆο Μοίοπε: παρεκοψεν το (535 οπη) ο εποιησε 

πετροσ, οτε ἑπαταξε καν αφειλετο (ὀψδαφειλε) το ουσ ( δαᾶᾷ του δου- 

λου του αρχιερεωσ). 

49. το εσοµενον (α 6 {νβ): Ὦ 106, οορ ΒΥΙΣΕἨ αἱ) 1ηδ αγπΙ το γενομενον 

εν π1. 246. ϱ56ἳ οτι. ἈΒἰπιάίεν Ὦ ο 1 1 α φτιοῦ οτι οἰάεγεπέ, Ἰέοπα 3: 

564 Ῥο5ί 2 φιξ οὔνσα ἔρδωπ εταπέ αάά «ιο ᾖιεῦαί | ειπαν ΟΙΙΠΙ ΝΕΡΙ, 

ΤΚ... ς ειπον ΕΠΠΙ ΑΗΓΔΑΑΠ αποῦ αἱ οπηπΥΙᾶ | κυριε 8Ίπο αὐτω 6 "Τη ΝΕ 

Όης Τ1. 240. 344. 248. μδοτ 3: ΡΙαἨ 11 ᾳ Ρα] σορ, Ἰέεπι Ὁ τω κυριω 
ε.ς ΤΠ αυτω' κυριξ 6ΠΠΙ ΑΗΓΑΑΠ ης 4] ριεγα ος ξνρ βγτέι οί 

πἩ χε]] | παταξοµεν: 4ΗΤΑ Τ1. 191. 546. αἱ ρΙ1515 ατπη -ἕωμεν | κα- 

χαιρη οιπη ΝΕΤΡΗΤ... 6 Ἠπ µαχλαιρα ΟΙ ΑΒΡΗΕΧΓΑΑΠ απςῦ αἱ οπιησίά 

50, εισ τισ (α τῶι φιώἅαπι, Ὦ αἰἴφιῖς πι αἱ να(τ) α ὮὉ ΑΥΤΡ αἲπι: τ 69. 

τι. 106. 948. αἰό οπι τισ, πηεο οχρτίπ οἆ ο Η5 61. 1 νο βαῇ 

6οΡρ βγτέα ο{δέΝ αθίἩ | του αρχιερ. τον δουλ. εππι ΝΗΙΤ 69. 946....ς 
1η τον δουλ. του αρχιερ. (1: πί Μι εἰ Μο: Ίο τον του αρχ. δου.) οππι 

ΑΡΕΣΕΔΑΠ πο αἱ Ρ]εν 1ὲ νρ | αφειλεν: Ὦ αφειλατο | το ουσ αυτου 
ευη ΝΒΙΤ 69. 946. Γ56Υ ({ἴεπι 15 νο, αἲ εππάσπι ογάΙπαπι αρ Μί αἱ Μο 

{πεπίαχ αριᾶ ᾳποΒ τασαςογαπ] ΠΙΙΙ15) ... ς αυτου το ουσ (:: πί Με 

Με, Ἰἴεπα Το]1) ο ΑΡΗΕΣΧΓΔΑΑΠ αποῦ αἱ Ρ]ετ (5εᾷ Ὁκ αἱ αἰᾳ Τΐ [οχο α «] 
να ὠτιον, αιιγίσμίαπι; 194. ο”. οπι αυτου) 

δ1. αποχριθεισ δε (Α 5αμ/ΥαΕπῃ νγοῖ οπι, ΒΥΙΡΕΝ εᾱ ϱ{Ρ εὲ γεδροπᾶ., δγτεα 
"1ε9. γεδΡ. ασ ἀἷω.) ο 19 ειπ (ΓΡ αάᾶ αυτο) ία Ὁ ᾳ νε: ο 82: 1 αἲ 

αμίετι (1 οπι) Πέδ18, α ο Ἰ αἶατέ αιέεηι Πέ (ο οπι) Ίεδιδ | ος: Βοπι ο | 
εατε (19, ὅτ. 69. 124, 946. εασατε)]: οὔᾳνς δἰπᾶε... ι ο ΕΞ 11 



σ45 
Μι 26, 518 
Μο 14, 5858 
1ο 18, 1955 

005 29, 59. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

9868. 10 ΄ Ν ς , - » ./ . 

έωσ τούτου. και αφαμεγοσ του ωτιου ιασατο αυτόν. 

Πς)299.1 στ ο) - Ν Ν η Δ 9 Λ 3 

3 εἶπεν δὲ {ήσουσ προσ τουσ παραγενοµέγουσ πρὸσ αυτον αρ- 

χιερεῖσ καὶ στρατηγοὺσ του ἱεροῦ καὶ πρεσβυτέρουσ᾽ ὧσ ἐπὶ λστὴν 
ἐξεληλύθατε μετὼ μαχαιρῶν καὶ ξύλων' ὺ καθ ἡμέραν ὄντος 

µου μεθ ὑμῶν ἐν τῷ ἱερῷ οὐκ ἐξετείνατε τὰσ χεῖρασ ἐπ᾽ ἐμέ. ἀλλ 

αὕτη ἐστὶν ὑμῶν ᾗ ὥρα καὶ ᾗ ἐξουσία τοῦ σκότουσ. 

04 νὰ. Συλλαβόντεσ δὲ αὐτὺν ἤγαγον καὶ εἰσήγαγον εἰσ τὴν 
9901. 1 5 - Π 4 ς ϱ)ἱ 2 ῃ / 

οἰκίαν τοῦ ἀρχιερέωσ ὁ δὲ ΓΠέτροσ ἠκολούθει µακρόθεν. 

(εί. αγπιθᾶ) πε, Ὦ ἀὐπιέε επι (56 Ροβί νασατο αυτον αάὰ αἲί απέεῖι 

Πεσμς: Αύπε δηιιε ιο) | αι αψαµ. τ. ὦτ. ιασ. αυτου: 9 α 83’ και 

εκτει/ασ τη» χειρα Ίψατο αυτου και απεκατεσταύη το ουσ (ἆ αιιγί- 

οπἶα) αυτου, εἰ επίεπᾶεπς (83: επίεπαί() πιαπιπι βµαπι (ο αἀά 1]εβιδ, 

Π5' {]ιοδις εί) ἐεξίριέ επι (813:5888 οπι), εἰ γεάὐπιέεηγαία εδέ αιιγὶς εἴιιβ. 

Ἐαάσθια Ἰ 5ο ροδί Ἠ εξουσια τ. σκοτουσ ροῃ. ἈΙππϊ]1έεν 1, απῖ ροδί 

εἶπε ροατρς]ί: εαἷο ὑπρίεδιπίγ δογιθέωγαε; Ῥο5δί νΘΙΒΙΠΙ νετο 65 αάά: εί 

εαἰεπῖεπς πιαπηι δια ἐεἐέφίέ αι τοιζαπι εἴιις ἀεωίγαπι οιὲ Γεγαί απιριι- 

ἑαία (13 --ἑαέωπ), εἰ γεϊπέεφγαίἰα εδ αιγίσιία εἴηδ ... 15τ. και αψαμ. 

του πληγεντοσ και το ουσ αφηρηµενον ιασατο.] ὦτιου βἶπε αυτου ο. 
ΒΒΙΗΤ 1. 191. αγπη (ΑΥΙΣΟΝ αιιγτοιίαπι «μαε Ῥεγοιδδα μενα) ... ς 1 

αἀά αυτου ο ΑΧΓΔΑΠ πΠςΣ αἱ Ῥ]εχ Τέ νρ οίς 

59. ἴξ ΟΙ ΝΑΒΣ ... ς ο 16 ουπι ΜΕΧΓΑΑΠ 1Πς08 3] ρ]οχ ΟΓ3356... 5 1. 
181. οδότ ο ΑΥτΟΙ ΥΠΑ οπι | προσ -5ες 6ΙΠΙ ΝΑΗΕΑ αἱδὸ Γεγο ΦΥΤΡ 18 

σοᾶ Όα15δ (Τ,α{ί αἲ) ... ς Τμ ΤΙ επ οι ΑΒΡΙ/ΤΧΓΑΠ πηςϐ α] ρ]ια βγ τί 

(βγτοι αίφιε εἰίαπι ἐῑΙί Ρο προσ τ. παραγ. πρ. αὐτ. Ἡαμεθ) Ον 3381 
εξεληλυΦατε οππι ΑΓΑΑ Ἱποῦ ρ]α εν, ἴμα εξηλθατε ουπι ΝΒΡΙΕΤΡ 4110, 

ία ΚΜΧΠ αἱ) ΟΥ εξηλθετε :: ο Μί οί Μο; Ῥιαείετεα ο{ αἆ ἵ, 
24 844 | ξυλων: κ α]10 {6γο 1 βαχ ΒΥΥΣΟΡ οί) ο.Ἀ αθίὮ αἀά συλλαβειν 

κεττ οκ . Ρρ. πι Πίου γτέα ο{δέἈ οωἰκέί οοπίγα πιε Έα 

55. καῦ ηµεραν (εορ Ροδί μεῦ υμ., νἷὰςε Ροβί): Ὁ ΡΥΔΕΠΙ το | μεθ υµων 

εν τω νερω: Ὁ 15Τ. 248. α1356Υ βα{ΤΑΡΊΗ Υνοῖ ϱ0Ρ εν τ.τερ. μεῦ υμ. (αἱ 
Ῥαπς βαλἰχί νιοί οι με υμ.) {[ ουκ: Ὁ 480. Υ256ἳ και ουκ | τασ: 1 1. 

191. οιι | αλλ ουΠ] ΝΑΒΗΚΜΧΓΠ αἱ Ρ] ... ΤΙ αλλα οἵτι ΡΕΘΙΡΌΔΑ αἱ 
Ρ]α | Ὅμων Ροβί εστιν οΙΙΠΙ ΝΕΒΡΟΚΙΜΠΗΊΧΠ αἱ Ρ]11810 α (παεο ἐδί υεδίγα 

Ίιογα) Ἁγπα ... ς Τί απία εστι» ΟΠΠ ΑΕΒΌΥΓΔΑ αἱ ΡΙ ... 6] νρ λαεο εδί 

Ίιογα υεδίγα, Ὦ Ίιαεο Ίιογα εδἰ υεδίγα ... Ν" 4986Υ οπι υμων, Ἡ ΟΠῃ εστ. | η 

(0 ρτοἳ Τρ8 οπή) εξουσια: ΑΥΤΕΣ δα] ΓΓαβτα Ὑγοἱ α4ἆ υμων | του σκο- 
τουσ: Ὦ το σκοτοσ (εΙ. ἆ εί Ροΐεδίας {επεῦγαε) 

54, Ὁ συνλαβ. | Ίγαγον: 8γτὰ οἱ 561 οίΡς, οΡ. αθί] αἆά αυτον | και 

εισηγαγον ΟΠΠΙ ΝΑΗΙΕΤΧΔΑΠ απο» αἱ Ρ]6χ ο ΜΗ] «ορ ΒΥΤΡ Οδ εν Ὦ 
Ῥ 1. α)15 Ἱερ]ετ νρ δγγοι οἱ 56Ἡ αθέ] οπι (Εβἆθπι203 0τε κατα τον λοι- 
χαν παραλαβοντεσ τον ἴ Ίγαγον εισ τήν οιχιαν του αρχιερεωσ). 

Ῥχασίθιοα ΠΟΠ αἀάΙ4ΊππΠ5 αυτον ΕΙΙΒΝΑΗΡΚΙΜΕΊΤΙ αἱ ΡΙα859 1 να 

Απ ΟΥ... ς (5εᾷ 909) αἀᾶ υπ ΧΓΔΑ αποῦ α] Ρ]ι 58] «ορ ΒΥΤΡ 6, 

οὗ. | την οιχιαν ΕΠΙ ΝΗΚΙΜΤΠ 1. 194. 191. 101. 909. αἲδ Ον Ἐδάεπι 
. 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 99 99, 090 

/ Ν ο 5 / ο. δ -- Ν , 

Ὀῦ περιαψάντων δὲ πυρ ἐν µέσῳ τσ αὖλῃησ καὶ συνκαθισάντων 
3 / ς ΄ 5) - ο α ” Δ δν ν 

ἐκάθητο ὁ ΠΙέτροσ µέσοσ αὐτῶν. 0 ιδοῦσα δὲ αὐτὸν παιδίσκη τισ 
; ασ λ τα] ο ας 

καθήµμενον πρὸσ τὸ φῶσ καὶ ἀτενίσασα αὐτῷ εἶπεν' καὶ οὗτοσ σὺν 
3 - αλ τ 990 1 ς Ν 2) ’ 2 Ν / ο 2 το 2 ’ 

αὐτῷ ἡν. ὃ ο δὲ ἠρνήσατο αυτον λέγων ουκ οἶδα αυτόν, 
’ Ὀ9 Δ Δ Δ 4 σρν ἃ ο λε λν / -- Ν Λ ας ὼ 

γύναι. καὶ μετὰ βραχὺ ἕτεροσ ιδὼν αὐτὸν ἔφη καὶ σὺ εξ αὐ- 
-- σ ς νο η ο πμ) , 

τῶν εἰ. 9 δὲ Πέτροσ ἔφη ἄνθρωπε, οὐκ εἰμί. Ὁ9 καὶ διαστάσησ 

ς ΤΠ το» ΟικΟΝ ΟΙΠΙ ΑΡΗΧΓΔΑ πης06 αἱ Ρίου | ηπολουθει: Ὁ αἱ 

Ρ]αβ15Ώ ο {05 11 α υβδὶκ επι «ΟΡ Άγτοι ο{5εὮ ϱ{Ρ ο,” ΑΥΠΙ αεί] αἆά 

αυτω (5αἩ «οβ) :: αἱ 1]. Ρρ. | µακροθεν: ΤΑ αἱ αΙᾳ ΡΙΔΕΠΙ απο :: ο 

Ἡ. Ρρ. 

5δ. περιαψαντω» «πι ΝΒΙΤ Επβάςπι205.., ς Τη αψαντων οππι ΑΡΗΧΓ 

ΔΑΠ πποῦ α] οπιην]ά [ δε: Ἡ α16 ας Ρ]αγεβ αάᾶ αυτων | πυρ: 1. 118. 
209. αἱ19 πυραν | ΑΙΠ ἐµµεσω | συνκαθισ. (συνκ- 6. ΝΑΒ”ΙΕΤΑ 8]: ς 

ΤΠ συγκ. ο. ΒΊΧΓΑΠ αποῖ είς; 1πῦ αἱ -θησαντων) ΟΝΠΙ ΝΑΒΙΕΧΓΔΛΠ 

αποῖ αἱ ΡΙετ α (εοπδεαεπέύμς) ... Ὥπ περικαθισ. εαπι Ρα 1. 118. 191. 

209. αἱ ραις ΠΡΙενσ() «4 ο ΓΗ5 11 4 νς οἰγοιπιδεᾶ.) Ἀππι. Ῥταε- 

ἴοτθα ΠΟΠ α ἀἰάΙπιαδ αυτων «.ΔΒΡΚΙΤΛ«Ίίοπι π 5ο αάά ροςί δε, τ{ Ἱπ- 

αἰσαν πας) α Ὦ ο (ἴπίεν αἴγοιπιβεζεπίες) ο 5 ἵ (οἴγουπιδεεπίύτι» 5εζεῦαί 

1810: 1β]άς οπι θεζεπέίδις) 1 ᾳ αἲπα ... ς αἀᾶᾷ αυτων ΟΠΠ ΑΧΓΔΠ αποῖ 
αἱ Ρ]ετ ἐνρ | εκαθητο: ϱ 0ο ΕΙ 1 α «Ορ αΓΠΙ αάά καν | µεσοσ οπι 

ΒΙΗΤ 1. 909, οἱ ς Τη εν µεσω ο. ΝΑΠΧΓΔΑΠ αποῦ (ΑΠ εµµεσο) αἱ ρ]εν 

(ἴρπι ὕπ πιεζίο ἵὲ νϱ) ... Ὁ μετ | αυτων: Ὦ αάά θερμαινοµεγοσ (:: 

οκ Μο) 

5θ. τισ: 1 15Τ. απἲο αυτον παιδισκη Ῥοπ | καθημ. προσ το φωσ: 254. 

955. α (Φιεπι οιίπι υὐεἰεθεί φιαεᾶαπι αποια) οπι | ην (1): Ὁ ε 3.11 

ᾳ αάά εεπιρεν (1 εξ ἐπ οι 1ζο εγας 8ΕπΙΡΕΥ; ὮὉ ο 5: 1 α εἰ ]ιῖο ἄε εἰς εδἰ 

αιωῖ μπι ἴμρδο εταπί [ο εναί] 5επιρετ) 

ὅτ. αυτον ρτῖ 6ΙΠΙ ΑΡΤΕΕΗΌΥΔΑ αἱ ρ]α ἆ να 5ΥΙΡ. Τίαεπι πεφαυτέ οὗ (113: 

εἰ Ἠατα Ι81ἱ οί) ἄἶσεπς ο βΣ1α... ἄὐθθ Τη οπι Έππι ΝΕΡΞΕΙΚΤΝΜΕΤ 

ππ αἱ ρ]ιδήθα Ὁ ο {1 βα1 «ορ 5γτοὰ δ{5έἩ αγπι αθί] (:: αἲ Ἱία εἰ Μί εί 

Μς) | γυναι Ίος 1ο60 ΟΠΠ ΝΒΙΤΧ 5αἩ «ΟΡ αΥΤΏ... ς ]μπ απίε ο) οιὸ. 

Ῥοπ απ ΑΡΔΑΠ πΠςδ αἱ οπιην]ά Τ{ νο Αγτέι ο{ α.,, Ὁ οπ1 (ες οξ αἆ 

1ο 4, 91 αὈῖ πα] Τίος {οβὲ ΡΙ απίεροβιοταπέ γιναι. Οοπίγα αὉ 18ο 

ονρ]δία απἰαροδϊίαπι ΠοἩ Βαείπα[ άοᾖ 19, 26. 20, 19. 15.) 

58. µετα βραχυ: Ἀ αάᾶᾷ παλιν (Ν5 ταγβα5 ἀθ]εί), Ἱέεπῃ Ὁ ο Ε1 1 α ὀίεγωπι 

απίθ µετ. ῥρ. (113: ἄεγιπι οπιΙβ5Οο µε. ῥρ.) | εφη" και συ εξ αυτων ει 
(ία ο νο βα]ι «ορ αγτα ντ): Ὁ {3.1 1 ᾳ ἄἰωῖξ Ίιοπιο εξ ἔτι οπιπι 1]ζο εγα5 
8ΕπΙΡεΥ, ο ἅἰωίί υεγε Πιοπιο εξ ἔι στιπι 1ῑίο ετας, ἃ (ρταεσθα1{: εἰ εφγεδειι 

ἔἴζωπι α ἱαπιαπι υἰα αἴα εἰ αἲί εἴ ..... δὲ ενα) εί ιο 18 πι ἔ]ιιι 

παβατεπο ... Ὦ ΔΥΤΕΙ ειπεν το αυτο | ο δεπετροσ (Ὁ οπι) εφή εἰς (α 

{νρ): Ὁ 83.11 α φιῦ γεβροπᾶὲ ποπ 8πι 0Ο, ο Ῥείνι αμίεπι ἀἰωδ, ο 

Ίιοπιο πιο; πιουέ Πιοπιύπεπι, ει εί 17818 πεφαυίέ οτι {ιπεζιγαπᾶο | εφη οΙΤη 

ΝΕΚΙΜΤΠ αἱ ρ]αδ15... ς Τη ειπεν ΟΠΠ ΑΡΧΓΔΑ ππςθ α] Ίοηρο ρία | αγ- 

Όρωπε: ρταοίεν ΠΡΙα (ν]ᾷ6 απίθ) οπι οῖατη 5ΥΥΟΝΘΙΣΟΠ 
59, διαστασησ: Ὦ ὀιαστησασ 58 ἆ ὤιίεγοεδδο (Ρ6ΙΡΕΠΒ «ιαδὲ Ίογαε 

56--65 
Μι 28, 69---τ5 
Μο 14, 06---τ5 
1ο 18, 25-- 9 



του 20. 00. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

. λ 4 ” ”α .. 1 ’ ο 3 ’ 

ὡσεῖ ὤρασ μιᾶσ ἄλλοσ τισ δισχυρίζετο λέγων επ ἀληθείασ καὶ 
Ν Δ -/ ας στ 

καὶ γὰρ ΓΓαλιλαϊόσ ἐστι. 00 εἶπεν δὲ ὁ Πέ- 
σν ῄ τς “. , λ ” . - 

τροσ᾽ ἄνθρωπε, ου οἶδα ὁ λέγεισ. καὶ παραχρ]µα ἔτι λαλοῦντοσ 

οὗτοσ µετ αὐτου ἡν 

α ο. 2 , 2} ο 209.29 λ λ ς / » αὐτου εφώνησεν ἄλεκτωρ, και στραφεισ 0 κὐριοσ ἐνέβλὲε- 
- ’ ἃ Ν ε ’ [ὰ , - ’ - , 

Ψεν τῷ ΠΗετρῳ' και υπειωησύθη ο ΠΗετροσ του λόγου του κυρίου, 
ς - αν πα το Ν 2 --. 
ὧσ εἶπεν αὐτῷ ὅτι πριν ἄλέχτορα φωγῇσαι σήµερον ἀπαρνήσῃ µε 

’ ας) Ν ο Ω. Ν τ ” - 

τοίσ. 03 και εξελθων έξω ἔκλαυσεν πικρῶσ. 

ιω1119) | ὠσει: Α 142” 8Ρ8 ἨΣ6ἳ οΠ1, πος ακρτῖπι βα]ι «ορ ΒΥγχόα οἱ 56Ἡ | 

διϊσχυριζ. λεγων (8Ρ]9ν εοµίεπᾶεπο αίαῖ, Ε νο α[ϊγπιαδαὶ ἀἴεεπθ) επ 
αληθειασ: Ὦ διῖσχυριζ. ἐπ αληΘειασ λεγω (4 οἐπἰαδαίω: ὑπ υεγᾶαίε 

ἀἱσο). ἘῬχτο καν διαστασησ οἴἵο α 5ἷο: «επι }αιζζο οδὲ οιιπι υἐαέςς οί 

«μίάαπε, ἀἰωίέ: οεγε εἰ Πίο σπι Πεσι εγαί εἴο | ην: ν” οτι (5αρΡΙ8) | γα- 
λιλαιοσ: Δ ΟΙΗ 

00. ο Λεγεισ: ἈΡ αἱ Ῥαϊς τι Λεγεισ, Ἰίεπη Πέ νςδ «ιᾷ (5εᾶ δαπ αἱ φιο) 

αῑοίς (.τ πἲ ΝΤΕ) |. ετι: ν α] Ραπς οπι | λαλουντοσ αυτου (5Υ1Ρ αἀά αἆ 

Ἠαθο τ. πετρου ς."): Ὁ 1. 209. αυτου Λλαλουντοσ (1άεπι αυ ἑααγβ 

ογαί να, 5οἆ τεσρβδῖί α ππ{α{1οπς), ΚΜΠ α115 λαλ. του (Κ οπη) πετρου | 

αλεκτωρ (εἰ. 0 92) ΕΙ ΝΑΒΡΙΧΓΔΑΠ πο» αἱ Ίοπφε Ρ]α (αἱ. οορ ΑΗΠΙ) 

εως (Ξ αὖ Ψ7) ο αλεχτ. ευη ΠΙΠΙδο ποπ {ία 1η (οἱ, 841) 

61, και στραφεισ: Ὦ Β4Ἡ στραφ. δε | ο κυριοσ (1” εκ 6ΓΓΟΥΘ 0 πετροσ 
πυριε): Ὁ 106. 1943 191. αἰ1 «ορ ος Ρδίά ΒΥΙΣΟΝ οἱ ΡΊΣίο τς | ρπε- 
τροσ (541. «ορ απίε υπεμν. Ρο): Ὁ 16Μ. ραί οπι | τ. λογου επι ΑΡΓ 

ΔΑΠ Ἱπςῦ αἱ Ρ]εν ... ΝΕΗΤΧ 124. αἱ Ραις του ϱηµατοσ:: αἲ ία εἰ ΜΙ 

δἱ Με | οτι ({ νβ): ο ΠΡΙ Αγιά οἵη (1: οί αἆ Με) | πριν: Ἡαἆά η (:: 
ἵεετη Ίπ Μί Α αἲ, οείετιπη ο{ βαρτα αἆ ν. 94) | σηµερον επ] ΝΗΚΙΝΜΤ 

ΧΠ αἱ Ρ]ι5”5 βαμίχί ποἱ ϱ0ορ 8ΥΙΡ ο.” (Ίξεπι 69. 194. απίε φωνησαι, 
ϱ 3: 1 {α Ρας αεἰἩ Ῥο5ί περαθί ... 6 ΤΠ οπι (:: αἱ Ἡ]. Ρρ. Ιεοίῖοπα 

ΠΟΠ Βαοί) ο, ΑΡΓΔΑ ποῦ α] Ίοηςφο ρίαασαο Εἶ ᾳ νρ βαέτα γγοί βγτοι 
(αὖἆ δισ) εἰ αγ |. απαρνηση (0 αἱ --σει, Χ -σαι) µε (ΑΔ οιπ) τρισ 

(ΚΓΑ αἱ τρεισ): Ὁ 5ΥΤΕΗ τρεισ απαργ. µε, Τξ νρ ἐεγ πιε πε(αδίΒ, Ῥχ8ο- 
ἴθγεααιια 95 τ1. σ5εἳ αάά µη ειδεναν µε (5561 οπη), Πίεπι α Ὁ 1 (ο 1 εν 
πιε πειαθῖβ )ιοςζε ποξδε; αν {εν πιε πιεφαθίς έε εαἴγε) 

63. Υευδαπα οι α Ὁ ο 311” ]. εξρ δῖμο αἀ ἁῑίαπι 611 ΝΕΡΚΙΗΜΊΧΠ αἱδὺ 
{ογο νσοοᾶ (αρ 30) 5αἩ «ορ 5Υτεὰ αὖπι ... ς(Ξ αἲθ) Τπ ΤΙ αάᾷ ο πε- 

τροοσ 6ΠΊῃ ΑΓΑΑ πποῦ αἱ ρα ο Εμ]: ᾳ νΕ ΒΥΙΣΕΝ (Φὔὕποι. πὲ 5οἱ6ί) αιρ 

αείἩ έν ἀθεδί οἵαπι Ίπ Μί, αἲ 1ῖ οοπίαχίαδ πμ Ῥοβοστο νίᾷε- 

Ρα ἑατ) 

65. 64. ΒριρμθΙδοιθήδοκ Μεῖοπο αβογί: οι συνεχοντεσ ενεπαιζουν, δερον”- 

τεσ χαν τυπτοντεσ, λέγοντεσ (510 και λεγ.)' προφητευσον τισ εστι) ο 

παισασ σε. Ἠαες Ἰθεχα οχβετ]ρε]{ ]]ο αϊάσπα, ἩΥΡΕΗΡ {απίιπη ἆ4ε 

ααἴρας ἀῑσίαχας ογαί. Ῥοχρίέ εΠίτη ελεγχ.Ση’: οτι το συνεχοντεσ καιτο 

ἐγεπαιζον και το δειφαι και το τυψαι και το προφητευσο» τισ εστ. ο 

παισασ σε, τουτο ου ὀοκησισ ην. αλλα αφησ εστι σωµατικησ και εν- 

σαοκου υποστασεωσ δήλωτικον, παντι τω Φηήλον εστι. 



ΚΛΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 29, 00. τοι 

. ς ολ 2/ .. 2 ” 

05. 5]. Καὶ οἱ ἄνδρεσ οἱ συνέχοντεσ αὐτὸν ἐνέπαιζον αὐτῷ 
ο ε) Δ / 3 ’ . 

δέροντεσ, 04 καὶ περικαλύψαντεσ αὐτὸν ἐπηρώτων λέγοντεσ᾽ προ- 
’ 6 ή» - ο ΄ 

4 ήτευσον, τίσ ἐστιν ο παίσασ σε; 09 καὶ ἕτερα πολλὰ βλασφ- 
- κο] ΄ 

μοῦντεσ ἔλεγον εἰσ αὐτόν. 
905,9 . λ -ε νο ὸ ο / Ν Ώ /᾿ - 

00 Λαὶ ὧσ ἐγένετο ἡμέρα, συν/γθη τὸ πρεσβυτέριον του 
- 3 - Δ - ον ’ 5 Δ 

λαοῦ ἀρχιερεῖσ τε καὶ γθαμματεῖσ, καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰσ τὸ συν- Ν ς κ ῤ 2 / / 

68. και οι: Ὦ 6 84Ἡ οἱ δε | οι»ος: Τοπ | αυτον (9) οππι ΝΕΡΙΝΜΤΠ 
157. αἱ Ρραις (194. αυτον τον )) Τε (5εᾶ 1 οπι) νς (εί. 190188) Ρα] «ορ 

αγτεοᾶ οἱ Ρ Της ΑΥΠΙ... ς τον Π ΕΤ ΑΧΓΑΑ ποῖ αἱ ρ]εγ »γτοὰ οί 56µ ες 
οἱ Ρ ἰχί ααίῃ | ενεπαιζον (ἈλΏς αἱ] ενεπεζ-): κ" -ζαν (5 -ζον) | δερον- 

τεσ (16Μ. α1”9 {εγο δαιρ.): 5 69. α Ὁ ο 1 α (πο Ἰεια {να, | γίᾶε ρο»{) 

ΒΥΥΣΕΗ οπι. 1μ]ρογα ΕΞ: εξ υὐὲ «γιά ἐεπεδαπέ ἐἴζιπι υείαυειιιπέ επι εἴ 

Φεγοιζεδαπέ ειίπι εἰ ἐιιάεζαπέ ειπι ἀἰοεπίέες,- ΙΕ6ια ο οὔνὲ αμίεπι ἀῑειίπει- 

{ες επι Ὀ γιζεύαπέ ἐζιπι, εἰ αἰίφαίιωι επι οαεζεθαπί, ἴπέεγγοραπίες 

61η 
64. περικαλυψαντ. αὐτον οππι κ(56ᾷ αὐτ. ροδί επηρ. Ροπ)ΕκΙΜτπ 1 (03: 

ν]ᾷε απίθ) «ορ, Ίΐεπι 1. 2909. ρ5όἳ αἰδ δι 5.1 ϱΥτεᾶ περικαλυψ. αυτου 

το προσωπον ... Ὁ 191. ἃ α αΥΙΠ αθείΠ περικαλυψΨ. αυτου το προσ- 

ωπον ετυπτον αυτον και (ᾳ Ροβί ὑπ]ιζεδαπέ επι ροχβ]έ: εἰ οείῖαυ εγιεέ 

Γαοἴεπι εἴις εί φεγοιίεῦαπέ ετιπι ἀἰσεπίες) ... ς πεφικαλ. αυτον ετυπτον 

(Α”.πτουν) αυτου το προσωπο) και, Ἱἴεπη Ώπ περ. αυτ. [ετυπτ.α.τ. προ. 

και] ο. ΑΧΓΑΑΛ Ἱπςῦ α] ρ]6υ Ε(εέ υεζαπέες οαριέ εἴις ρεγοιεδαπέ |Γαοἴετι 

ιδ εἰ) νο ογναί (νὰ αἱ. ΜείοπεΡΙΡΗ ασποβοθγο ετυπτον, οἱ απίε)... 

Όσα] οπι (ον]άςαπίο, Ὁ εξ οὖν φιῖ ἐεπεζαπέ επι Ππιζιαεύαπέ ἀἰσεπίες, ε 

εί υὐὲ φιί ἐεπεύαπέ ειίπι ὑπζιαεδαπέ εζωπι. εἰ ὑπέενγοβαδαπέ επι ἀἰσεπίες. 

1 εἰ υἴγὲ φιιῖ ἐεπεῦαπιέ ἐἶζιιπι ἐπ]ιαεῦαπιέ ετπι, εἰ ζϊφαυενιιιέ ετπι εἰ ρετει- 

ἐἰεδαπέ επι, εἰ ὑπίεγγοφαδαπέ επι εἰσεπίες) . επηρωτ. Λεγοντεσ ΕΠΙ (8 

περι. επηρ. αὖτ. λεγ.) Ἐκτντσπ ρυνδεῖ αἱ ας ... Ὁ (ριβεσεα1ΐ στυ- 

πτον αυτον και, ν]ὰθ απίε) ελεγον, υ 3: ᾳ 5γτεὰ εἴδΕΒ ἀἰσεπίες (ΑΥνευ 

αάά εἴ), ο ὑπίεγγο(απέεδ εωπι ... ς Ἰμῃπ επηθωτ. αυτον λεγοντεσ επ ΑΓ 

ΔΑ πε 4] ρ]εγα ε ΓΙ] νρ 5αἩ 60Ρ ΒΥΙΡ ΑΥΠΙ αεἰἩ | προφητευσου: κ 

ΜΠ ΥΣΟΣ οΟπ1ι. Οοπίτα κ 191. ϱ5' 1 δαλῖχί σνοῖ ΟγγεξαΤ4ῦ αὖά ημιν χε, 
Ίέοπῃ α119 Ὁ ο 1 ᾳ βα1ΗΤ γνοῖ ϱορ αθίἩ ημιν | παισασ: 1 πταισ. 

65. και (ΑΥνζα αἲά «ἄεγιπι) ετερα (121. --ροι): Ὦ και αλλα |. ελεγου: 

Ίος (ελεγωγ) Ὁ ἵη πρ βαρΡ! | εισ (191. 958. προσ) αυτου: 95! εισ εαυ- 

τουσ... 5 ΥΣ α] ραπς αυτο 

606. εγενετο ημερα «οππι ΑΒΡΗΧΓΑΔΙ ππςξ αἱ Ρε ΠΡΙ νρ είς... ΑΙ. 

191: 909. α 6 (5α]ι «ορ) Ον 85τ ηµερ. εγεν. (α ἀῑεδ Ἰογία εσ) | Β ην 

πρεσβυτερειον | του λαου: Αγτεὰ ο{δεὮ οἱ | αρχιερ. τὲ ΕΠΠΙ ΝΑΒΚΙΜ 

τχπ 8] ρ]α Πρ]ετ νο (Τμαῖί εἰ ῥγύιεῖρες δασεγάοέωπι, τει νν αἱ) τε]! 

Ον 55τ., ν αἱ Ῥαιο ΟΠ; ΕΘΗΒΌΕΔΑ αἱδ0 ἔογο α ΑΥΤ ΟΏ τε... 5 1160. 

καν αθχιερ. | απηγαγον ΟΙΠΙ ΝΒΡΚΤ α135 Εργα α (ζει) ΥΥΡ ΤΕ 

Ος «ων ς Τμ ΤΙ ανηγαγ. 61 ΑΕΧΓΔΑΠ απο α] Ίοηςε Ρ]ὰ ..- ΠΡ]ὰ να 

«ιπειηοί, ο ἆ αζάιαογιωπέ 

688 
πΜτ 96, 6τ 8 
Μο 14, 65 

1ο 18. 94 



0π 58 

Μι 26, 0555 
Ἅΐο 14, 6155 

το» 99, θτ. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

έδριον αὐτῶν, λέγοντεσ᾽ εἰ σὺ εἰ ὁ Χριστός, εἰπὸν ἡμῖν. 0τ ον 
τ ν λ 3 ὃ αν ολ ξ - ” .] Ν / 5 . }λ 3 

εἶπεν δὲ αὐτοῖσ᾽ ἐὰν ὑμῖν εἴπω, οὐ μὴ πιστεύσητε᾽ 05 ἐὰν δὲ έρω- 
/ ν ο ) - ο 907 1 ) ν - - ον Ἄ ” « {Ν 

τήσω, οὐ μὴ; ἀποκριθητε. 09 Ὁ''' ἀπὺ τοῦ νῦν δὲ ἔσται ὃ υἱὸσ 
-” 2 ’ ’ - - - - 

του ἀνδρώπου καθήμενοσ ἓκ δεξιῶν τῇσ δυνάµεωσ τοῦ Όεου. 
7 998. πτ λ ; - στ αε ” ” ε 
(0 3 αὸ εἶπαν δὲ πάντεσ᾽ σὺ οὖν εἶ ὁ υἱὸσ τοῦ Θεοῦ; ὁ δὲ πρὺσ 

2 ν δν ιν ές . , Φ ο δα Φλς 909,9 ε ϱἳ τ ὃς / 
αὐτοὺσ ἔφη ὑμεῖσ λέγετε, ὅτι ἐγώ εἰμι. τι] οἱ δὲ εἶπαν' τί 
” ” ” 3 Δ - 

ἔτι ἔχομεν µαρτυρίασ χρείαν; αὐτοὶ γὰρ ἠκούσαμεν ἀπὸ τοῦ στό- 

µατοσ αυτοῦ. 

66, αυτων (αυ 97) οππι ΝΒΡΙΤΧΓΑΠ πης αἱ Ίοηρε ρ]α ΟΝ... ς Ίμῃ ΤΙ 

εαυτων ΟΠ ΑΔ αἱ πηα | ει συ: 91, 80. 149. οπι ει | ειπον ΟΠΠ ΝΕΤ... 

ς ΤΠ ειπε ο. ΑΧΓΑΑΠ αποῦ αἱ ρ]ογ .... Ὁ 61. ΟΠ1 ειπ. Ίμιν 

01. ειπ. δε: Ὁ ο δε ειπ. | υμιν: κ” (ΒαρρΙς) βα]ἰχί νοῖ (Ίΐέοπι οορᾶ2 ϐ) οπι | 

ου μη: Α 190. οτι µη 

08. εαν δε (ο α Ὁ 3: 1 ᾳ ΑπιῤιαςΙσ35 οπι; ΑΠΙὮΡΣ φέᾷ εἰ »ἳ) 8ἶπο αάαίατα 

απ ΝΗΙΤ αἱδ αγ (αθ6ίμ) ΟγταςσίσΣ Ἱτεπα Ὦ 15 Απιρ]ας, 1ΐοπι 245. [5ου 
ο 1 βυτόα θ{55Ά καν εαν ... ς αἀἆ και 6πΠΙ ΑΧΓΔΑΠ απο αἱ Ρ]ετ Γνρ 

60οΡ (58Η εαν και) ΒΥΤΡ... 6 πηῖ ΟΠ1 ἐαν δε πδα αποκριθητε (Ρο8ί ποπ 

ογεα εἰς παἰλέ οκοϊἀ στη δὲ ἐπέεγοβανετο ποπ Τεδροπιάείζδ πε], αἀᾶ νεχο 

ο πεφιε επι, πιῖ πεηιε ἀὐπδίείὶ | ου µη αποκριύ. 8ἶπε αἀα Πα 

οππι ΝΒΙΤ «ορ Ογταςίδ”, Ἱίοπι αἀάῑίο ἰαπίαπῃ µοι 29. 191. 10τ, 209. 

{ου 84Ἡ Απιριασ οί... ς ΤΠ αἀά µοι η απολυσήτε ΕΠΙ ΑΡΧΓΔΛΗΠ 

απο αἱ Ρρ]οχ Τὲ νρ 8γτοα οἱ πίτ γ6]] (5εἆ 945. α οπι μον, Χ 69. 240. 

800, εδει Παθεπέ απολυσετε, αἱ Ρας 1 βγτζα οἱ 568 αἀᾶ κε, Ἱίοτη α δεᾷ 

πεο ἀἰπιμεξία πιο οἱ  πεφιε ἀἰπιέἑεέέ πολ). Οείθταπι οί ΤοχαπᾶΥΟ 4, 41 
ααῖ Ροβέ νοατρα: ,δί ἀἶκατο πίπα ἱπαπ]έ νοβίδ, πο εγθαής”- ἰγαηβίί 
αά:  ΑΕμίπο ἱπαῖξ οσ]έ βΙ115 Ποπαπῖς 5οἀσηδί΄ οίς, ρταείεγπιῖβεο ν. 08. 

69, δε οπΠι ΝΑΒΡΙ/ΤΧ 06Υ (απ. δετου νυν) αὉ ο ΓΙ 1 ᾳ νς οορΡΥ1 αἱ 561ΥΥ 

οἱρείσά ΦΥΤΡ ο.Ἐ ατπι αθί Ογταεί δὲ ΑΠΙΡΡΣ... ο βγτέα ΟΥ ὃ, 115 (απο 

γαρ του νυν)γαρ...ς οἱ 6. ΓΑΛΙΠ απςῦ αὶ ΟΠΠ [6Υ6 84Η εορᾶ” ΑΥΙΣΟΝ 6 

Ρῖκί Γτου θεου (69. απίο τησ δυν. Ρο): 64. 61 οπ. Οείεγαπῃ 1507. 

Ἠππο ν6ιδαπι α Μί (αεί ΜΙς) δαπιρεῖί βἶο: αμήν αμήν λεγω υμι, απαρτι 

οψεσθε τον υιον του αγΏρ. καθημµενον εν δεξ. τησ δυν. του θε. 

Τ0. ειπαν οππι ΝΒΙΤ δες... ς Τη ειπον ΕΠΙ ΑΡΧΓΑΛΠ πηςῦ 4] Ρ]ο | 

ειπ. δε Ίίπα Ενρ) ... ΑΚΜΠ 1. 69. 124. 209. α119 τητη ειπ. ουν... Ὁ ο 

ο 43.11 ᾳ εἰ ἀἰπεγιπέ | ουν (αἱ. Ῥετίιαγο δν 41: παπι αμίέεπι): ΡΕΑΛ θ9. 

194, 909. 969. αἱ α]ῖα α ο βαΙΓ Ψοί βγγέα ο | ει: τ 2450. 496. αἱ 
ῥατς {οἱ οπι | ο δεπορ. αυτ. εφη: Ὦ {ο δε ειπ. αυτοισ. ἈΙπηΗίεν ἃ 

Ῥ ο Π5: 1α]ΐ 1 ᾳ αἲξ (α αἰωί) αιέεπι ἐῑΙίε (91 φιέ αἲί ἐί): να ἴππέαπη 

«ηζ αἲέ 

Τ1. ειπαν επι ΝΒΡΙΗΊΚ ... ς ειπον οΙΤΏ ΑΓΑΑΠ πο α] οπιπσ]ᾶ | εχο- 
μεν µαρτυριασ χρει. εαπι ΒΙΤ ... 6 μη χρει. εχοµ. (εΗχγ αἱ εχωμ.) 

µαρτυριασ (9 α115 βαἩ -τυρων) ΕΝΤΙ ΝΑΡΗΧΓΔΛΗ απο αἱ ρ]οτ (α] Ρας 

εχοµ. χθει. µαρτ.) αἴο (ΠΡΙ νρ ἀεείζεγαπιις ἐεδίπιοπζιπι [ρ1: --πία], { 

ορι5 Ἰιαβεπιι ἐεθεπιοπόππα, ἱ ε(επιις ἐεθιϊπιοπίο, ο 0Ρι19 ἐδί ποῦίς ἰσδίί- 
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ΧΧΙΠΙ. 
. ο [νά ος -” 4 

1 δα βαὶ ἀναστὰν ἅπαν τὸ πληθοσ αὐτῶν ἤγαγον αὐτὸν 
ϱ 301.10 Ἶρε 

5 
- να οί) ε -- Δ ’ 

τοῦτον εὕραμεν διαστρέφοντα τὺ ἔθνοσ ἡμῶν καὶ κωλύοντα.φόρουσ 

τα. Δ - - ἃ 

ἐπὶ τὸν ΠΠειλάτον. αντο δὲ κατιγορεῖν αὐτοῦ λέγοντεσ 

7 Ν Ν 
η στ 

Καΐσαρι διδόναι, καὶ λέγοντα ἑαυτὸν «Χριστὸν βασιλέα εἶναι. 

μῇο) τ1 παῖ 1]. Ῥρ. Ἰοείῖοπα ποη Βπεξ | αυτου γαρ ηκουσαμεν (Κ ηκου- 

σατεν ο, 5θ. Ἠδὸῖ σατε): { 45 ϱ1 5. ᾳ ΥΕ ἐρδὶ επύπι αιαἑούπαις, ο 

αιιζἑσύπαις επύπι ἐροδί ... Ὁ ἃ Ὁ ο ἵ 1 ηκουσαμ. γαρ ... 5ΥΧ53 ἐοσε επιῦπι 

αιάζυζπηιδ | απο: 1. 151. 209. 241. εκ . 

ΧΧΠΠΙ. 1. ανασταν: Ὁ 181. 989. 999. αἱδ βα]ι 5γΥζὰ εἰ 5έἩ ανασταντεσ | 

απαν (η παν, 1, ολο)) το πληθ. αυτων (69. 1432” 485Υ ο οπι): 9 Οπι | 

ηγαγον ΕΙΙΤΏ ΝΑΒΡΙΗΤΧΓΔΑΠ αποῦ 1. α] Ίοηρε ρ]α 1 νε 5αΏ «ορ 5υτέα 

οεπίν αγ ... ς (-- 0 54) ἠγαγεν ειπα πιῖηιδο α]ία (αἲ νά) | επι: 

1, 151. αἶλδει προσ | του: 9 16Μ. οπι | πειλατον εππι ΑΒΡΤ (ε{ εἴ. α 
Με 2τ. 9)... ς Ίμπ Τϊ πιλατον ΕΠΙ ΝΡΗΧΓΑΛΠ ππς χα]] αἲ οπιπὖά 

9. ΟΕ Ἱπο Ἐριρηπιατοδ]όρί546 προσεθετο µετα τουτο” τουτον Ίήρομεν 
(946 ραμεν) διαστρεφοντα το εὔνος και καταλυοντα τον νοµο» και 

τουσ προφητασ. Τίεπιδ11 {346 προσθηκη µετα το” κελευοντα φο- 

ρουσ µη δουναι' και αποστρέφοντα τασ γυναικασ και τα τέκνα. | 
ευθαμεν ουπι Β"ωτς 1. (αἱ. Ερίρ πιβΤ6Φ460 Ἴυραμεν, 59ᾷ 516 οἱ 549ὁ γυ- 
ρομεν) οα{οΣ 141 (αἆ 20, 20) ... ς Ὥμπ ευροµεν οτι ΝΕΡΕΓΑΑΠ πηςῦ αἱ] 

Ριεν (ρΕΣ3 ευρον) Ἐαδρ55ὸ Οντ]ις405 Τμάτί 1615 { το εθν. (15τ. ΟΥτ 
Ἰπσ40ῦ τον λαον) ημων» 6ππι ΝΕΡΗΚΙΜΕΗΤΠ αἱθ0 Τε νο 8αἩ «ορ ΒΥτΕΣ εί 
αχ ΑΥΤΑ αθίἩ ... ς ΟΠΙ ημων ΟΠΠ ΑΕΑΘΌΥΣΓΑΑ αἱ Ρία ΜοΙοπΘΡΙΡΗ 516 

ας 546 ἘπΠΒΡΣ5 ΟΥτ]αό Τμάτι 1615. Ῥτασείετεα Ὁ ο ε 5 11 ᾳ ραίῖ πιπι 

ΜεΙοπθερίρΏ (ν]άςε απίθ) αᾶά και καταλυοντα τον γοµον και τουσ ποο- 
άήητασ, εἰ κοζυεπίεπι Ίεθεπι ποδίγαπι (ο ραῖ παπι ΟΠ1) εέ ργορ]είας | φο- 

ρουσ χαισαρι διδοναι οιπα ΝΒΙΤ ΑΥΤΕΣ οί 5Ἡ (0οη5{5)146 και φορουσ 
χαισ. διδ. κωλυει), Ἰΐξεπι Ὁ 1{ νο Ογτ]αο «0 φορουσ διδο. καισαρι, 58] 

«ορ αεί ὁιὸ. φορ. καισαρι ... 5 Χαισαρι φορουσ διδον. «Ἠπι ΧΓΔΑ 

αποῦ αἱ Ῥ]ει αὖπι, Ίξεη ΑΚΜΗΠ αἱ 8ΥΤΡ Ἐπδρβ Τμάτί καισαρι (815 

ΡΙπεΠΙ τω) φοφον διδο. Ῥταείετοαι ΜΟΙΟΠΕΡΙΡΗ αἆ Ίαες αὰ καν απο- 

στρεφοντα τασ γυναικασ και τα τεκνα (οοπίτα δοτὶρῖξ Ἐρ1ρΗθ 105). Βἰ- 

πη]]ία ο ο αἀᾷ μα ν. ὅ | και λεγοντα επ ΝΒΗΤ 106. ο ο {1 1α4γε 
εγνσα οί πίν αὖπα ... Ρ λεγοντ. δε ... ἴωπ [και] Λεγ., ς ΟΠ1 και ΕΝΠΙ ΑΕΧ 

ΓΑΑΠ υπο» αἱ Ῥ]6χ α 6 βα]ι εορ Τ]άτί 1915 ]. εαυτον 61ΠΙ ΝΑΡΙΗΣΓΑΛΠ 

ππςῖ αἱ ἔετο οι Τμάτί ... Βατ ΡΡΔΤΔ αυτον. Οείεταπη Αοἴ. ΡΙ]. Α 

(Ώνν αροοχ250τ) ποοπδα{ῖο 5ἵο Ἠαβεῖ: τουτον οιδαµεν οντα υνον ιωσηφ 

του τεκτονγοσ απο µαφριασ γενηθεντα, και λέγει εαυτον Όιον Όεου 
και βασιλεα ' αλλα αι τα σαῤβατα ῥεβηλοι και τον πατριον γοµον 

ημων βουλεταν καταλιυσαιν. 

155 
Μι, 2 
11-14 

Μο 15, 155 
Ίο 18, 28558 



το 25, Ὁ. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

ς 9, «ε - 2 ; - 3 πες . 

ὃ 93ὰ ὁ δε Γ{ειλἄτοσ ἠρώτησεν αὐτὸν λέγων σὺ εἰ ὁ βασιλεὺσ τῶν 
2 « τς) Ν 2 - . 9 ς σα 

Ιουδαίων: ὁ δὲ ἀποκριθεῖσ αὐτῷ ἔφι' σὺ λέγεισ. 4 Ὅτν ὁ δὲ Πει 
- Ν .) - Ν ο .] Δ « 

λᾶτοσ εἶπεν πρὺσ τοὺσ ἀρχιερεῖσ καὶ τοὺσ ὄχλουσ᾽ οὐδὲν ευρίσκω 
-- Δ ὦ ο) 804.10 ϱ δὲ ἐπίσχυον λέγοντεσ 

1 3 ων ὰ / / 

αιτιο» εν τῷ ἄνθρωπῳ τουτῳ. 
ο ’ ν [αἱ - 2 ον Δ 

ὅτι ἀνασείει τὸν λαόν, διδάσκων καθ ὅλησ τσ Ιουδαίασ και 
’ . 2 Ν - λ ς τ απ - ο ν , 

ἀρξάμενοσ ἀπὸ τῆς ΙΓαλιλαίασ ἕωσ ὧδε. ϐ ΠΗειλάτοσ δὲ ἀκου- 
5 . ; ας ας α. -/ 3 τ ντ Ν 

σασ ἐπιρώτησεν εἰ ὁ ἄνθρωποσ ΠΓαλιλαϊόσ εστιν, ϱ καὶ ἐπιγγουσ 
4 3 ο- »ς / ς /ς 2 ’ 3. αφ ο ο) Ν « / 

ὅτι ἐκ τησ ἐξουσίασ ΠΗρώδου ἐστίν, ἀγέπέμψεν αυτον προσ Ηρω- 
ν ” Ν « ; ’ ας ε { 

δν, ὄντα καὶ αὐτὸν ἐν Περοσολύμοισ ἐν ταύταισ ταῖς ἡμέραισ. ὃ ὁ (κά, κ ῃ ος 

8. πειλατοσ οπι ΑΒ ΡΟΟΣΥΤΡ,.. ς ΤΠ ΤΙ πιλατοσ επ ΝΒΡΡ᾽ΤΕΣΓΔΛΠ 

ππς 161] αἱ οπιπσίά | ποωτησεν ΟΠΠ ΝΒΗΤ 48ΕΥ.... ς Τη επηρωτ. (1: 
πὲέ Μί οἱ Το Ιοσείῖοπο ποπ Βποῖ, ηθς πιαρῖς Βαοί ν. ϐ) ουπι ΑΡΗΧΓΑΛΗ 

αποδ αἱ ρίον (5γτοα ἁἷωτί εἰ Ρήαίμβ). Ῥιαείετεα Ὁ ο ϐ 5. Τ1 α (ποἳ 

Ίέοιῃ α {νσ) ΡΤαοπη ατιάίεΒ | αποκριθεισ (5ΥΥ{Χ αἱ δέ οπι) αὐυτω (Ὁ ο 

ο 645. ορ. 14 νο οππ) εφη: Ὦ 1. 909. ἃ 881 ϱΟΡ απεκριδη αυτο 

(5αἳϊ οπη) λεγων (1. 909. α οορᾶΖ οιη λεγ.) 

Δ. πειλατοσ επι ΑΒ.ΡΤ ... ς Ίμη Τϊ πιλ. εππι ΑΒΡΙΜΕ οἱςο πί ν.ὃ | αιτιον: 

69, 458. αιτιαν, 5ΙΠΙ1ἵ6Υ 54 2εοσαίττι 

δ. επισχυον (1, -σχυνον): 9Η 69. ενισχ. | οτι: Ρα ες βΣ Τ]ανε 
(ποη 1ΐθιη ϱ) ΑΥΤΟΙ αεί οσα (ΠΜίογας τεσοτι ἵπ Ἡ τοβοχ]ρίαε, 5εᾷ Ρο- 

ἶμδ τεσ Ύπαπι οτι απίεα ἀε[αίκδο νά(γ) | ΒΑΗΧΤ α] ανασιει | λαον 
(ας. Ἐ9)550): 8Η, 191. οχλον | ὁὀιδασκων (αἱ. ἘάβΡΣ 59): νἨ (8αρρΙΘ) 
ϐ4.νοσῖ]α οι | τουδαιασ: Ὦ γήσ | και αρξ. ο. ΝΒΙΤ ΑΠΙ ΓΟΥ Εὰ 6Η 

ἵηρ (α1) εορ16ίΡεἴτή' βγτοποιαίἩςςν ς Τμ ΟΠ καν ο. ΑΡΗΧΓΑΛΠ ας αἱ 

οπιηὈΊᾶ (5ο 69. οπι καν αρξ. 1δα γαλιλαιασ) 1 νρεὰ δα εορΣΕΝΥ οκ 

4 το] | εωσωδε: ο ϱ αάᾶ εἰ /ζζοῦ ποδίγο εἰ Ί10Υε9 αυετίΐ α ποδίε; 

ποπι επίπι θαρμαπίω" (ο -παΐιτ) εἰσιέ εἰ (ο ΟΠ1) 08 Ίιεο δε πυµπάαπί (6 

ΟΠ1 πεο 6ο πιμιζ.). ΟΕ 6αρτα 4παθ ΜοἰοπερΙρα αάά 

6, πειλατ. (εαπι ΔΑΒ"ΡΗΤ; ς Τη ΤΙ πιλ. ουπι ΒδΙιχ οἱ] οπιπΝ1 1) δε ακου- 

σασ: Ὦ ο απουσ. ὃεο πειλ. Ῥιταείετεα ς Τμ ΤΙ αάά γαλιλαιαν 6ΙΠΙ 

ΑΡΗΣΧΓΑΑΠ Ἱποῦ αἱ οπιηΥΙᾶ 1 νο βα] ΒΥΥΥ τα]! (5οἆ Ὦ 5αἩ τήν γαλι- 
λαιαν, ο 8ΙΠι α «ιαἴζασα, ΑΥΥΣΕΝ ποπιέπ (4 αἴίαεαε, ΒΥτΕἳ «ιο ἀἰσισιί α 

Παἴαεα) ... ΟΠΙΙΦΙΠΙΙΒ ΟΠ ΑΒΙΣ σορ | ο (3 αἱ Ῥαιο οἳ1, 5πρρ] η” 

οἱδ) ανθρ. γαλιλ. εστω: ρα ὓ ς ο 5 11 ᾳ ΑΥΥζὰ απο τησ γαλιλαιασ 

ο ανθρωποσ (1 Αγνζᾶ ο) εστιν (α Λοηιο ἐδίε ἐδδεί, ο εδὲ ἴρδε Ίιοπιο) 

Τ. και επιγνουσ: Ὦ επιγγ. δε | προσ (11 αάά τον επι ΒΤ) ἠρωδην: Ὁ 

τω ηρωδη | οντα και (] Ῥαπς οΠ1) αυτον (α (νε φιζ εί ἴφδε εἴς): Ὁ 

οντι αυτω, Ἰίαπα ΠΡ] (ο ἆ οι εδδεί, Ὁ ο 51] α φωΐ εγα). 110ογε 

βγτοι σα επι, «ία εἰίαπι Πεγοῖος ἴπ Πεγμδαίεπι ειαέ | ταυταισ (ν" 

αυταισ, Νὲ ταυτ.; 1. 191. 209. Ροβί ηµεραισ ΡοἨ): Ὦ εκειναισ, Ίεπι 

ΠΡΙΕΓ νς (ποἩ Ιΐθιι 3) 6οΡ (5ο 47 τι ᾖῖ5 αἰεύιις 11). Ένεπα ΑΥΤΟ ὅτι 1 [ζς 
ἀἱεῦιεβ Ῥαθζαε | κ αἨ αυτον ῥτῖογε αἆ αυτον α1{ἴΘΓΙΠΙ {ΥΑΠΘΙ1! 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 29, 12. π05 

κκ { / ια ο. ῥ τ - / 

δὲ Πρώδησ ἰδῶν τὸν Ιησουν ἐεχάρη λίαν' ἦν γὰρ εξ ἱκανῶν χρόνων 
/ ι] - Λι 9 Δ 2 / . ϱ) - κ 2 ’ 

Θέλων δεῖν αὐτὸν διὰ τὸ ἀκούειν περὶ αὐτοῦ, καὶ ἤλπιζέν τι ση- 
-- 2 ώς ς 2 2 στό / 2 / λ 2 Ν 2 / 

μεῖον ἰδεῖν ὑπ αυτοῦ γινόμενον. ϱ ἐπηρώτα δὲ αὐτὸν ἐν λόγοισ 
« δες τν Ν λος » , ο ος 805.95 κε / 
ἱκανοῖσ᾽ αὐτὺσ δὲ οὐδὲν ἀπεκρώατο αυτῷ. 10 εἰστήκεισαν 

.- Ν -- - -- 

δὲ οἱ ἀρχιερεῖσ καὶ οἱ γθαμματεῖσ εὐτόνωσ κατηγοροῦντεσ αὐτοῦ. 
. 3 / λ ον νο ς - Ἄ 

11 39510 ἐξουθ.ενήσασ δὲ αὐτὸν καὶ ὁ Ηρώδης σὺν τοῖσ στρατεύμασιν 
” - Ν ” / Ν ν] μέ ν 3 / 2 

αὐτοῦ και ἐμπαίξασ, περιβαλὼν ἐσθῆτα λαμπραν ἀγνέπεμψεν αὖὐ- 
- / ν Ν σ ς 9 - 

τὺν τῷ ΠΗειλάτῳ. 12 ἐγένοντο δὲ φίλοι ὃ τε Ηρώδησ καὶ ὁ ΠΠειλᾶ- 

8. δε: κ (5αρΡΙ 6) βαλίχί ννοῖ οπη | εξ ἱκανων χρονων ουπι ΝΕΡΙ 15.6 
δαἩ ατπῃ ... ς ΤΙ εξ ἱκανου ο. ΑΕΓΔΛ τ1πςῦ α] Ρ]α, Ίίαπῃ αἀαῑίο χρονου 

ἨΜΧΠ α130 {το Ὦ ο (5 61 1] ᾳα νρ «ορ βγτοι οί πίγ αθίµ; Ἰάᾳπο Ρ 
18Ρ] βαἩ. «ορ βγτοα ο{5δΟΗ ροβί ιδειν (0 ειδ.) αυτ. Ροή (ν]άθ ρο56)... 8 
ΡΙαπθ οσα | θελων (1, οπι) Ἀος Ίο6ο 6. ΝΗΤς 19. 69, 194. αἱ ραις ο... Ὁ 

νο {1 ] ᾳ βαἩ «ορ 5ΥγνοΠαί56Η αθἰ] απίο ιδειν αυτον εξικ.χρ.(0 ο 1 1 

α οπρίοτις ἀἶζιπι υίάεγε [1 πἀά {αππ] ε2 πιι[έο ἐεπιρογα, Ίἴεπι ἃ οπα]δδίς εᾳ' 

ππιζίο {επιρ., 16 βαἩ «ορ οοζεδαί επίπι υἴώενε εἶπι εἩω εἴς)... ς Τη 

Ροδί ην γαρ οιἵη ΑΡΗΓΑΛΠ πο τε]] αἱ Ῥρ]εν Υρ (ἐωρίεπς εω πιο έεπι- 

Ῥογο υάεγε εωπι, Ἱοπισ]ᾶ 3: 1: 3:) ΑΥΠΙ ΑΥΤΡ | ακουειν βίπο αἀἁἰίαπι 

(αν΄’) εππι ΑΕΡΚΗΜΤΠ 1. 181. 10Τ. 909. αἱ Ρ]1810 βαἩ «ορ 5Υτζὰ (αείἩ 
αἀάά Γαπιαπο) ... 6 ΠΠ αθά πολλα (α αγπι Γγεφιεπέε, Ὁ αυτον πολλα, 

19. 69. 124. 9ὐτ. 946. ΡοηΏ Ροβί περι αυτου) οππΙ ΑΗΧΓΔΑ αποῦ αἱ Ρ]ετ 

{5 νο βγταίς ατπ | ηλπιζεν: τ 15Τ. 458. ελπιζειν | υπ (Β υπο): 1 αἱ 
αἰϊᾳ παρ, ἴδ απ | γινοµενον (1 ραπο γενομ.): αχ α]ά ΒΥΤΣΕΕ οπι 

9. επηρωτα: α αἱ” Ρα] -τησεν | δε: ν(δαρρ]έ)α οἳι | αυτου: Ὁ οπι; 

οοπίτα 5 αἆά λεγων | αυτοσ δε ({ εἰ Πεκις): Βγχοα οί 50Ν αᾶὰ Ίεδις | ου- 
δεν (Ν Ρ3Εἳ ουκ) απεκρινατο (1, -νετο) αὐτω (5 αἱ Ῥαις αυτον, 6 4 ΟΠῃ): 

Ῥ 84 οὐκ απεκρ. αυτω ουδεν. Ῥταείοεγοα ο αά φιιαδέ πιοπι αιά{εηδ, 1{επα 
δγτεα φιιαδί ποπ ἐδὲ εγαέ 

10. ειστηκεισαν (Δ αἱ --κησαν) οππη ΕΣΡΙΗΓΑΠ απο τα]] αἱ Ρ]α.... ΝΑΡΞοδ 

ΤΧΔ αἱ .στηκ. (1: ο{ εἰ. αᾶ νν. 56 οἱ 49) | δε: δα] οἱ (Ον 55Τ καν 

ετι µετ ολιγα΄ ειστήκεισαν ου αρχιερ. και οι γραμμ. εὐτ. κατηγ. 
αυτ.) | καν οι: Α αἱ Ῥαπο ΟΠῃ οι 

11. εξουθενησασ: Χ -νωσασ | δε αυτον: «τε, Ντε αὐτον | καιο 
ηρωδ. εππι ΝΙΙΤΧ 19. 69. (αἰν]ά) α ἆ οορπ! εερείτέ.,., ς Τη Τί ΟΠΙ παν 

ΟΠ ΑΒΡΕΤΗΓΔΑΠ απο τε]! αἱ Ρ]ει ΠΡ]Ιεῖ νο βα] οορΣδέΒΥ οκ 4ἆ δγτέα εί 
αἱ; γο]] | περιῤαλων βἴπο αἀαἰίατη «ΠΩ ΝΒΗΤ 59. ῬδεἳΆ 1ὔθενα γρ... 

ς αἀά αυτον, Ἰωπ [αυτον] ο ΑΡΧΔΑΠ υποῖ αἱ Ρ]εν Ὁ σε ΕΠΣ 1α 

Βα] οοΡ τα]1, Ιΐοπι πβῦτ 69. 106. αἰ” αυτω | ανεπεμψεν (εξ. κὲ, Μ αἲ- 

επεμψαι, Ι9ΡΙθ' νο γεπιβέ): ΝΤΕ οδὲῖ ο επεµψεν (:: ΡΙΔΘΡΓΘΕΣΟ 

-πραν) | τω: ΑΝΜΠ αἱ Ραπο οσα | πειλατω εἶπι ΑΒΤΡ.... ς 1μπ Τϊ πι- 
λατ. οΊη ΝΗΡΗΧΓΔΑΛΠ από τ6]] αἱ οπιπντᾶ 

19. εγεν. ειδα µετ αλληλων: Ὦ ο 0ντεσ δε εν αήδια (4 πι Πΐΐε, ο πι ἀῑδεεη- 

βίοπεπι)ο πιλατ.και ο ηρωὺ. εγεν. φιλ. εν αυτ. τη ημερα | ηρωδ.κ.ο πειλ. 

ΤΙΒΟΗΕΝΡΟΕΕ, Ν. Τ. Εά. 8. 45 



τος 98, 19. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

τμ. -. - : ας η } 2λ) ηλ, ὴν .. ια κ Ἀ 3: ῤ 9 

τοσ ἐν αυτῃ τῇ ἡμέρα µετ ἄλλήλων᾽ προὐπήρχον γὰρ ἐν ἔχθρα 
2 / 

ὄντεσ πρὸσ αὐτούσ. 
ω 30Τ.9 ” ολ , » εν Λ 

19 τι ΠΠειλᾶτοσ δὲ συγκαλεσάµενοσ τοὺσ ἀρχιερεῖσ καὶ τοὺσ 
3” ν τ 5 : 
ἄρχοντασ καὶ τὸν λαὸὺν 14 εἶπεν πρὺσ αὐτούσ' προσηνέγκατέ µοι 

” ” ς ) . ν Ν 2 Δ 

τὸν ὤνθρωπον τουτον ὧσ ἀποστρέφοντα τὸν λαόν, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ 
3 ’ ς - 3 3 λ ἴσ . ’ 2” 

ενώπιον ὑμῶν ἀνακρύασ οὐθὲἓν εὗρον ἐν τῷ ἀνθρωώπῳ τούτῳ αἴτιον 
στ - - | 2 3 .ς ’ . ε) 

ὧν κατηγορεῖτε κατ αὐτου. 10 5 ἀλλ ουδὲ ΠΗρώδησ᾽ ἄν- 
/ Ν 2 Ν Ν ς -- ο Ν Σο Ἱ ” / ” Ν 

ἔπεμψεν γὰρ αὐτὸν πρὺσ ἡμᾶσ, καὶ ἰδοὺ οὐδὲν ἄξιον ὃανάτου ἐστιν 
Π μα 909. 9 κ στ ην 2 / 

Ἰο101 πεπραγµέγον αὐτῷ. 16 παιδεύσασ οὖν αὐτὸν ἀπολύσω. 

(πειλ. εππι ΑΡΤ: ς Τμ ΤΙ πιλ. εαπι ΝΒ5ΡΙ, εἰς) Ίος ογάϊπο οΝΠΙ ΚΕΙ 

194. 48ὲν 150εν α] α]ῖα 1ἱΡΙεΙ νς 54] βΥγτΙ αεἰἩ .«« σ Ίωπ Τί πιλατ. 
και ο (ΠΌ α115 [οτε οπι) πρωὸ. οππι Α(Ώ)ΧΓΔΑΠ απο τθ]] αἱ Ῥ]ει (6) 

60Ρ ΑΥΙΞΕΝ 66Ρ αστη | ηµερα: 909. ο8ος 160εν αἲ πα ἃ ΥΣΡ ΠΒ ωρα | 
µετ αλληλων (1. 181. 909. απίε εν αυτη [1951. 909. εκεινη] Ρος, Ἱέαπι 

κα σορ): τ αἱ ραπς Τξ νρ βγτοα ατπ οπι | προὔπηθρχον (ΝἨ -χοντο) 

πδᾳ αὐτουσ: Ὦ οπη | αυτουσ επι ΝΕΤ ΥΣ α].... ς ωπ Τί εαυτουσ 6. 

ΑΧΓΔΑΠ Ίππο τ6]] αἱ Ρ]εγ 

19. πειλ. οππι ΑΗΤΡΤ... ς ]μπ Τϊ πιλ. ευπι ΝΕΣις εἰο | πειλ. δε: Ὦ ο δε 

πειλ. | συνκαλ. οιπι ΝΕ” ΡΕΤΑ αἱ] ... ςΊωῃπ ΤΙ συγκαλ. οαπι ΒΡΗΧΓΑΠ 

απο ἳ αἱ Ῥ]ετ. Ῥταείετεα Ὦ συγκαλεσασ | και το» λαον (νε εἰ Ρεῦε): 

Ρ ὁ 8γτέα και παντα τ. λαογ...α Ὁ 6 {1 βα]ι ΦΥΥ56Ν αθίἩ Φορ (ρΙεδῖε 
Ὁ 6 Ι).... α οτι 

14. αυτουσ: Ἐ εαυτουσ | προσηνεγκ. (1ἱΡΙεῖ νρ ορίιζεεζ9): Ὁ κατήνεγκ. 

(α ἀειζἰοές, ἃ αζάμαίκί) | ωσ: Αγτεὰ φμεπι ἀἰαἰδίίς πι] | αποστφε- 

φοντα: 1. 19. 69. 194. 909. α1399 Εεγε διαστρεφ. Ι τ. λάον: 8Υ1Τ{3 ρο- 

Ῥιζηπι ποδίτωπῃ | και ιδου εγω (ΗΓ 1. αἱ 8α1 αὖπα Οπα εγ.): Ὁ παγω δε | 

ανακρινασ (ο οπι): Ὁ βΥτζα εἴ56Ἡ ϱορ απίο ενωπ. υμ. ΡοἨ | ουθεν 

οσπι ΝΕΤ 1... ς ων Τϊ ουδεν 6πτΏ ΑΡΧΓΑΑΠ απο ΤΙ] αἱ Ρ]ετ | εν(α 
επι) τω ανῦθο. τουτ. αιτιον (ΕΕΣ γδὸτ 440. αιτιαν, 1. 191. 209. αἱ 

οτι, 101. Ροβί κατ αυτου Ρροπ): Ρ 88]Ἡ αιτιον (ἆ δα]ι πζ]ῖ πιαζί) εν 

αυτω, 69. εν αυτω αιτιον, ΣΥΤΕΣ {αΠΙΙΠΗ εν αυτω. Πα πϊ δἷο: πζαπι 

σαµδαπι ὑποεπίο ὧπι Πιοπιίπεπι (13 -πε) ο 1, πιζῖ. οαµε. ἐποεπίο ἴπι Ίιοο ]ι0- 
πιίπε Ὁ α. πζλέ{ εαιιδαε ὑποεπίο ἔτι ᾖοπι. ἐδίο ο, πιίζαπι οαιι5. ἐπυεπί ἔτι ]ιοπι. 

ἰβίο [να πλ] ἐπυεπί ἀφιωπι ἵπι Ίοπι. ιου ἂ: επι ΒΥΤΑΔ πε νς | ων 
κατηγορ. κατ αυτου: ϱ 09. 9Τ43 οπι | κατ οτι ΗΊΧΓΔΗ απςῦ αἱ ρ]εν 

.. ΝΑΝΑ 1. 28. 191. 909. 969. αἱ αἰἷᾳ οπι (πας εχρτῖπα Τια{1) 

16. ανεπεµψεν γαρ αυτον προσ ηµασ (Ν΄) ο. ΝΕΚΗΜΤΗ 101. αν Γ190].ἳ 
ος] βαἲ «ορ (5εᾶ 15. 69. αΙ 3 πρ. υµασ) ... ς Ἡπ Τϊ ανεπεµψα (Η 
4τεν -ψεν) γαρ υμασ προσ αυτον ΟΠΠ ΑΡ(Η)ΧΓΑΑ απού αἱ Ίοηφο Ρ]ιι 
Πρ]ετ γρ (ααἰ] εἰ αἲ ΠΗετοᾶεπι (μογο ηιδί Ὁ08) ΑΥΤΡ ἵΧί (8864 οοἆ Ῥαχβ 
ΠΡ), Πίετη 5εἆ αυτον προσ αυτον 214. κδοτ βγτόα εί ΒΟἨ ΑΤΠΙ Ρ6ΥΒ8 5ΗΧ 

Β]... τ1. 248. ραΐ ΠΠ ΒΥΥΡ ΤΩΕ (5οἆ οοἆ Ὀατβίχί) ανεπεµψα γαρ αυ- 

το» πο. υµασ (παπι γεπιἰεὲ ἴζιπι αἲἲ 008 ααξ παπα) | τδου: Ὁ δέν Αγτόα 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ρα, ο]. ποτ 

18 Τ10.1 ἀνέκραγον δὲ πανπληθεὶ λέγοντεσ᾽ αἱρὲ τοῦτον, ἀπόλυ- 

σον δὲ ἡμῖν τὸν Βαραῤῥαν, 19 ὅστισ ἦν διὰ στάσιν τινὰ γενομέ- 

γην ἐν τῇ πόλει καὶ φόνον βληθεὶσ ἐν τῇ φυλακῃ. 30 31" πάλιν 
δὲ ὁ ΓΠειλᾶτοσ προσεφώνησεν, Φέλων ἀπολῦσαι τὸν Πησοῦν. 21 οἱ 

οπη | εστιν πεπραγκενον: Ὦ πεπραγι. εστ. (αἲ ΠΡ]α νσ ασέωπι εδὶ 11, 

α ϱεδίιπι ἐδὲ Πέ, ἆ αοίιπι εδὲ ὕι εο) | αυτω: ΡΧΓ α]”ν [οτε εν αυτο 

(Ἰζαπα ο ὑπευεπούπιιις πι 1ζζο) 

1Τπ. Πιπο νειδαπ ς (0 00) εἶίο Ἠαῦεπί: αναγκην δε (αΤπι γαθ) ειχεν 

(Αντε εἰ εοπεµευεγαί Γαία) απολυειν αυτοισ κατα (4 αἱ κατ) εορτην 

ενα (5οἆ αυτοισ αἱ Ραπο 6ΠΙ ΟΠ1, 69. απίθ απολυ., 48ΕΥ Ροβί ενα Ρο 

Ρτο κατ. εορτ. αἱ” κατ επιαυτον, Ὦ δεοιπάμπι οοπομείιαύπεπι, Ὦ αἱ αἱ] 

αθεἰἩ απο απολυειν, αἱ ΡαἈς ΑΤΠΙ Ρρο5δέ ενα Ροπ; ἀαπίηαε αἆ ενα αἱ13 

ϱ 4 5Υ1Ρς. οϐ. αἀά δεσµιον, οδοῖ δεσµ. ο) ηθελων δίο, 1 φμεπισιπιφιε 

ροζωΐδεεέ ρογιι[ιι) οπΠ1 Α(Ρ)ΚΓΔΑ ππςδα] οί ἀροςεατρι ὅ]α 

να (εχο ἔπ) οορπ! αἱ ΡείΣ4 (ογτοα) ΒΥΙΣΕΒ ε{Ρ (αεί).  Βεὰ Ὦ βγτοι 

αθἰ]ι πίΣ (ποη Ίξεπι αεἰ]λα) ἀεπιατη ροβί νΥ. 19 Ῥοπαπί. Ῥγαείεγεα 

ασποςαΙέ αίίαπι Ἐιδοᾶη (ςβποη 2. οοπιρ]εσβίίαν Τις 909 Μι 925 αἱ Μο 

909: Π18 απέςπη 5οσΙοπίριας Μί οί Μο πῖ] οοπ πείς η]5ί Π]]πά κατα 

δε εορτην εἴο. Ἠϊπο οετίαπῃ οδί αὓ ΕΠΙΒΞΔ3 αρσηοβοῖ ΥΕΙΒΙΙΗ Ταζααο 1; 

γετρα θΠΙπι παιδευσασ ουν αυτ. απολυσω πεφαἰθαπέ οσα Μί 525 εἰ 

Μο 205 οοπιροπί. Ἰο]απηϊ5 νετο 19, ὃ9 παπα οι 8αᾳᾳ οππι Μί 9500 

οἱ Μο 2089 σοηβοσρ]αία 5απί ρτορίεΓεαςιιο 1Π 6ΛΠΟΠΕΙΗ 4. τεεερία.)...... 

οπιΙβίπιΒ ούΊη ΑΒΚΗΤΠ α [απ δαἩ «ορᾶ2 (:: νά οπηπίπο εκ 1]. ΡΡ. Βι- 

χ]556) 

16. ανεκραγον εππῃ ΔΒΙΤ 124, 16Τ. ἃ (εαεϊαπιαδαπθ) ΟγτιασὔδΣ.,, ς Τμ 

ανεκραξαν ΕΙ ΑΡΧΓΔΑΠ αποῦ αἱ Ρ]εγ ΠΡΙεΙ νρ (Μ1 εποζαπιαού, εποῖα- 

πιαυεγτιπἰ) | δε: τὸ 19. 69. 84Ἡ οπ | πανπληθ. «ΠΠ ΝΑΡΕΗΜΑ 124. 

181. αἱ α]ἷᾳ, Ίἴεπι τ απαπληθει ....ς Ιω παμπλη . ο. ΒΗΧΓΑΠ ππςῦ 

] ΡΙεχ | αιρετουτον: Ὁ (πες ἀῑβετί 4) 05 Παβοί | τον ῥαραβῇ. ΕΙΠΑ 

ΝΕΡΙΤΧ αἱ νὶκ πια Οχὔντοῦ Ογτ]αο,,. Ῥί οπι τον οππι ΑΓΔΑΠ αποῦ α] 

Ίοηρο Ῥ]α 

19. βληθεισ επι ΒΗΤ... ς ἴμη βεβλημενοσ (κ αἱ ῥεβλημμ.) εππῃ ΝΕΑΡΧΓ 

ΔΛΠ πο Τ6]Ι αἱ οπιπ]ά.,, νἲ οπι | εν τη φυλακή έἑππι Ντα 245. (ε 

ε ἑατεεγε πιίκεας, ᾳ πιίβειις πι «αγ6εγε) ... ς Ἰμι ενσ (1. 181. αἱ αάά την) 

φυλακην οΝπῃ ΑΡΓΑΑΠ αποῦ αἱ ρ]ευ 

20. δε οππΏ ΝΑΒΡΙΤ 124. 15Τ. Ἱέ νς 5α]Ἡ «ορ ΥΙΟΣ (βΥτέὰ αθίῃ και πα- 
λιν) ... ς Τϊ ουν ΕΠΙ ΧΓΑΛΠ αποῦ αἱ Ρ]εχ ΒΥ1Ρ... 269. ἴοἱ δαμΏ Νοἱ 
εορᾶἆ ΑΤΠΙ ΟΠ | πειλατ. εἶπι ΛΗΤΡΤ... ς Τη Τϊ πιλ. οαπι ΝΒΞΕΗΧΓΑΛΠ 

από τε]] αἱ οπιηῦ]ά { προσεφων. βίπο αἀῑίαπη οπΠη ΑΡΧΓΔΑΛΗΠ τοῦ αἱ 
ΡΙεχ ΑΥΥΣ6Ν ϱ{ρ αἲπὸ ... ΝΕΤ 194. 15τ. α (αἄ[οσιέμς εδὲ εἴε) 884 «ορ 

Αγτέα (Ίπδαρεγ αἆάᾶ εξ ἁἰπτέ ες) αεί αάά αυτοισ (αίααε 5ίο ΠΠ), Ίἴοπι 

ϱ 19. αάᾷ αυτουσ (ὰ αἀνοσαυί ἐοβ), 69. προσ αυτουσ, επι ΠρΙεν να 

αἆ ἀῑίος (οσιέις εδὲ αἲ 1ο | τον π: Ἡ 1. 151. 209. αἱ ραις αυ- 

τον 

18---25 
Μι 27, 16--26 
Μο 15, Τ--1δ 
1ο 15, 4058 



τοΒ ο), 29. ΚΑΤΑ ΛΟΥΝΑΝ 

ος «ὶ ο δὲ τρί- / : / , ο. 990 819. δὲ ἐπεγώνουν λέγοντεσ᾽ σταύρου σταύρου αυτόν. 25) 
στ λα, ρ  Α λ σ Ν / 

τον εἶπεν πρὸσ αὐτούσ᾽ τί γὰρ κακὺν ἐποίῃσεν οὗτος; οὐδὲν αἴτιον 
τ - / τ » ος 814. Θανάτου εὗρον ἐν αὐτῷ' παιδεύσασ οὖν αὐτὸν ἀπολύσω. 25 νι 

ο -- ῃ υ / » -- 
οἱ δὲ ἐπέκειντο φωχναῖσ µεγάλαισ αἰτούμεναι αὐτὸν σταυρωθήναι, 

λ / ς . «ης 4. 814.1 Ν κ. 3ν οφ 
και κατισχυον αἱ φωγαι αὐτω». και Ι1ειλάτοσ ἐπεκρινεν 

ρα Ν ” ο ο τα -- » / ν Ν π / « 
γενέσθαι τὸ αἴτημα αυτῶν᾽ 25 ἄπέλυσεν δὲ τὸν διὰ στάσι και 

’ » ’ αι . - δα” ” ’ 

φόνον βεβλημένον εἰσ φυλακή, ὃν ᾖτοῦντο, τὸν δὲ /ησουν παρέ- 
ο - / » »” 

δωκεν τῷ Φεληματι αυτώ». 

21. επεφωνουν (191 νρ ειθείαπιαδαπέ να] ειοσίαπι., α ργοεϊαπιαῦ., Εἓ οἷα- 

πιαῦ.): Ὦ ο εκραξαν (ο ἆ οἴαπιανεγιπί) | λεγοντεσ: Ὦ οπι | σταυρου 

Ρί8 οἵπι ΝΕΡΕΣ 01125 ϱἱ 8, 516: 511’ Τὅδ ϱ/{ 4,901: 434 Έιςριαθρ 39 ϱ{ 51 ΟΥντ 

ΣΟΡΒΟΜΘΙ9,, ς σταυρωσον 08 6πΙΑ ΑΙΡΧΓΑΛΗ πηοῦ α] οπιησ{ᾶ, 8ο τ 
10τ.α Ὁ ο ΕΠ 5 1 (ποπ Ιΐέδιι 6 4 ΥΕ) αΥΠΙ αθ{] 5οπηθ] ΟΠ 

23. ουδεν: 1. 19. 69. 124. 191. 909. Ὁ ο ] ᾳ 5γτοὰ α4ᾶ γαρ | ουδ, αι- 
τιον: 1, δε] Σ α] α]ῖα α ο ΑΥΥΟὰ δ{Ρ 118 (αἱπη]Π [ου ΒΥΥΣ5ΕΝ) ου, αξιον 

(α π]ι] ἀἱφπιπι πιογέδ, ο πλ]τῖ πιογέε ἀίρπιπι) ... Ὁ οὐδεμιαν αιτιαν, 

Ποπ Ὁ ἆ ο ΕΠΣ: 1ᾳνρ πιίαπι (ἆ αὐζαπι) οαιδαπι | ευρον (4 απι σα 
βγταίς ϱ{ο): Ὦ 945. ΠΡΙΕΙ νς βγτεα ευρισκο | αυτον απολυσω: Ὦ απολ. 

αὖτ. 

95. Επεκειντο: Ἀ εχειντο | αυτον σταυρωθην. (0 στ. αυ.): Β αὖὐτ. σταυ- 

ῥωσαι ... ἃ ο δα] ογιοῇίᾳο ἐζιπη | κατισχυον: 1. -χυνον (αἱ 1. ν. 5) | 

αυτων 5ἵπ6 ααῑίαπι οππῃ ΝΒ1, 19051 οι]αία Ῥ ο Η5’ ϱΙ 5: 1 Εαἱ «ορ 

(Αθί των αθχιερεων Ῥτο αὖτ.)... ς Τί αἀᾷ και των αρχιερέων, 1. [κ. 

τ. αρχ.] ΟΠ ΑΡΡΧΓΔΑΠ αησῦ 4] ρ]εν ο Ε5γγθοα οἱ απ αγ (1: ροΐοτα 

ομηΠ{Η1 αποπίαπη αὐτων 1Ρ808 τουσ αρχ. εοππρ]οσίεβαίατ, αἲ Ροϊεναῖ 

οίἵαπα ποτ] αἱ πτροεγθδίτχ απ ρατί6ΙΙ δα 1π 1ο μαρι]5δεαπί ρομῆ- 

«65 σοπ]αί15 Με 16, 11 εἰ Μί οτ, 20) 

94. και (15Τ. αἀᾶ ὁ) πειλ. ἔπεκρ- ΕΠΙ ΝΗ1, 151. ΠΡ]εΥ νρ «ορ 8ΥΤΕΣ αθίἩ 

εως 0 δὲ πιλ. επΣκρ. ΟΙΙΠΙ ΑΡΧΓΔΑΠ πες α] ρ]6Υ δαἩ εΥτα) απ ΡΜΙ- 

1οροπθ1 ... Ὦ επεκρ. δε ο πειλ.. ο ἑμδίσαυίέ ἑίαφπε Ῥί]αίι8 | πειλατ. 

σπα ΑΡΤΡ.... ς 1η Τ πιλατ. ΟΠ ΝΗΞΙΗΡΧΓΔΛΙ υπο τα]! αἱ πιστά 

90. απελνσ. δε βἶπο αἀαἹίαπι (αε. αὐ 82) οππι ΝΑΒΡΡΧΤΔΑ τποῖ αἰ Ίοηρ6 

Ρ]α α 54Ἡ «ορ...ς (Ξ αὐ 72) αἆᾶ αυτοισ, Τωπ [αυτοισ] οππι ΚΜΠ 1. 

69. αἱ πιπΥ1ά ΠΡ]ος νρ »γτει ο{5ΕἩ ορ, οὗ. ατα αοίἩ (1: οκ Ι]. ϱρ.) | 

τον δια: 1. 19. 69. 194. 909. αἱ ΡΙαβ50 ργασπη τον (209. οπι) βαθαῇ- 

βαν (αἱ -αῤαν) :: εκ 1]. ΡΡ. | δια στασ. και φονον (ΗΝ α] φώΝ., Ν 

4] οἱ. ν. 19): Τε να «ορ Φγορίεν Πιοπιἱοϊάζιπι εἰ βεώίοπεπι, Ίξοπι ΝΥΥΟΝ 

αθἰἩ.... Ὁ ένεκα φονου | βῥεβλημ. (011430 ῥληθεντα): ΑΒΥΥΟ8 ΟΠ | - 

εισ φυλακην ΕΠΙ ΝΒΡΕΚ 28. 69. 9960. 946. 208. 49 εν 5επη 115Γ αὖπι ΟΥ 

1)430,,ς ΤΙ ε. την φυ. οΏ ΑΟΙΡΧΓΑΑΠ απο α] Ρ]ον (α15 εν τη φυ- 

λακη) 541 «ορ | οὐ ήτουντο (ΜΙΤ6Ρ -ωντο)τα Ὦ ο 3: 1 οι | τ. θελη- 

κατ. αὐτων: 5: 1 αἀὰ ειβεερεγιιὲ ετο Πεδιπι οἱ βογίαπιδ αἰδὲ (1 οπι) 

ογασεέπι ἀποεύαίιμ', 1έοηι ο 8146. εγ. Ιεδιπι εί Ρογίαπς ο) ιοέπι δυαπι (5αὰ 

ΡῬοβί µααος 6 βί8{ἷπι ροισ]ί ἄνοεδαπί ειπα. 1 αρργε]ιεπάεγπέ ΦΙπιοπεπι) 



ΚΑΤΑ ΑΟΥΚΑΝ 059. πο 

20 αι Καὶ ὧσ ἀπήγαγον αὐτόν, ἐπιλαβόμενοι Σίμωνά τινα 

Κυρηναῖον ἐρχόμένον ἀπ᾿ ἀγροῦ ἐπέθηκαν αὐτῷ τὸν σταυρὸν φέ- 

ρειν ὄπισθεν τοῦ ᾿]ησοῦ. 25 Ἡν ο ἠκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλη- 
Όοσ τοῦ λαοῦ καὶ γυναικῶν, αἳ ἐκόπτοντο καὶ ἐθρήνουν αὐτόν. 

Ν Δ ΔΝ 2 Δ 3 ο. . ο / ς ’ 

25 στραφεὶσ δὲ πρὸσ αὐτὰσ Ιησοῦσ εἶπεν θυγατέρεσ Περουσαλημ, 
Ν / ων 3 / Ν ο Α. ς Ν ’ ΔΝ 4 4 Ν /2 

μὴ κλαίετε ἐπ ἐμέ' πλην ἐφ ἑαυτασ κλαίετε και επι τὰ τέκνα 

ὑμῶν, 29 ὅτι ἰδοὺ ἔρχονται ἡμέραι ἐν αἷσ ἐροῦσιν' µακάριαι αἱ ὑμῶν, ότι ιδου ἔρχον μέρ η μακαρ 

στεῖραι, καὶ αἱ κοιλίαι αἳ οὐκ ἐγέννισαν, γαὶ μαστοὶ οἳ οὐκ ἔθρε- 

260.μαιωσ: Ῥωσ δε] απηγαγον: Β εδ (56 απηγον | σιµωνα τινα (1, 
19. οπι, Ἰίεπι βΥτέὰ οἱ 56Η, ϱἨ απίο σιµ. Ροη) κυρηναιον ερχοµενον 

6πΙ ΝΗΟΡΙΙΧ 19. 98. 124. 940. ΤεΥ (επι 69. βεᾷ ερχοµενου) ... ς σι- 

Κωγοσ τινοσ κυρήναιου (Α κηρυν., ΕΛ αἱ ππα κυρι).) του (49 87 οπι 

ο. ππο οιηπ{Ὀ 4] Ρ]) ερχοµενου (Π αἱ -νυν) 6ἩΠι ΑΡΓΔΑΠ ποῦ αἱ Ρίου | 
απ: Ὦ απο, αἴᾳπο ἴα Τη (εκ ΙΟΥ ἆθ ϱ) | φερειν (1Ψ1εἵ νρ ρογίαγε, 

7676, ο ιέ Γεγτεί, ἃ μὲ αὔγεγγεί): ν’ οπι, Ν αιρειν (Ν6 φερειν) | οπι- 

σεν (0 οπεισοθεν): 84. 949. 48εν Ἁ]ά οπισω | του το: 1. 191. 909. 

« εορᾶᾷ αυτου 

2τ. αυτω πολυ πληδοσ (να πια ἐγύα): Ὦ το πληθοσ αὐτω, Ίἴεπι Ὁ ο 
ο {43.1 (96ἆ 116 αἱ ἆ πιο, επι ΑγτΕπαΙ5ΕΒ αγπι) Αγτεα ΘΕ5ΕΒ ΑΥΤΗ 

οπι πολυ, 69. 194. α (πιέ{έμᾷο ἴπφεης) Ροδί πληθ. ροἩ | γυναικών: Ὦ 
949. ο Γβα4]Π (οορ αΠποεβΘθ) 5Υτέὰ ϱ{ί5έΠ γυναικεσ | αι ΒἴΠθ και ΟΠΠ ΛΒ 

ο Ρικ 98. (οπι εκο. και) 98. 918. οδὲῖ α119 Τ{ (ρταείετ ο (αἱ καν ρτο 

αι) νρ 5αἩ «ορ βγτζα ϱ{δΕΣ αγπι αθί]; αεεθᾶῖς ν απῖ πας αι Ἰαῦοξ (5- 

ΠΩΙΠ1{6Υ Τ, αικοπτοντο Ρτο αι εκοπτ.) ... ς (5ο ἀ90 και) ΤΙ αι κανος. 

ΟΛΡΓΔΑΠ απο 1. 15. 1924. 909. αἱ Ρ]ον 5ΥΤΡ | αυτον (νε αιιαε Ρίατι- 
(εδαπὲ εἰ ἴαπιεπίαδαπίέ [νο -δαπίιη] ειάπ, ο ΦΊιαε ἰαπιεπίαδαπέι εί Ρίατι- 

φεδαπέ επι): Ὦ ΒΥΤΟΣ Ροβί εκοπτοντο ροη (ἆ φπαε Ρίαπφεθαπέ ετπι εἰ 

ἰαπιεπίαδαπ{) ... ἃ Ὁ ο Π.Σ 1 οπι (α Ὕιαε Ρἰαπφεῦαπέ 5ε εἰ ἰαπιεπίαθαπέ, 

Γ{θπα 611” οπι155ο 5ε) 

28. ες οιιπι ν οίέθΒ1,... ς Τιμη ο ἴξ 6ΠΠΙ ΝΕΔΛΟΡΡΣΔΑΠ 1ιπςϐ α] οιηπσίά, 5οᾷ 

ο 15Τ. γ.6Υ βγτέὰ οἱ βγτεοᾷ απίε προσ αυτασ ειπ. ΡοΏ, Ἰίθιι Ὦ 65 

ΑΥΠΠ απίο ειπ. πρ. αυτ. | Θυγατερ. ερου. (ο Γαπιζίαε ἱάγαλεϊίίε): Ὁ 

πάά ἰασείε | επ εµε(ειρε’πιεο (νθ): τι. 15Τ. αἱ ραιο ΟΥΙ786Ν 680 οἱ 

Ε53Τ19 επ εµον, 56 Ρο» {απίιπι 5 ΡΡΑΤΗ 5ὲΥ ΟΥΤΖΒΕΝ εφ εαυταισ (ΟΥτ 
Ε58 εφ υμασ), Ἰἴειι ΟΥΤΖΔΕΗ επι τοισ τεχνοισ ... Ὦ ἐµε ΟΠΙΙΒΦΟ επ, 

1ίοπι (Πεγε) α υ ο 31. Ῥταείετοα ϱ αθά µηδεπενθειτε | πλην: Ὦ 

αλλ (Ίΐξεπι δεᾷ 18Ρ]ε να, α υεγιπι). Επ ίεν ΟΥΥΖΔΕΝ Τ84 κλαιετε δε | 
εφ εί επι: Ῥα Ὁ ε 3 1 οπ1 | Δ εφ αυτασ 

99. ιδου (εἰ. ο {να »γτΏἰ εἰς): Ὁ 19. 69. 124. 946. Ἠδοῦ α Ὦ ο 3 1 ουν 

εν αγπα αεί Τ6ο ον | ερχονται Ίος Ιο60 611 ΑΒΙΡΓΔΛΠ ποῦ αἱ ρ]ου 

ΊηπΙ 6Ο0Ρ εἰς, Ιζεπῃ αοάεπι Ίοςο Ὦ αἱ: 1ὲ νρ ελευσονται ... οκ 151. 

635 ηµεραν ερχ. (επι Εα]ι δτιπέ αῑερ υεπίεπίε) | ερουσιν: βγτέα ἀἄσς- 

(ἱ6 ] αι στειραι: Ἀ οπι αι | καν αι οππι ΕΟΧ 1. 28. 69. 194. α110 {εχο 
ετες πι ΤΙ οἱ αν ΟΠΠΙ ΑΡΙΡΓΔΑΠ απού αἱ Ῥ]ες | Α 693 εγενησαν | 

Μίο, 97 
Μο 165, 321 
πο. 19 πηπ 



πιο «95,20. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

Ἠος 10, 8 μ 50 / ” τ 3 ον ή 5 η 5... κα πό Ν 
Άρος 6, 16 ινα». οὉὺὐ τοτὲ αρςογται ΛΕΣ} Σ(1) τοισ ορέσι! πὲσατὲ ἕφ Ἰμᾶσ, και 

- ον η ε ο πε ο ψ ὢ - ὁ ῶ οὐ - 
μοα Τοῖσ ῥουνοῖσ᾽ καλύψατε ἡμᾶς 91 ὅτι εἰ ἐν τῷ ὑγρῷ ξύλῳ ταῦτα 
ο], 98 

Ξ υ 

Μο 15, »τ ώς ο ο ΑΘ δ νς ο α ως 
ποριν ποιοῦσυ, ἐν τῷ ξηρῷ τί γένηται; ὃ5 Ἰ}οντο δὲ και ἕτεροι δύο 

ο” Ν » - - 

κακοῦργοι σὺν αὐτῷ ἀναιρεθηναι. 
98-38 

3ἳ, 55 55 . 98ἱ8.1  Ἅ το ο ο Λ : 

Ἶτς 16, ο κα ο Λαι ὅτε απγλθον ἐπὶ τὺν τόπον τὸν καλούμενον 
Το 19, 1Τ 55 - / 9 νι 5 / 2 ολ 919.1 Ν Ἡ / Δ 

Λοανίον, ἑχὲι ἑσταυρωσα») αυτο)’ και τουσ Ζσαπουργουσ., οὗ 

.) ” .. ” [ο] Ν .) - . ῦ ε Νο - 1: 5 

μέν ἐκ δεξιῶν, ὃν δὲ αριστερών. 94 "πλ ο δὲ Πησους ἔλεγεν 

µαστοι ΟΝΠΙ ΝΑΒΡ”ΗΡ αίο: ϱΡ"ΕαγΥΙᾶ ϱ56 156Γ µασθοι ... ὁ µαζοι | 
εΦρεψαν εππι ΝΒΟ 1, 191., Ἱέεπι ορ 1. 118. 909. εξεθρεψαν, έθνη 
Ἱερ]ετ(» ο Η3' 1 Τμεο πιγεγιπέ, ο πιἐγίσαυεγιπέ, ἃ ειοαυεγιιέ, ἆ 

επιιέγ{εγιπ{) ΒΥΤΡ ΠΒ Β4Ἡ 6ϱ0Ρ ... ς εθηλασαν οππι ΑΡΧΓΑΑΠ πποῦ αἱ 

Ρ]6χ, Ίίεπα (Ιαοίαυεγιι{) ἔνο βγτεπο(δομαιρίἰχί αοί]ι 

90. αρξονται: ΑΡΑ 5, αἱ -ξωνται | πεσατε οΝΠῃ ΝΕΟΣ 151. 909. ϱ.οτ 

(6ο α ἵπ ο νάίν α ο” οκ ε Γαοίαπι) ... ς Ίμῃ πεσετε οΙΤη ΝΓΑΒΡΡΓΛΠ 

ππςῦ αἱ Ῥ]ογ (5: βἰπηϊ]]έεν Βαοί ]ασίίο αριᾶ 1χκ). ΟΕ ΟγΤοδΕ145 τοτε 

γαρ ερειτε, φησι [ο χ5], τοισ ορεσι' παλυψατε ηµασ, και τοισ βουγοισ᾽ 
πεσετε εφ υμασ. 

91. ει (Β α]μος ου): τ, κΥ ΣΟΥ ΑΥΤΟΣ αείἩ οἱ | τω υγρῳ 61πΠὶ ΝΑΡΡΩΧΓΑΛΠ 

πηοῦ ϱ] οπηησ]ά ΟγΥΦάοτ15ῦ ο{]ασ4δ4,,, Ἡρ οπη το | ταυτα: 6 τοῦτο, 

Ίίοπι Ἰοο Απιῤηοοοιυιιμιι {γενηται (Ογτ]αοὔδ4): ΡΚΛ αἲ15 [ετο γενησε- 
ταν, Ἰέοπι ΠΡΙΕΙ νς βαἩ σορ Τεί, ο 1 Γαείεπί(Ογναλοτ1ὔῦταυτα εδρασαν 

οί τι ὃρασουσιν) ... ΕΕΒ αἱ Ρ]11810 γινεται 

95. ηγοντο δε: οὔ(ἀθ]εί]ς συν αυτω) ΕΣ 95. 69. αἱ αγτητ (α{ οὗ) αάά συν 
τω νησου | και (αἱ. βΥτΡ αίἩτ): Αγτόοι ο{56Ἡ οπι (εξ υεπῖεῦαπέ οι ϱο 
5ἱο π{εταιιϱ) | δυο κακουθγ. (1 αάά {οαί]ιαβ εἰ πιαρφαίαθ) ουπι ΑΟΡΤΡΩ 

ΧΗΔΑΠ ππο τα] α] οηηὂ]ά 1{ νρ οίο .... ΝΒ 581 «ΟΡ πακουργ. δυο 

95. Ερϊρ]ιδ1τοἱΦ1Τ εκ ΜΕΟΙοΠο: και ελθοντεσ ειστοπον λεγοµενον κρανιοι) 

τοποσ εσταυρωσαν αυτον, και διεµερισαντο τα ματια αυτου (511 οπι 
αυτ.), και εσκοτισθη 0 ηλιοσ. | απηλθον οππι ΑΧΓΔΑΠ πηςῦ αἱ ρ]ου 

ΑΥΤΡ ἴχί Ταπιραττοῦ,,, Ἰπ ηλθον (:: οἳ Με) ουΙῃ ΝΒΟΤΩ (εί ϱ ηλΦαν) 

α15 1 νν Αγτόοα ο{56Ν οίΡ της (ν]ᾷο οἱ. ΜοΙοποΡΙΡΗ) |. καλουμενον ΟΤΙ 

ΝΑΒΡΤΩΓΔΙ απο αἱ Ρ]ου Γαπήραττο,,, 66ΧΛ αἱ πια ΜΟΙΟΠΕΡΙΡΗ λεγο- 

µενον (:: αἱ Μι 21, 99) |. τ. κακουθγουσ: Ὦ αἀά οµου, Ἱίοπι Ὁ βαἩ 

μον | ον µεν: Ὦ ΟΠ ΜΕΣ, πθς Ργαοίον α οχρτίπα Ἱέ νρ (πα -- αἱ Ἱίπηήη, 

ωπηήπι -- οἱ αἰίεγιπα, 13. μπι -- εί αἰώιβ) |. αριστερών «ΝπΠΙ ΝΑΒΟΡΡΧΓΑΛΠ 

αποῦ αἱ Ρ]εν Ταπιραττοῦ,,, οτι α119 ευωνυμων (:: πι Μί οί Μο). 

Ῥταείετεα Ροδί αριστερ. 5Υ1ΤΡ πι αεί]ῃ τερείαπ{ εσταυρωσαν 

94, ο δε τς δα ποιουσι; οππΙ ΝΤΟΙΟΑΟΡΒΙΣΞΙΩΧΓΔΛΙ ποῦ (56 Ὦ αβίογῖθ- 

οππῃ Ῥγαθροβίέπτη Ἰαβοί) 4] Ίοηρο Ρ]εγο ϱ {Η5 1 να οοργ1 οί Ροή. οί 

ἀπ τος (οορδΕΝΝ αποῖς Ἱπο]αδα λα5 αἱ) 5γγεα οἱ πίγ ο{Γ αγ αδίἩ Γγ{πί219 
(οί οκ Ίος αιιοᾷ ἀοππΙπαβδ 1π ογαςθ ἀῑχοτίί: }αζεγ, γεπιίε εἴθ, Ίοηι 

οπιύπι βοζμπί φη{ Γαοὐμπέ, Ἰοπραπ]π {88 - οδίσπα λίαν”) Ονπί 155 (40- 
πηῖπας οοπβτπιαέ ἵπ ουρ]115 οππι ασε: Ἰαΐεν γεπίε ἐῑΙί, ποπ επίπι 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 25, ο0. τι 

/ ο) 2 -.ο 2 Ν εν / τά 951.1 ρΕ. 
πάτερ, ἄφεσ αυτοῖσ᾽ ου γαρ οιδασιν τί ποιουσιν. διαμεριζο- 

: Ν αν πε νη 2 ο. / [μά Δ ς / ς 4 

µεγοι δὲ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ έβαλον Ἓλήρουσ. ὃῦ και εἰστήχει ὁ λαὺσ 
902.39 » ο ον ος. Ν τε. αμ) 

θεωρῶν ἐξεμυκτήριζον δὲ οἱ ἄρχοντεσ λέγοντεσ᾽ ἄλλουσ 

φοὐμπέ φιζᾷ Γαοδιπέ) 0οπςί” 161 (ωσ γεγραπται εν τω ευαγγελιω' πα- 

τερ, αφεσ αυτοισ, ου γαρ οιδασι ο ποιουσι) οί δ) 143 (101 ταγρβα5 ο 

ποιουσι) Εαδόδα ΟΥ 3,395 οἱ 135: 485: 484" 494 Ρᾳα ϱ{5886Ρ6 (ραββῖπι 11ὓστα, 

πε α]]ᾳιοίῖε5 αφεσ αυτοισ την αµμαρτιαν ταυτην’ ου γαρ αίς) Τ]μάτί 

1993 ϱ{ 1955 Ώαπιραὶτοῦ ἨΙ1153 οἱο, Οοπβνπιαί οἱ. Ο16ΠΒΟΠΙ11,30 αυτοσ 
γαρ ο διδασκαλοσ προσηλωδεισ ηυχετο τω πατριτοισ αὐτον αναι- 

ϱουσιν αφεύθήναι το αµαρτηµα, ειπων" πατερ, αφεσ αυτοισ τασ 

αµαρτιασ αυτων’ ου γαρ οιδασι τι ποιουσιν. Πε Αορ]α Χ, 958. 

ΟΕ οἱ. νοετρα ΤἸαςοΡῖ Τα5έ εκ Ἡοροαβίρρ αρ ΕβΗή5ί5,30,16 παρακαλω, 
κυριε Φεε πατερ, αφεσ αὐτοισ’ ου γαρ οιδ. τι ποιουσιν ..... Ἀδ(αποῖς 

1η6]18Ι6)ΕΡ3 98. 450. α Ὦ ἆ βα]ι εορᾶ” οπι; Ἠίΐπο ΤΠ [ο ὃε -- ποιουσι}] 
επ ΠΙΠΙ] βΙπιῖ]ο ἵπ Π. Ρρ. | 18: ϱ ΒΥΥΡ 11 κυριοσ | ελεγεν (ας. βγταῖς 

οί αγ): ΑΚΜΠ α119 {ογε ΑΥΤΟΙ ειπεν | πατερ (Ρ3 πατιρ): Α οπι | ὅια- 
εριζοµενοι δε οἳ εβαλον (Εχ 1. 22. 98. 181. 909. 846, α115α εβαλ- 

λον): Ἱία Τποαπα 5οχπ1ρδίς5δο ἀἰδετία {εδίαίαν Απρίομ 15 Ου] απίοπα 

Ἰπίθταβί πίταπη ἀῑσαίαν: «Φίνίάεπίες πιῖδεγιιέ 8ο1έ5, ααοᾶ αἲῖ 1.1σαβ, 

8Η: Πἱυίδεγιωιέ δοτέεπι πιίεπίεξδ, ᾳαοᾶ αἲί Μαίίμασαδ; η]δῖ αποᾶ Ίνπεα5 

ἀἱσεπάο δογέεβ Ῥ]πτα]οπ ρτο βΙπρα]ατῖ ΠΠΙΩςΓΟ Ροβδιῖ{, 4παε Ιοσπί1ο 

ΒΟΥΙΡ{ΙΥΙ5 δαπΠο{16 Ιπδο]ία πο ο8ί: απαπινῖ5 ΠΟΠΗ οοᾶῖσθς δο)έετι 

ταρογ]απίαν Ἠπθετα, ἨΟΠ δοέέ)... Ὦ ὁ διεµεριζοντο ὃε εἰ ῥαλοντεσ 
11 οί 11. Ῥρ. | »λήηρουσ ουπι Ας 1. 98. 191. 909. 289. 948. δὲ αἱδ α ϱ 
{ 3. νο 19018ΐ αγπι αυτ ἴχί αι Ἡχ (αἰτῖᾳαθ Ι6οΙοπῖ (ανοπί 5αΝ. «οΡ 

ΒΥ16Ν) βΙ Αιιρᾶϊδετίὸ (ν]άο απίϱ) ... ς ]μπ κληρον (:: αἲ ία εἰ Μί εἰ 

Μο οί τικχ) οι ΝΒΟΡΤΩΓΔΑΠ απο α] Ρίου Ὦ ο βΥΙ5ΕΝ οίΡ 118 αα{]ᾖ. 
Ὢο Μεῖοποα {αρίαίαν Ταγηα.οή, 1: νεδΗπιπι ρ]απο οἶας α η ΠΗραβΒ 
ἀῑνῖδαπῃ, Ῥαγία Βογ{ο «ΟΠΟΘΑΒΒΙΙΙ ΜαγοΙοπ αὈδία]1{, ταβρ]σΙοη5 ρδα]πηῖ 

Ῥτορ]θίίαπα: ἱςδρογεέὲ 5ἰδτ διωιέ υεδέϊπιεπία πιεα, εἰ ἵπ υεδέύιπι πιει 

δορίέεπι πιϊογιπέ.. Α]ῑίεν ἘρΙρΗ: ν]άο αἆ ν. 98. 

9ὔ. ειστηκει αἱ ΒΡ οἱο: ΝΑΟΕΗΤΙΩΑ 4] ἵστηχει | Θεωρων (εί. Ειιδά θα .β): 

Ῥ ορων | εξεμυκτηριζ. (0 εκυκτηριζ.) δε βἴπο και (οἳ. Ίμῃ 5οἆ οκ οἵ- 
τοχθ ἆθ Οϱ) οἳπῃ ΝΡ 1. 118. 151. 909. 959, ΡΣΟΣ α ο αγπιθᾶ, Ιΐθπῃ καν 

εξεµυκτ. (εί ἀενίζεῦαπέ) Ὁ ο {3: 1 νρ αγτεῖ οι 5εἩ Εαβειωήδ»,,, ς Τί 
εξεμ. δε και ο. ΑΒΟΤΩΣΓΔΑΠ αποῦ αἱ Ῥ]εχ 6οΡ ΑΥΤΡ αξ ἢΕ αΓΠΙΙΗ5 (αθί]). 

Ῥναείοιθα Ὁ 1. 11. 19. 69. 106. 118. 191. 209. αἱ] ρ]ας35 ρορί δε αἀά 
αυτον, Ἱ{ετη ροβί εξεµυκτ., ἄεγίοζεδαπί, Ἱὲ νο ΑΥΤΟΠΙΣ γη Ἐπβδάστη [ου 
αρχοντεσ: Ὦ ο | ον αρχοντ. 8Ίπο αἀαῑίαπη «απ ΝΒΟΡΤΙΩΣ 8. 4Τ. 69. 

16π. 946. 4ΤεΥ Ὦ ο ο Η΄ 1 οοΡ ΒΥΤΣΕΒ ΘΕΗΣ α οί] Ρ6ΓΒΡ... ς (5εἆ 09) 

ΤΙ αᾶ συ» αυτοισ, Ἰωπ [συν αυτ.] ουσ ΑΓΑΛΑΠ ιηςῦ αἱ ρ]ει {νς (οί α 

ὑπέγα 96) Αγτοα 6{Ρ ΑΙ ΡοΥΑΥ Βιδάθπι (Πέοπα {οἱ α] οἵπι Ῥ]αγίκαεῖς, 

σαΐ ΠΙΠΩ σι Φαάζμσαεί) | Λεγοντεσ (εἴ. Ἐιδάεπι): Ὦ ο αεί]ᾗ και ελε- 

γα» αυτω (ο οι αυτ.) 



τι 20, 90. ΚΑΤΑ ΔΟΥΝΚΑΝ 

” ’ [ὰ ’ 3 ο 3 ε 7- ον -- -- « 

ἔσωσεν, σωσάτω ἑαυτόν, εἰ οὐτόσ ἐστιν ὁ Χριστὸσ τοῦ Θεοῦ ὁ 
» ͵ Ὦρ 8989 στ ο ο οδ  λ.ς - ἐκλεκτόσ. 96 ἐνέπαιξαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ στρατιῶται προσ- 

’ .” - Ν ’ στ 

ἑρχόμενοι, ὄξοσ προσφέροντεσ αὐτῷ ὃτ καὶ λέγοντεσ᾽ εἰ σὺ εἶ ὁ 

βασιλεὺσ τῶν Ιουδαίων, σῶσον σεαυτόν. ὃδ πι ἦν δὲ καὶ 
Β Ἡ Γ . ὁ « π τω τ 
ἐπιγραφὴ ἐπ᾽ αὐτῷ ὁ βασιλεὺσ τῶν Ιουδαίων οὗτοσ. ὃν ὃν 

9δ. εσωσεν: ΚΝ” αἱ α]ϊᾳ σεσωχεν ... Ὦ 6 εσωσασ | σωσατω εαυτον 

(αι, αυτ.): Ὦ ο σεαυύτον σωσον | ει ουτοσ (5γτΕΙ δαἰ5δΕΆ πο οχρτῖπι: Ἑ 

υιοσ) εστιν οἵο: Ὦ ει υιοσ εν του Φεου ει χξ ει 9 εκλεχτοσ (ἆ εἰ Πῆίις 

ε5 εί, δὲ ο]ιγἰδέις ε5 εἴεοίιβ), ο δὲ ἴπι ε5 ο]ιγἰδίις ε[εοίμς ἄεὶ | του (κο 
του, ΝἩ ἆαὶ ο) Όεου ο εκλεκτοσ ΙΤ ΝΗΕ1, 1. 118. 209. ... ςΙποτου 

Φεου εκλεκτ. ουΠΙ ΑΟΝΡΩΣΓΑΛΠ αποῦ αἱ Ρρ]ες ... ΠΡΙεῖ νο οἱο ἄεῖ εἴεσξις, 

ο” Η3' ο εκλεχτ. του Όεου, εἴεοείις ἀεὶ, ο ἰαπίιπ ἄεὶ... 19. 69. 126. 

191. 946. ϱδΟ" 641 ϱ0Ρ ΑΥΙΡ α{ ΠΡ Αγπι Ειδάσπι ϱ (656Σ ΟΠΙ) υιοσ του 
ὤΦεου ο (196. 911) εκλεκτοσ (5α1 εἴεοίις Πεζζις ἀεῖ) 

96, ενεπαιξαν πι ΝΗΙ, δαἩ.... ς Ίμη ΤΙ ενεπαιζον (:: αἱ ρταοσθαῖί εξε- 

μυ κτηριζο», Π. Ρρ. εμπαιζοντεσ ελεγον) ΕΠΙ ΑΟΡΩΣΓΑΑΠ τπςῦ αἱ ΟΙΗΏ 
Ἡά 16 νρ σορ 5ΥΤΥ είο | αυτω: ΕγΙὰ 28. 69. οδςῖ αἱ ραπο αυτον... κ 
οἱ | καν οι: Ν ΟΠΠ και | οξοσ προσφερ. 6ΝΠΙ ΔΑΒΟ”1, ἃ 60Ρ.... ς ΡΥΒΘΙΗ 
και, μη [και] εππι ΟΦΩΧΓΑΛΠ απςῦ αἱ οπιπν]ᾶ ο Γνρ αγγαίῦ (βγτοὰ Ο0Πη 

οξ. πφοσφερ. αὐτω) ΤΙ αεί... Ὦ οξοστε προσεφερον, Ὁ ο βΣ ]1α 

ΑΥΤΗΣ εὲ ασεεέµπι ο(/εγεδαπέ, Ἱεετα βαΥ1ὰ 

9τ. και: Ὦ Ὦ ο 5 1 ᾳ απι ἔα ἵπς ΤΟΥ οἵη 841 οορᾶ” οπι | λεγοντεσ: ΒΥΥ 
οα αάᾷ ραω ἐδέ, οί ο| εἰ (0 Ε1Χᾳ νρ): Α1. 181. 2909. 289. 948. αἱδα 
ο 3: οιπ, Ῥίπο Ίμπ [εί | ει συ ευ (609. αγπιᾶᾶ αθᾷ ο χε) είοε: Όο 
χαιρε (ατε) ο βασιλευσ των ιουδαιων (ο αάᾶ σωσον σεαυτ.)΄ περιτε- 

ὤΦεντεσ (5ο, ἆ πιροπεπίες, ο ἴπιροδιεγιπί αἸίεπι) αυτω και ακαν Όννον 

στεφανον. ἈῬηϊΠίεν βΥτέὰ Ροδί σωσ. σεαυτον αἀά και επεθηκαν τη 

κεφαλή αυτου στεφαν. ακανῦ. 

98. ην δε και (4 α1Ξ 6 01η και, 84] ΟΙΠ δε και): Ὁ α εἰ εταί | επιγραφή 
ΕΠΤΩ ΝΑΡΕΗΚΙΜΩΥΣΧΓΑΛΠ αἱ Ίοηρο Ρ]ὰ 5αἩ «ορ... οραβδῦ αἱ 35 η επι- 

γραφή ττ πι Μο | επ αυτω ο ΝΒΙ, 54Ἡ «ΟΡ ... 56 γεγθαµµενη επ 

αυὖτ. οΚΙΙ ΟΡΓΔΑΠ αποῦ αἱ ρίοι Ι1Ρ]εῖ νρ Αγτέὰ (θοτίρία εί ροδίία) εἰ πἲτ 

ΑγΙΑ ααίἩ; {επι οἳκ 19. 9δ. 69. 194. 946. δε” επ αυτ. γεγραμ- 

µενη, Ἱίοπα (αἴαιο Ἱία ΤΠ) ΑΏο ΑΤΕΝΥ Ὦ ᾳ πι Ε0Υ 8ΔΠ επιγεγραµµενηή 

(ὑπεομέρία) επ αυτ. (:: εξ 1]. ρρ.). ἘῬταείετεα ΟΠ βἀάῑάππιδ γραµα- 

σιν είς επ ΝΕΞΔΗΟ’1, α 84] «ορ ΒΥτέΝ,.. ς α4ᾷ γραµµασιν (1553 οπι) 

ελλήνικοισ και (Ν"εἰεῦρΗ Γ56Υ Ἡ [ οπι) ρωμαικοισ και (Α εἰεθυ Εδεν 

οια: 693 οπι κ. εβρ.) εβραικοισ, επι Ὥπ [γραμμ. ελλήν. και ρωμαικ. 

και εθρ.] επι ΑΡ ΘἰΕὈΑΟΖΡΩΕΣΓΑΛΠ απςῦ αἱ οπιηΥΙά ΠΡΙ (εεᾷ ο ζέεγίε 

ιεθγαϊοῖ /γαεσε εἰ Ἰαἐἶπιο) νρ Αγταῖς ατγπι αθί]ι ΟγΥ1α355 (ρωμαιστι γαρ 

και ελληνιστι χαι εβραιστι, φησιν, αναγεγραφθαι) ::1 αδε απαπιν15 

πες ἵπ Μί απί Το τορογ]απ{αγ, ΙΑΠΠΕΠ Ῥοίίπς οχ Το αβδθυπηρία 41 81η 

Α Τ,ο βοτ]ρία νιἀθηίαχ,. Ῥταοίσογοα Ἰαβοπί οἱ, Αοθρία Χ, 1. ρ. 253 

(εκελευσεν δε ο πιλατοσ µετα τήν αποφασιν εισ τιτλο} επιγραφήναν 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 20, 49. π1ὸ 

.. Ν - / ’ 2 / ο  ἹΘ ο λι 

Είσ δὲ τῶν κρεμασθεντων κακουργῶν ἑβλασφημει αὐτόν" οὔχι 
’ ” Ν ιά -- ρ 

σὺ εἶ ὁ Χριστύσ: σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶσ. 460 ὉἹ ἀποκρι- 
] Ν [4 ΄ .] - 2) - ” 5 .) Δ α . Δ , 

Όεισ δὲ ο ἕτἐροσ ἐπιτιμῶν αυτῳ ἐφ᾽ ουδὲ φοβῃῇ συ τὸν Φεὀν, 
σ ” - 2 - / ο 41 τς -- λ / σε. Δ 

ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίµατι εἰ; καὶ ημεῖσ μεν δικαίωσ, ἄξια γὰρ 
σ . ’ 5] [ὸ - στ λ Σο 2/ ” [ας 

ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν οὗτοσ δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξεν. 
ον) . - / σ ” 

43 καὶ ἔλεγεν᾽ Ἰησοῦ, μνησθητί µου ὅταν ἔλθῃσ ἐν τῇ βασιλεία 

την αιτιαν αυτου γραµµασιν ἑλλήνιχοισ ϱωμαικοισ και εβραικοισ. 

Φοά νατ]απέ ο ᾱ) | ο βασιλ. των νου. ουτοσῖ(υ 194. ο β7: αἲᾶ εστιν) 

οπῃ ΝΗΙ, α, Ιίεπι ϱ 124. ο Η”', Ίίεπι ΟΠΙΙΦ8Ο ουτοσ ο ο: Ἠἶπο Το 

βασ. των ιουδ. [ουτοσ]... ς ουτοσ εστιν (κ 1, 98. 118. 909. αἱ ραιο 

] βαἩ αά 18) ο ῥασιλ. των ιουδ. 6µπι ΑΩΕΗ(Χ)ΓΑΑΠ απο α] ρ]ετ Ὁ { (1) 

4 (881) ορ βγτεα οξπύῦ αγπι αοί ΟΥ5 2 (διο και επεγραφη - ουτοσ 

εστι; ο βασ.των ιουδ.) 

99. κρεµασύεντων (Ε3 αἱ Ραπο χρεμµασθ., «ορ 8γτΈὰ ϱ{5ΕΒ ϱΕΗΣ αάά στη 

εο, απεππαάπιοάσπα 2556. Παβεί συγκρεµ. αυτω): Ὦ 368Υ αδεῖ 5επηο! οπι | 

εβλασφημει: Ἐ 69. αἱ πια -μη | αυτον: κ αἱ Ρ]1815 αυὐτω ... Οτ]πίὃ, 933 

οπι | ουχι ουπα Β1, 16η 5εᾷ Ρταθροβδίίο λεγων Νο” α Ὁ ΠΣ' βα]ι «ορ 

βγτοα ϱ{ΒΓ αγπι αείμ... ς Ίμη λεγων” ευ 6ΠΠΙ ΑΟΡΩΕΧΓΑΛΠ πΠςδ α] ΟΠΠἨ 

νά ᾳ ξᾳ νε βγταίς Ον 5933, Ὁ 6 ΟΠΙ 4παθ Ροδί εβλασφ. αυτον 
Βοτ]ρία βαπί πδατθ ΠΠΕΠΙ ΥΕΥΡΙΒ; 1 νετο Ιδίογαπῃ Ίοεο Παβοί (Είπε λε- 

γων) φιιῦ ἄεδίγιεδας ἐεπιρζωπι εἰ πι ἐγτθιις αἰεῦιιδ γεαεαἰ[σαδας εἴζωπι, εαἷ- 

Ότιπι ἐε Γαο πιο εἰ ἄεδοεπαε ἄε ογισε (:: εκ ΙΙ. ΡΡ.) | σωσον σεαυτ. και 

ημασ: Βγτοα οἱ 56 ο{Βῦ φαζυα ἐεπιείίραωπι εἰ καἶνα εἰ (5ΥΤΏΙ ΟΠ1) 1108 

40. επιτιµων αυτ. εφη οππι ΝΒΟ”1,Χ «οΡ (εί 5α]ι γεξροπᾶίέ αἴίει ἀίσεπα ἵπ- 

σγεβαπδ επι) ... ς 1μῃ επετιµα (ΕΣ -τιμησεν) αυτ. λεγων ουπι ΛοξρῳΠ 

ΤΔΑΠ απς0ῦ αἱ οππΥΙά 1{ νο ΒΥΤΡ ατπι (Ἰίεπι ΑοἰΡί] 335)... βγγοι οἱ 86Ἡ 

εἰΏί εξ ὑπογεραν (-ὅαέ) ει δοοῖιΒ εἴιδ ἐἶζε αἴέει (ΞΥΥΣΕΏ οπη ἐἴζε αἴίεν, 

ΘΥΤΗΥ γεδροπᾶίέ αιμέεπι αἰίεγ απίο εἰ ὑπογερανίέ) εἰ αἷωίέ εἶ | ουδε (εῖ. κο, 
ΗΡΙ] νο πες): πα 4τεν ο { ΟΥπ(δ, 933 Αοβ»5685 Ὑἱομίαπ Ροες οὐ, Ὦ οτυ 
ου, 69. 355. αἱ Ῥαπο ουδεν. ῬιπαϊΗίαν ΑοἰρΙΙ555 ουδεν οκ Αἲς; βεἆ Α2Β 
Τιαἳξ ουδε | εὖ (αι. οἳ ΟνΙπίδ, 533): οἳ 6αῇἩ «ορ ΒΥΤ6Ι (φιία εζσθ 08 Φ110- 
4ο 8ιΠπ1ις θἴς) ΑΥΤΗΣ (Μ1ΠΙΊ19 εἐίαπι Όεγε πιο8) (86ί]ι οι πι 1ο ἴιαἰοῖο 

Γιογύπιιϐ) Ο1νν”, 150: 49ο. 491 ο{τ, 555 ϱ/ 11, 351 εσµεν, Ίἴθπι Ὦ εν (4 οπι) και 

ημεισ εσµεν (ποπ πιπξα Ες οἱ πας βεαππ{αγ).  Ααἰρη255 εὖ δοᾷ οοᾱ. 

Α ἐσμέν 

ΔΙ. και (εἰ. γτέὰ εί η): οἳ κα] «ορ οπι | γαρ: Ὦ αἱ Ρας οἱ | απολαμ 
ῥανομεν (π 9δ. 69. 946. αἱ αἰῖα -νωμεν), τεορύπι ἆ ε ΓΗ 14956: 

ο απελαβαμεν, Πἴεπι γερερίπιις (ο φετοερύπιις) ἃ Ὁ ο απι {απ 1ης” | ατο- 

πον (18Ρ]οΥ πή]οῖ πιαζὲ, α πῖ]οῖ πιαζέ; ο πλ αἀπικί): Ὁ πονηρον (ᾱ 

π(]ᾖ ὑπίσμπι). Ἐίίαπι 013350 ουδεν πονηθον εποιησεν, 5ος”, 395 οί α)1ρ 

ουδ. ατοπ. επφαξεν. ΑοἰρΙ355 ουδ. κακον εποιησεν, 8εἆ οὰἆ ΑΕ ουδ, 
ατοπ. επραξ. 

45. καν (Οτ]πί 5, 933): Ὁ αἀά στραφεισ προσ τον κυριον, Ίΐεπι Αοιρί] Β356 

και στραφεισ προστον ) | ελεγεν: ειπεν, Ίτεπι Ὁ ἔβγτοι αίωέ |. 0 

Μέ οτ, 44 
Μο 15, 89 



πια 99, 49. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

ς λ π δὲ ρω μα 3 , - 

σου. 39 καὶ εἶπεν αυτ αμήν σοι λέγω, σήμερον µετ ἐμοῦ ἔσῃ 
5 
ο, τῷ παραδείσῳ. 

οπι ΝΒο”1, (1 Ἠῖ5 οἆ ἆβι Ροββῖί οίἵαπη ϱγο ἀαίῑνο Ἠα αχ], πο Ι{6η 

βαἩ «ορ Οτ. Οσείοναπη Πάσπι ο44ἆξῖ ποπ Ἰαθοπί κυριε, ααοά πιπίαίο 

τῷ νοο. ἵπ ἀαἲ. Ἱπ]αίαπι να{γ.) 54Ἡ ϱοΡ, Ίἴ6πῃ (ρο5δέ µνησθητι µου Ροη) 

Ονήν 155, Ἱέεπα Οχ]πί Ὀἱ5 ζοπιίπε Ίεδι (4:51 ᾳαἲ ουπι Ομϊδίο ογαοϊβχι5 
ο]αιηαν]ξ οἱ 4ᾳ ογιισα: ]λοπεύπε Ίεδι, πιεηιεπίο πιεί οιπι΄ οἱς: 3) 5 ὃ , δἰοαθ 

Ί]]ο ααὶ οοπΠίαυαίας οί ἀῑσεραί: Ιοπιῦιε Ίεσι, πιεπιεπίο πιεῖ οιπι. οἱ) 

εωως Ἰωπ τω τὐ ΟΠΠ ΝΟΑΟΩΠΧΓΑΑΠ ποῦ αἱ οπιπὂίά 1{ νο (Τ,α{{ αἆ 1ε- 

δπι) γτοα οἱ αἲτ ος ητ αθἰ] ΟΥΙΛΗ5 925 Απρεοπβὔ,ὅδ (άἰσεθαί αἆ Ιεδιηι: 
Τοπιύπε, πιεπιεπίο πιεί οἴς)... Ὁ αὐτω | μνησδήτι μου βΊπθ κυριε 6. ΝΒΟ3 
ΡΙΙΝΜΑ 10.49. 900. Ρ55Σ γΥδοῦ α β4Ἡ 6ορ ΑΥΤΗΣ ΟΥ4) 355 (65, 495 Ίππο {χαΠΡΡ 

τὸ. αί ἵαπι ποίαἔαπι) αξ{η[δ, 935 (Ον ά, στ ϱ. 535 ν]ᾷο απία) Ῥαβ5ε] ου34 
(155 προσεφερε" µνησθητι µου εν τη οίο) ... ς αάά κυριε, Ίωπ [κυρισ] 

οπΠ1 ΑΟΞΜΕΧΓΑΑΠ πηποῖ αἱ Ρ]εν Ὁ α Αγγ αγ αοἴ] ΟνΙπίή, 684 (ρου 
6ΟΠΓΕΒΒΙΟΠΘΙΙ παπι απα ἀῑχιε: ΛΠεπιεπίο πιεί, ἄοπιπιεί εἰο) Ἐ5β559 

Ἠ1]59 6 185 (αἱ. ΑεἰρἩ 355). Παπ απίο µγησθ. µου Ως ο ΓΗ” 1να 

βντοι ἨΠΙ]ήΤΤ γιοιίιη | οταν ελθησ (αεί. Οµ4355 ο{455 Ονπ{5, 9593 ος, 511. 
525. 664 Έαςρςτὸ 012393 οία): τῷ οδοἳ Ο1 3,350 οί 381 Βαβ 5ο1155 οπι (Βῖο 

οὐ ἷάϊ ΑαίΡἩ 4359. πο Απ Τα ΠαὈοπί οτα» ελθ.) | εν τή βασιλεια 
σου ο. ΔΑΟΩΕΧΓΑΑΠ πποῦ α] οπιησ]ά α Ὦ α Ον ὔδο(Η5δ Τ8Ρ939 0113453 
κκ Μις οϱΓΠ5 1 νςσ Ονπί απαίεν ΠΠ] οίς εισ την βασιλειανσου... Ὦ 
ε) τη ημερα τησ ελευσεωσ σου. Οείεταπῃ Ἠαες Ιαίτοπῖδ γετρα Ὦ6β- 

σεἩβ. ΟΗΣ. (Ώνν αροοι»10) αἱ ΑοἰΡΠ0356 ϱἷο αδοπί: κυριε, οτε βασιλευ- 

σεισ (ΑείΡἩ οταν ῥασιλευσησ), µη µου επιλαθου. 

45. ΒΡρΙΡΙΙΛΑΤΟΡΙΤ ΑΓ Σ4Τ:; παρεκοψε το" σηµερ. µετ εµου εση εν τ. παρα- 

δεισω. ἈῬταθίεγοα ο{ 4ος Πὶς νονρῖς ΟΥ3305 ούτω δε εταραξε τινασ ωσ 

ασυμφώνο» το ειρηµενον ὧστε τολµησαι αὐτουσ νπογοήσαι προστε- 

Όεισθαι τω ευαγγ. απο τιω» ραδιουργων αὖτο του σηµερ. µετεµ. 
εση εν τω παραδ. του δεου. ΟΗ14 155 ον µανιχαιοι -- επιλαβοµενοι 

του χωριου τουτου φασι»' ειπεν ο χΞ' αµῃην αµην λεγω σοι, σηµερ. 
µετ εµ. εση εν τω παραδεισω" ουκουν αντιδοσισ ηδη ΥέΥοΥε των αγα- 
θωμ, και περιττή η αναστασισ. ει γαρ εν ἐχειγή τη ημερα απελαρεν 

ο ληστησ τα αγαθα, το ὃε σωμα αὐτου ουκ αγεστη ουδεπω και τη- 

µερο», οὐκ εσται σωµατων λοιπον αναστασισ --ει γαρ ην σωµατοσ 
αναστασισ, οὐκ αν ειπε" σηµερον εἷο. | χαι ειπεν αυτο ΕΠΙ ΝΒΙ, 

20ὲν ο” δα] οοΡ; Ἱίαπι αἀάῑίο ο τξ ς ΤΠ ΟΙΠΙ ΑΟΦΗΕΧΓΔΑΠ τποῦ αἱ Ρ]οχ 

ΠΡ]6ῦ νρ ΒΥΤΟΙΗΣ οίς ... Ὦ αποχριθεισ δε ο τς ειπεν αυτω τω επιπλη- 

σοντι ("επλησοντι, ἆ «ή οὐ διγφαδαί επι) | αµην σοι λεγω η ΒΟ31, 

ΑΥΠΙ ... ς Τη αμήν λεγω σοι (:: πα βο]αί ἀῑσΙ) ΟΠ ΝΑΟΡΦΩΕΧΓΑΛΙΠ απο 
αἱ οπιηΥ14 1{ να (5εᾷ ο ογεᾷίβᾷ απιεπ ἀἶσο 95) Φ8] «ορ ΒΥΥΟΙΑ3 αθί]ν 
ΑίΠδΗ5 Ογταἀοτθθρ(ή,466 040188 (66ἆ ΑΥΥΗΣ558 [που5βθ] Α{Λ45 Οµν ΟΥΥΡΙ5 
Αππιζιις 160 ο( 310 αμην αµην, Ἰἴοπι ΑοἰΡῖ] α 555 οί Ώοβοθηβ 510)... 

Όαρσει | σηµερον (1, Ὦ ο βαἩ «ορ βγτγαῖ οί μὲ αθίἩ Ργαετη οτε, 1ἴθπα 
ΑοἰΡρἩ α353) ο. Ο12,551 ϱ{4, 455 ΑΕΙΤ9 ϱἱ843 015.498: 406 Ώρ]ρμαποςσδ ΟΥτ 
πΕΡΕ196 ϱ{ αΔοτόῦ Ῥα55ε1 οίο: Ἠεβγε]λμλίες 448 τινὲσ µεν ουτωσ αναγι- 



ΚΑΤΑ ΔΟΥΚΑΝ 20, 30. τ15 

ς 44-48 
5 - ἃ π ”/ ς Ν τά ϱ Ν / 3 3113 Εβρ 

44 η Καὶ ἦν {δη ὡσεὶ ὥρα ἕχτη καὶ σκύτοσ ἐγένετο ἐφ λο1ο 50 

ὅλην τὴν γῆν ἕωσ ὥρασ ἐνάτησ, 340 τοῦ ἡλίου ἐκλιπόντοσ᾽ 

γωσκουσι»" αμήν λεγω σοι σηµερον, και υποστιζουσιν ειτα επιφέ- 

ρουσιν οτι µετ εµου εση ε’ τω παραδ. Αίάπο Πία γενεγα ἀἰδμπρα]ί 

Άντοι (σήμερον οτι µετ εµου εἴςο). Βλ ίον Ἠαῦοί 5ο]νο] "οτι 199 35η 

(εξ αριά ΜΙΗΠασίαπη αἆ Ἡ. 1.) αλλοι - το ϱήτον εκβιαζονται" λεγουσι 

γαρ δειν υποστιζοντασ (554. -ἔξαντασ) αναγινωσκει)" αμη/ λεγω σοι 

σήμερον, ειθ' ουτωσ επιφερειν το” µετ εµου εση εἴς. Ἑαάσπι ΤΠΡΗΥΙ 

αᾱ Ἡ. 1. Οσίαεταπι Ίππο ἵπ πιοάσιι Ώοδβσθης ΟΥ 10 (ρ319) και ευθυσ 

ειπεν μοι οτι αμήν αμήν σηερον λεγω σοι, Μετ εµου εση εν τω πα- 

ραδ. Οἱ ος. ΑαιρἩ υ 351 ο δε ειπεν αυτω" σηµεφον λεγω σοι αληθειαν 

γα σε εχω εισ τον παραὀ. µετ εμου. |. µετεµου εση ο πε 256 µετ 
εµ. εν τ. παρ. ει) 6. Οµ3» 581 εξ 5, 455 ΟσΙἱ 5, θὔλοί ὁ δ1τ: ϱἳ 581 90Ρ 8θίἩ 

εση µετ εµ. | εν τω παραδεισ. (5γτζὰ ὅπ λογίο άεπ): ΟΥ3 581 ο (δν ὁδίον 

αἀᾶ του Φεου (ποη Ἱΐαπι Οτ]πίό, 913 οί”) 511), Π{αιῃ 1 ραέγίε 

44. και ην ΕΠ ΝΒΟ”ΡΙ, 206. α Ρο ΗΞ' 1 α εοΡρ ΑΥΤΗΣ ΟτΙπίὸ,958, βα]ι 

Ρεγβ Οσἰπίὸ, 6 1 η] ςδί ήν... ς ην δὲ ΕΠ ΑΟΦΩΕΧΓΑΛΠ αποἳ α] ΟΠΩ1Ι 
γίᾶ ϱ (Ίογα αμέεπι Γι φιαδὲ δεσία) ἔνρ αγτα (σγτεα εεςῖ εἰ εταθ) αγ. | 

Ίδη οππη Βο”1, «ορ (αίφιε εταί ]ιογα ἴαπι δεπία) ΒΥΧΡ αἲΡ ΟπΙΛΙΡ, δόννως 
οι ΟΠΠ ΝΑΟ ΡΩΠΣΓΔΑΠ Ἱιπ0ῦ αἱ οπιηὐῖᾶ 1{ νς Αγτοι ο{56Ἡ οί ν΄ βα] 
Ἁὖπι Ομπίδ, 999 (ᾳοί]ι αἱ οι πιογίζ{εδ εξθεί {επιρογό δεωίαο Πογας) | ὡωσει 

(69. αἱ Ραις ὧσ τη): ν 908. Ροδέ ὦρα (Ι{οπῃ 6, ν]άο απίε) ... 1δτ. Υ..Υ 

κα «ορ οπι | και (Δ0: κ οπι) σχοτοσ ἐγενετο 15 ὦφασ ενατησ: »Υτὴ" 

ΟΠ | ἕναττσ ΟΠ ΝΑΒΟΡΩΕΧΔΗΠ απο 4] Ρρ]α ... ς εννατησ ΕΙΠΙ ΗΓΑ αἱ 

πηπ. Αά εκτη εἰ Μο 16, 2ὔ τριτη οἳ αἱ. Τοῦ 19, 14 

45. του ήλιου εκλιποντοσ (8 αἱ εκλειπ.) επ ΝΕΟ" ΥΙ41, ανν]: (1. ο. τ. 9. 
10. 19. 198. 16. 1Τ. 48δεπι 495ε 1ὔθ0Σπι 750Υ 5οπι) Φα] (5οίε οεσα- 

8110) οοΡ (άε[εοίιγο αιίεπι βοἶε) 5ΥΥΡ τη ΟΥ1 4 (απο των ευαγγελιω}, 

οτι η γη εσεισδη καν αι πετραι εσχισθησαν χαιτα μ)ημεια ἠνεωχθη 

και το καταπετασμµια - εωσ κατω, και σχοτια εγενετο εν καιρω ημε- 

ῥαστου ήλιου εκλιποντοσ) εἰ 315 (γεγογε δε και θεοσήμια τισ εξ ουφα- 

νου, ο εκλιπων ηλιοσ και τα λοιπα παραδοξα οίς) Οµ3{5,55 (1564 

Μαίέμασιας Ἱία ἁῑχίί: 4ὐ Ίιογτα αιέεπι--. 1μαςαδ νετο: Ἴγαί ἴαπι φιασί 

Άογα δεπία εί ἐεπεύταε Γαείΐαε φιπέ δΡετ οπίπεπι ἑαπι αδφτιε πι ᾖογατι 

ποπαπι ἀε]αίεπίε δοἷο. ἈΞοὰ οί Ματοις: πι αιιίεπι εδδεί Γαοΐία Ἰιογα 

δεσία είς), Ιίοπι ο εἶᾱ ποηπα]]”' αρ ΟτπΙΦ 3 μιᾶ Ίαπο ξαχίαπη, 1. ο. Μί 
9τ, 45, απἰάαπα εα]απηπ]απέαχ -- οί ἀῑσιπί ααῖα βἶεαί 5ο]εί Παν Ιπ βο- 

18 ἀα[ασίῖοπα, βῖᾳ [αοία δ6βὲ ἵαπο ἀθ[αςίῖο 890115. Γε[αεσίίο απ{επι 89115 

α 586Οπ]Ο ΒΘΠΊΡΕΥ Γη]{ 1η 51ο ἔθπιροτθ {αοία - Ωποπιοᾶο «ΥΡο Ροίεταί 

Ποτί ἀα[εςσ[ῖο β9115 οὐπι Ιππα ο8εοῦ ρ]επα -- 1 Ιοἴπιτδ 61ο ᾳποᾶ Μί εί 

Μο ποη ἀῑχεταπί ἀο[οσίίοπαπι Βο]1β έαπο Γαοίαπι {αἱββε: 5εᾷ πεαιθ 

Τμας88 966, Ρ]ογας. οχχ. Πα μοπ{έία βἷο: 1 εγαξ Ίιογα Γεγε δεσία εί έεπε- 

ὀγαε -- ποπαπι, εί οὔὐβοιγαίις εδ δοῖ. Ἰπ ααϊραδάαπι αα{επῃ 6ΧΧ. ΠΟΠ 

Ἠαλροίαν: Τεπεῦγας Γασΐαε σιιέ, εί οὐβοιγαίις εδέ εοἶ, 5ο Πα: Τοπεῦγαε 

Γαοΐαε σιιπί 5Ί11ΡΕΥ ΟΠΙπΕΠι ἐεγγαπι 8οἷἱε ἀε[ιοίσπίαε. Τι {οιδίαα αδαςδ ο5δί 



10 258, 46. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

ας ο | ολ Ν - - 29, 

ᾶ. ἐσχίσθη δὲ τὸ καταπέτασµα τοῦ ναοῦ μέσον. 40 991 
Ν , ” η « - π υ οκ η 

Ἠ9 50 (91,6 και φωγησασ φαν] μεγαλη 0 /ησοῦσ ἐίπξν Ἰ πάτερ, Σισ χειρασ σου 
”-, -” ο ς 

παρατίὔεµαι τὸ πνευμάώ µου. τοῦτο δὲ εἰπὼν ἐξέπνευσεν. 4 ο 

αφαἶδ απαδῖ παπἰΓεβίῖτς α]α]ά ἀῑσοτο νο]θΠθ Ῥχο: 1}ὲ οὔβοιγα- 

{τς εδ δοῖ, Ροπετε: ε]οίεπίε δοζε, εχΙ5ΙΙππαΠΒ αιιοά ποη αΠίαν ροἱιῖβ- 

5εηί Πετῖ (επεβταα ΠΙδί 5ο]ἱο ἀεβεῖεπίο, Ῥπίο απίοπι τηαρῖ5 ᾳποά Ἱη- 

βΙάἰαίοχες εες]οβίαο ΟἨσῖςίῖ πηπίανοταπί Ἠοο νοτῦαπηα, (ποπίαπι 

τεπθῦγαο Γαείαε 5ιηί 8οἱο ἀεβοϊοπίο, παέ νογϊδϊπιϊ Πίου ονσ]ία αγριῖ 

Ῥοββῖηί 5εσιπάαπι αἀϊπνεπ[ῖοηος νο]οπίίαπι αγριθχο θα”..) Ογτὴσ199 
(εξελιπεν ο ἠλιοσ δια τον τησ δικαιοσυ. ηλιον) οἱ 140 (ηλιοσ νυν λαμι- 

πων µαφτυφει, ο τοτε - εκλιπων, το σκοτοσ μαρτυρει το τοτε εἰς) οἱ 

τ (ο γαρ ηλιοσ δεσποτην ατικαζομενον τδων εξελικπανεν) ... ς Τμ Τί 

και (α Ὁ ο 6 αγΠΠ ΟΠΠ) εσκοτισθη (Ό εσκ. δε) ο Ίλιοσ ΟΠΠ ΑΟΖΡΦΗΣΧΓΑ 

ΑΠ πηςἳ α] Ῥρ]εν (α Ὦ ο ϱ) ΕΗ3: 14 νο βγτοα θ{5ε αἱ Βὲ (οπι]βδῖς καν 
σκοτ. εγεΥ. 18 ενατησ, τί ἵαπι ποϊαίαπα, δε αῖ5 αἀα1δ: ν]άθ Ρρο8!) 

(ΑγΠχ). παῖ (ΜοΙοπερΙρΗ νἷάς πα ν. 95) ΟππΙ5,935 (,πδοππάαπι ρ]σταα 

θακ΄΄ ν]ᾷε απ) ... ΒΥΥΡΙΧί του ηλιου σκοτισθεντοσ, αἴηιιο 1έα ΡΥΟΥ- 

8ᾳ5 ε{. ΑείΡή 395, οἳ (αενῖά) 98. Ρρ]απθ οπι, Ἠΐπο 4099 :: αἲ πῇ] α- 
ἁΠίαπαι Εα]ςςδο α Ἱωασα αέ οοπίτα ἑοδέίαπη αποξογ]ίαίοπι, Ἱία αὔδοπαπι 

βάεἵ ο8ὲ, α απ π] οἴπαπηοςί 1]. Ρρ. Ἱεραίαν πες πηαςίς Ππ]πέαπη 818. 

του πλιου εκλιποντοσ, {εν αὉ ΟχΊροπο εοπβχπιαίαπι, α[ἴοηα ΙΠΑΠΙΙ Ίη- 

γεσίαπῃ 6586 ΠΗΙΠΙπιο ογεάο, Οπσαπα οπίπι αἲὉ αἀνοαγβαγ]]δ ποπι]ηῖβ 

Οµτ]ς απ 4ε[θείῖο δο115, 4παο ῥ]οτιπη(ιο ἁἰσῖίαι, αἆ οχρ]]οαπά ατα 

επι ΠΠπηΙηποπάαπηᾳαο α. ΠΙΡΙέα Β1έ, πηπ]έο Βὲ ρτουα 1 Πις Ἱςίαπα Ώνπσπθ 

Βεπρίπταπι Πονηπ]ῦας απχίοο ρίοίαἰ]ς ἀδρ]Ιοιίδδο Ρτορίοτοἁ(αο 6ΟΥ- 

γεξίαπῃ 6556. Θπαα Βοπίοπίῖα 6ο οοπβτπιαίαγ ᾳποά εσκοτισθη (καν 

Σσχ., εσχ. δε) ο ηλιοσ ο απο Ιαρῖίαν Ιοσο Ραγαπ 6ΟΠΕΙΠΠΘ ΒογΙρίαπη 

εδῖ.. Ας Τευετα ἀἱβρ]Ισπίβδο νετρα του ηλ. εκλιπ. εἳ αὐτπδαί ουποχ]α 
[ιή55ο ΠΟΠ πιοᾷο εἶς ρτοῦαίαχ ᾳπδο οχ Οτὶροπί5 αἱ [αγίας εοπιπηθη{αχ]ο 

πάταΙπαας -- γείογῖς ΙΠπευρχοίϊ5 βάο5 Ἠος 1960 βα115 βαδροσία νἱάσίις 

4απμπι 1ρβο ΟΥ Ὀἱ5 οοπίτα βίαί - 5δαοᾷ οίῖαπι Αοιϊῖ5 Ρα απαθ Γουαπ αν. 

αὈἲ πεί Ῥ{]α εί ἆς (επουτίβ 1115 ᾳπαογοπ1ς Πα πεῖ Ιαηίιπί ἀῑσαιι- 

ἴεδ: εκλειψισ ήλιου γεγονεν κατα το ειωθοσ (8ίς ΑοἰΡΗ α 334: εἰπιλλ1έαυ 

υ 358 ρτι τοιουτον σχοτοσ εκλειψισ Ίλιου εστι, καθωσ εγενετο και εν 

ἕτεφοισ καιροισ). Οείοταπι ροδί νοτΏα και εσκοτισθη ο ἠλιοσ ΑΥΤΑ 
αάά (ας εκ Μι) εἰ ἴιπια αὐδεοπαί ζμοειι διαπι, εἰ δἰείζαε οεσϊζεγιιέ, εἰ 

Τηρες εαΐίεέαε τιπέ, εἰ πιοπιπιεπία αγεγία διιπέ, εξ οο’Ώογα βαποίοντιπι πιιζ- 

{ΟΥ 11. 8Ηγ}έπεγιμιί εἰ αργαγιεγιιπέ πιιζ19. | εσχισθ.. δε επι ΝΕΟ”, 1. 90. 

191. (8αἩ σορ εἶπα εοραἱα) .., ς Τα Τϊ και εσχισΏ.. «1 ΑΛΟΡΦΗΧΓΔΛΠ 

πποἳ αἱ Ρίου 1 νο ΥΤΟΙΙΠ ΑΥΠΗ (ρ]απο Πτα οἳ. ΑεἰΡΙ! 4355), Ὦ νοχο καν 

το καταπ. του να. εσχισθη (οππϊβ8ο εσον) ροδί εξεπνευσεν ν. 54 

ροἩ 

46. ο 15: ΟΡ σορ βγτεα εἰδ6] οί μἳ αοἲ] ροδέ φώνήσασ, 58Ἡ απίε ΦΦΥ/σασ 

οδόν Μεῖοι ερΙρΏ θ11 ϱ(541 οπι | ΡΕΕ μεγαλη φωνη | χειρασ: ΑΔ αἱ 
απο Ερ]ρΗΤΤ1ο (ποη Πέοπι 4) χειρα | παρατιθεµαι (9/) οππη ΝΑΡΟΚ 
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ἰδὼν δὲ ὁ ἑκατοντάρχησ τὸ γενόμένον ἐδόξαζεν τὸν δεὺν λέγων᾽ 

ὄντωσ ὁ ἄνθρωποσ οὗτοσ δίκαιοσ ὧν. 48 Ἠλ 1 καὶ πάντεσ οἱ 

συνπαραγεγόµενοι ὄχλοι ἐπὶ τὴν Θεωρίαν ταύτην, θἑωρήσαντεσ τὰ 
Ἰενόμενα, τύπτοντεσ τὰ στ Θηῃ ὑπέστρεφον. 349 εἰστήκεισαν δὲ 

μρρῦσῃπ αἱ50 {ογα Τα8ί [105 (και γαρ αποδιδουσ το πγνευμ. επι τω 

σταυρω ειπε’ πατερ, εισ χ. σ. παρατ. το πν. µου, ὧσ και ἑκτων απο- 
ανημονευματ. και τοῦτο εμαθον) Οµ 5136 Ειβάθια 105 {160 ΟγΥητ199; 

Ίέοπι ΡΕ αἱδ0 {ογο Οοπςί 56,6 οἱ 19 8 ΑΙ 359 Βαεείμσδό ἘριρηΤΤΙ Τατ, 
358. 359. 360. 3Τ1 ος (εὔ. Αοἰϊρῖ 8) παρατιθηµι (Ε02 --τιθειμι). ΊΤέεπι 

οοπιπιεπᾶο 1ὲ νο ΟνΙΠΙδ, 936 αγντοι οἱ οαΓΗῖ γε]... ς παραθησομµαι ο. 

ἘΗΙΘΥΔΑ αἱ Ρ]α Ὀ[αΙδ5Τ (αἱ. Αοἰρῖ! ϐ) :: απ υχχ. Πεβρίοἰαπέ ιο αἵ, 
Παβίξποδί αρ Ἠἱρρ 15 Τ]άο(θχοθτρίόΣ Τιάλοις αρ ΟΥΕ8Ι5355.. Οείθγαπι 
ο{ ἆςᾳ Ίου νουδι Απιριμιἒιρ 4ανθήδ πάς Ἰηπ ογασθ, ππι απ ({εγεί δρ]- 

ΥΙ{ΠΤΏ αἆ ραΐταπι αἲί: ἴπ πιαπιδ ἔιαβδ σοπιπιεχιᾷο 5η. πιειπι. «ΝΟΠ οΥβο 

αἰϊαπί αἀάατπέ: Ποπιύπε, πί ρδα]ίαο [αεἰαηί, ᾳποᾷ πθαιθ 1π Ιαΐϊπο εοᾷ, 

Ππνοπῖ ΊηΘΟ Ὠθαπο ΙΠ 6186600, ηοςἈθ ΙΠ οναπροθ]Ίο, ααοᾶ εδ ενΙάθπ- 

ἄαδι Βεά]αο1δ91 Ίρδα Απιυ; ἵπ πιαπις, ἀοπιίπε, οίο | τουτο δε οππῃ ΑΡ 

ϱ”ρ8ὲ τ1. 948. ϱδ6Ι ᾳ οΟΡΣΕΒΥΝΨ οκ ΡείΓά,.. Τη και τούτο ο. ΚΜΡΠ α]ὸ 
ν ἆ ο 1 α οορ»Ί οί 4 αρα] Ῥας εἰμ355 Απιζιιιο 1651 (αΐᾳιο οἱ. Αοἰρῃ 8) 

εα, 29. ΡΣΕΥ βα]Ἡ ΒΥΥΣΕἨ τουτο ... ς και ταύτα ΟΙΠΙ ΑΟὕΩΗΓΑΑ αποῦ 

αἱ ρ]ει {Π3. νο ΑΥΤΡ ΤΠ... α ΒΥΥΟΙ π] ηἰδί και οιηϊδβῖς τ. εἰιπ., Χ 

99. 64. 9413 οπι τουτ. ὁ. ειπ. εξεπν. 

4τἱ--49 απ Παραετίί Ματοῖον, ἰποσπάθαςδ Ἠρίρ] οί Τοτί ποιπ Παπαί. 

Οενίο Ἱπάε αποᾶ Τετί οκ Πΐς νν. πἶ ΜΗ] αβετί πον βααι]έαν ΜΟΙΟΠΘΠΙ 

4ε]ενῖρεο. 

ΑΤ. τδων δε ο εκ. το γενοµενονΥ: Ὦ και 9 εκατονταρχοσ φωνησασ | εκα- 
τονταρχησ επι ΕΠ 1. 191. 2909.... ς Τμ ΤΙ εκατονταρχοσ ου κ 

ΑΟΡΡΩΕΣΧΓΑΑΠΞ αποῦ αἱ Ρον. Ῥταοείθγεα ο ΕΠ 1 αἀά εἰ γι σμπι ἐο 

εγαπὲ | το γενοµενον: οἳ το γεγονος... Ἡ 488νΥ Οτῖπί 5, 9356539 τα 

}ενομεγα, Ογτ]αοΜδττα γεγενηήµενα | εδοξαζεν ου ΝΒΡΙΕ ο 4 (ο 3 1 

πιαρπιεαδαπέ) οορΏ1 δἱ 5εἩνν γρ Ογν]αοήδτ.,,, εδοξασε ΕΙ ΑΟΡΩΧΓΝ 
ΑΠ υιοἳ αἲ οπημσίά α [νο (Ἠ πιαφιζίσαε) 5αἩ οορᾶς Αγτζὰ α{δεὮ οί Ἡν 
Ονίπί ὃ, 935 61 3939 (οἱ. ΑεἰΡ!! ) |. οντωσ: ἃ ΟΥΤΙΔέ οτι οντωσ ... Χ (60Ι- 

{156) ουτος | ο ανδρ. ουτ. Ἡ. 1. ο. Οτἰπί ὃν 998 Ογτ]αο... Ὁ Β81 αθί]ι 

Οµὐπιό, 930 ροβί ὃυς. ήν (ο βαἩ «ορ οἰΡοῖν 4 εδί) 

48. συνπαράγεν, 6ἨΠΙ ΔΑΒΤΟΡΕΕΡΩΠΑ αἱ α]ία.... ς Τη συμπαρ. εἨπι Βά 

ΗΚΜΡΒΌΥΧΓΑΠ αἱ Ρ]ες... 1. 98. 151. 909. παραγεν. | παντ. οι συ. 

οχλον επι την Θεωρ. ταυτ. (ΑΥΤΟΙ οἱ ΟχΛ. επ. τ. Θεω. ταυτ.): ο 
παντ. οι συνπ. επι Φεωρεια οχλ. (ο οπιπιεδ φιῖ ὑπίευ Γιο δρεοίασιίο, 

ἴιπθας) ... 19. 69. 194. 946. ΑΙ Ροβί οχλοι Βἵο Ῥετριπί: και Όεω- 

ϱ/σαντεσ (νε] -ρουντεσ) την Θεωριαν ταυτην και (69. Θεωρουντεσ 

Ρτο και) τα γινοµενα | Θεωρ. τα γενοµενα: Α αἲ” οιι | Φεωρησαντεσ 

ουπη ΝΒοΡΣ)Ίκ 98. 124. ο ϱγτεα επί... ς Φεωρουντεσ ΕΠΙ ΡΩΓΔΛΗ 

πηςδ 4] Ρ]οΥ ΠΡ] νο (αἱ. Αειρῖ] α) { τ. γενοµενα (6ί. ο 41αε |Γαοία 

πέ): 19. 69. 124. 946. αἱδτ. γινοµενα, Ἰίοπι α Ὁ ΕΠΗ” 1 4 νΕ φμαε 

1ο 19, ο6 
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’ ς Δ 3 - 2 Ν Ν -- 

παγτέσ οι 7)ὠστοι αυτῷ απο μακρόθεν, χαι }υ)αικὲσ αἱ συνακο- 
ι ην ία. ανα π 

λουθουσαι αὐτῷ απὺ τῇσ { αλιλαίασ, ὀρῶσαι ταῦτα. 
50--54 - 5 8851 κ; 9 ν αν Μι 51, 57-60 ο0 Ὅλλ Ναι Ιδοὶ ἀνὴρ ὀνόματι ]ωσὴφ βουλευτὴσ ὑπάρχων 

Μο1 4-4 ος, ος : σα κ ορ ( 3 
ἱναρ θλτ1ἳ και ἄνηρ αγαθὸσ και δίκαιοσ, 9ἱ οὗτος οὐκ ἦν συνκατατι- 

, ᾿ ο. στ Ν ” νε ς » ” 2 ΜΥ Ω. / / 

Ψεμεγοσ τῇ βουλῃ και τῇ πράξει αὐτῶν, απὺ “Τριμαῦδαίασ πόλεωσ 
- . , ΑΔ] Ν - ”- π. 

των Ιουδαίων, ὃσ προσεδέχετο τὴν βασιλείαν τοῦ Όεου, Ὁ3 οὗ- 

Πεὐαπέ, ο φιοᾷ Πεῥαί | τα στηθη (60) ουπι ΝΑΒΟΤΡΙ, 1. 191. 909. αἲά 
{ο (α1 αρ Τμ) αὖπι (εί. Αοἰρ1] 0338)... ς Τη Ργ8θ6πι εαυτων (6ξ, Λο 

Ρὴ α) οπή ΟΩΠΔΛΙΠ αποῖ α] Ρ]εγ αἱ (τα εαυτ. στηθ.) Ρ 194. οἱ υχε αἱ 

ππὰ αυτων, Ἰἴεπι 54] «ορ αεί, Ἱίεπι Παθεπί Φεοείογα δια Ἱτ (ο /γοπίες 

6πα8) νρ ΥΤΟΙΠΗ, Ῥταείοετοα Ὦ αἀᾷ και τα µετωπα (εί Γοπίεβ) | υπε- 

στρεφο» (Ὁ -ϕαν): ϱ1 αἀά ἀῑσεπίεξ: Ταε ποδῖς, φμαει]ασία δισιέ ιοᾶύε 

Τγορίεγ ῃεεσαία ποδίγα: αρργορύπφιαυί εππι ἀεβοζαίίο Ιεγιιβαίεπι. ἈῬὶ- 

τη] Πεν αάά Αυτα (οπιῖθ8ο υπεστρεφον) εἰ ἀῑἰσεπίεε: Ταε ποθδίδ, «ιαε 

Γαείΐα διπέ: σ”αε πιοδῖδ βγογρίετ Ῥεοσαία ποδίγα. 

49. ειστη-. αἲ ΝΒΟὈ θίς: ΑΗΡΩΠΔ αἱ στηκ. | δε: Α δα] οἱ | 7. αυτο 
6ππῃ ΑΒΙΡ 99. 64. ... 5 γ». αυτου οΙΠι ΝΟΡΗΧΓΔΑΠ ππςῦ α] Ρ]εχ (εἴ. 
ΑοίρΏ 4) Τέ νρ σορ (84. ποβοεπίε επι) ΒΥΥΡ (8Υτὰτ φιἱ αφποβοεδαπὲ 

επ) ... 8ΥτΕΝ οἱ 56Ν γν. τὸ | απο µακρ. ο. ΔΒΌΙ, αἱ ΡΙ18109 (1 νρ β8Ἡ 

εοβ).. Τετ Αείρηςα... ς Τϊ µακροθ. ουπι ΑΟΡΗΕΧΓΔΑΠ αποῦ α] Ρ]οτ 

1. Ῥρ. Ἱερίίατ απο (ἵπ ΜίΑΚΔΠ αἱ τη οπι) μακροῦ. θεωφουσαι. 

ἈἰπηϊΗἴεχ απο απίε µακρ. Βαοι Μο 8, δ. 11, 19. Ἀεπιο αἀάΙάΙί απο 

Το 18, 19 µακροθεν εστωσ. | και γυν.: Ὦ Ε4] (Ποπ Ιίεπι 60Ρ) και αι 

γυν. (επι σοᾷ. Αοίρῃ α) |. συνακολουθουσαι επι ΝΗΟΙΗΧ αἱ Ραπς.... 

ςΊωι συνακολουύήσασαι ΕΠΙ ΑΡΡΓΛΠ απο (ε{δ -6Φησαι) αἱ ΡΙεχ, 1ζεπι 

16 νε οίο φιαε δεομίαε εγαπέ (/Γεγατι) 

50--- 58, ἘρΙρΙθΙΤ οἱ 545 αχ Μεῖοπο Ίαες αβετί: και (535 οπι) νδου ανηρ 

ονοµατι ιωσηφ χαθελων το σωµα ενετυλιξε (δδαἀᾷ σινδονι), και εθη- 

χεν εν µνηματι λαξευτω. Ἠαες ΠΟΠ {απι εκ ονρ]ῖο Μεο]οπῖβδ Ρ]επε εκ- 

Ξετ]ρία απαπα αἆ ἱπραρπαπάτπα ΜοΙοπῖ5 ἀοσείίδπιαπῃ δε]θοία βαΠ{, 

50. και τδου (486ν αἱ ραπο οπη) ανηρ: 5ΥτΕὰ εἰ ᾖοπιο φιώᾶαπε, ΒΥΥΣ6Ν 

Λοπιο αμίεπι «ιάζαπι, αθίΙι εί υεπέ οἱ | ονοµατι: 1. 20. 191. 205. ο 

ονομα | και (ο αἀά ο) ανηρ επι νοκ ὃδ. 1500ν 215... 5 μπ Τϊ 
ανηρ 6ΝΠΙ ΑΒΔΛΙΠ Πο αἱ ΡίοΥ Ενµ δα] «ορ οἱςο... Ρ. αἃ ϱ ο 3 Ρ]ά9 1] 

4 οπι ρ]απο | αγαθ. και δνκ. (5γτΕΣ δικ. κ. αγ.): Ἡ 541 οπι καν. ᾖΠ- 

μετ ἵΤΠΒΡ δἱηρι]α ο: εἰ έσσε εἴγ φιίάαπι ποπ. 108. ἄε οἰσίίαίε Αγίπι. 

στι εβδεί Πεοιιγίο, φιιῖ δρεταδαί γεθπι ἀεῖ, εἰ Φοπι18 ᾖιοπιο, ποπ οοπδεπἐ{εΊι8 

σοπιδ{ζίο εἰ ααἰι εογπι, ]ιίο αεοεβδῖέ 

51. συνκατ. ΟΙ ΝΑΒΟΡΗΙΡΔ Αα]... ς ]Ίῃ συγκατ. ότι πακμρυν»Ἱχγλῃ 

αἱ Ρ]ος | -τιθεμενοσ 6πΙ ΝΟΡΙΙΧΔ 1. 28. 69. 194. 191. 909. 946. 490. 
οδεσα]6... ς Ἱωπ Τί «τεθειμενοσ ου ΑΗΡΓΑΠΣ απο αἱ ρ]οι (π” -θε- 

μενοσ) | απο αριµ. πολ. τ. ιουδ.: ΒΥΙΦΕΝ ροβί υπαρχων Ροπ | αθιμα- 
Φαιασ (ία νρεᾶ εἰ σ44 Ρααο): ϱ Ἡ ατα {1 {ΟΥ Ίηβ 84Η [ο] -θιασ | οσ 
προσεδεχετο (49΄.) εππι ΝΗΟΡΙ, 09. α Ὁ ο] (ο νῖὰε ΑΠίε) 84Ἠ 6ορ.., 
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τοσ προσελθὼν τῷ Πειλάτῳ Πτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ιησοῦ, 

ϱῦ 3351 αἳ καθελὼν ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι, καὶ ἔθηκεν αὐτὸν 

ἐν μνήµατι λαξευτῷ, οὗ οὐκ ἦν οὐδεὶσ οὐδέπω κείµενοσ. Ὁ4 ιν 
καὶ ἡμέρα ἦν παρασκευῇσ, καὶ σάβῥατον ἐπέφωσκεν. 

Ῥ 19. 192Τ. 946. αἱ Ῥαιιο ᾳ (8γτο ϱ{56µ) οσ (δγτέα εἴδε οπι) και προσ- 

εδεχ.... ΚΜΡΌΣΧΠ α15 {οτο ΥΠ οσ καν αυτοσ προσεδεχ. (:: αἱ 1. ϱ).) 

εκες ΤΙ ο και προσεδεχ. καν αυτοσ 6Νπι ΑΕΕΘΗΒΥΔΛ αἱ Ρ]α ΥΥΡ 

(είΠ), ἴίεπι 1. 989. 191. 909. αἱ50 ἔετε { 3. νρ οσ προσεδεχ. καν 

αυτοσ 

69, ουτοσ (αἱ α]ϊᾳ και ουτ., ουτ. ουν, αυτοσ, 06, Ε1, αἱ ραῖο ουτωσ): 

Ῥ6Τ3 οι, Ρ” ἆ και | τω πειλατω: Βγτέᾶ οτη | πειλ. εαπι ΑΒΡ.... ς ΤΗ 
ΤΙ πιλ. επτη ΝΟ1Ρ ππς τε] αἱ οπιπ]ά ] του τὸ: ἅ του κυριου. Αάἀῑί 
ο: Εἰαέμς αιέεπι σιπι αιιάἰδδεί φωῖα εωδρζαυίέ, οἰατίπεαυῦ ἄοπιύπιιπι εὖ 

:οπιαυῖέ οογρι8 Π08εΡΙ.. 

59. καθελων 8ίπο αἀῑίατα 1Πι ΝΕΟΡΙ, 19. 98. 69. 958. 946. α]δα ϱ {5 

1νς (εἰ ἀεροδάτωπι ἐποοζυτέ ἴπ, ἃ εί ἄερ. ἴπιοζυ. επι ἴπ) ... 5 Τι αάά 

αυτο οππι ΑΡΧΓΔΑΠ ιποῖ αἱ Ρ]εν Ὦ (εὲ ἄεροδίίιπι ἐἴζιέ ὑπυοζυ. ἴπ) Βα]ι 

60Ρ ΒΥΤΟΠΙΠΑΥΠΗ, Ίἴεπι Ὁ 157.41 α]ίᾳ ᾳ αυτον, ὁ αθἲ]ι εογρι8 | αυτο (ροςί 

ενετυλιξ.): Ἠκτ α115 ΠΡΙεΙ γρ αὐπι οπι; αἱ α]ἷᾳ ἃ αυτον, Ὦ το σωμα 

του τυ | σινδονι (Ἡ αἱ ραπο Ῥταθιη τη): Ὁ 440. εν σινδονι, Ίέετα α Ὁ ο 
εί] α ὕι δπᾶοπε (-πεπια 1 ᾳ) ... 19. 69. 155. 946. αἱ ραιο αάά κα- 

Θαρα:: εκ Μί] αυτον ΕΠΙ ΝΒΟΡ [δοτα ϱ {3 1 ᾳνᾳ (841 «ορ εί αυ- 

το» εἳ αυτο 5ϊσπΙβς) ... 5 αυτο ΟΝΠΙ ΑΠΡΧΓΔΑΠ πςδ αἱ Ρρ]εγο... 1. 

93. δὺ. 69. 191. 909. 946. α]δο ατπι οπι | »ηκατι λαξευτω: Ὦ µνημειω 

(ατα εἰ. αἲ τηα) Λλελατοµηµενω (:: οἱ Μο) | οὗ: Ὁ οπου, αἱ αἰᾳ ενω | 
ουδεισ ουδεπω εππι ΝΟΚΝΡΌΠ αἱ Ρ]Ηβ819: Ίίεπι ς ουδεπω (ΑΔ ουδεποτε) 

ουδεισ «πΊη ΕΘΗΒΘΥΣΧΓΔΛ αἱ Ρία.... Ὅπ ΤΙ ουδεισ ουπω επι ΑΗ1, 1. 

118. 209., Ἱέετα Ὁ Ος 1 3989 ουπω ουδεισ (4 αἄ]ιο πειπο) ... 1ΕΡΙεὲ νο 

ποπάιπι φάδηιαπι, αἱ ποπ αἰζφιιίν: Ἰϊειη ου. ουδεισ ΒΥτ6ὰ ατπι, 8εὰ 

ουδεισ ου. γταϊ. ΟΓ ΟτΙπι, 96ο Τσας εἰ Ιο]αππες, Φιιογιπο Ίίι8 «ιιί- 

επι αἰπιέ: ἵπ απο ποπάἁπι εταί α]ᾳπῖ5 Ρροδίία5, 7ο]. αμέεπι: ἵπ 4110 ΠοΙι- 

ἀαπι αἰἰααῖ5 Ροδίία5 εταί΄ἑ ῃ κειµενοσ (Βγτοα εεριζέις): τ 1. 69. 194, 

4115 ορ αθἰμεᾶᾶά ὖ α4ᾶ (;: εκ 1. Ρρ.) και προσεκυλισεν λιθον πεγαν 

επι την Ψυραν (αἱ πια επ. τη Θυρα) του µνηµειου, επι Ὦ ο 84Ἡ καυ 

ὤεντοσ αυτου επεθηκεν τω µμνηµειω λειθον ον µογισ εικοσι εκυλιον, ο 

εἰ στι Ροδίζιδ ἐδδεί ὧι πιοπιιπιεπίο, Ῥοδιετιιὲ {αρίᾶεπι φιιεπι υἷα υἱρύιὲ 

υο]υεδωπέ, 8α]ι στι ΦΕΥΟ Ροδιῖδδεέ ειὔπι Ποδιέ ζαρίαεπι ἴπ ροτέα 5εγιζενῖ, 

φιεπι υἱφίπέέ Ποπιίπεν φοἴσεγε ροβδεπέ; Ίἴεπι 1 ἐδὲ εερεῖίεγιιὲ σογριι5 ἔλιι. 

54. και (Α 69. 946. αἱ Ῥαπο β8Ἡ απ αάά }) ημερα ην: ὮὉ ὁ ην δεη 
ημεο. | παρασκευησ εππι ΝΕΟ’ 10. 9460. 4 Ὀσσε]ανρ...ς ΤΙ πα- 

ρασκευή 6ΙΠΙ ΑΟ ΡΣΓΔΑΠ απος αἱ ρ]εν { 43: απι2 (αἱ αρ Τω1) Εαρδπιας 

(εκ Οοπιδεξ αρ Μα1305): βγτέὰ αγπι ετία δεπία... Ὁ προ σαῤῥατου (ο 
οεπαε Ῥμγαε απίε δαζῥαίιπι) | και σαββατον (5 -τω) επεφ. (ΚκΝπ αἱ 

Ῥαις απεφ.): Ὁ οπι, 6 (ν]άε απίς) πῇ] η]δὶ απίε φαὐδαΐιπι | καὶ μπι ΝΕ 

οἹ, 1. 19. 98. 909. 946. αἱ ρα"σςα Ὦ ο {ΓΗ5: 6 14 νςο «ορ 8γτ6α 6ἰδοΒ 



720 95, 50. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

Ευ] -- ο. ’ Ν - ΄ Σ 

ἃνς 15 ατ 50 Κατακολουθήσασαι δὲ γυγαῖκεσ, αἴτινεσ ἧσαν συνεληλυ- 
- ” 2 ” ’ .ω η ας / 

θυῖαι ἐκ τῆσ ΠΓαλιλαίασ αὐτῷ, ἐφεάσαντο τὸ μνημεῖον καὶ ὧσ ἐτέθι; 
- ν ”- . 9. : { ιά [ή 

Ἐκτο,ιο τὺ σῶμα αὐτοῦ, 90 5 ὑποστρέψασαι δὲ ἠτοίμασαν ἀρώματα 
. ’ . Ν . ὦ 3 - / ’ 

καὶ μύρα” καὶ τὸ μὲν σάβῥβατον ἠσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολήν. 

ΧΧΙΝΥ. 
996.1 ο 3 - μη Ω η. η ο” Δ 

λ [ Τη δὲ µιᾷ τῶν σαβῥάτων ὀρθρου ῥαθέωσ επι το 
Μί 28, 1595 ” τλ ϱ. Γ πε , στ) ο τ Να) 

Μο10, 15. μη ημα ηΠλθον φέρουσαι ἆ ἠτοίμασαν ἄρωματα. 3 εὗρον δὲ τοι 
1ο 20, 158 

είΡρ ο, οὐ. αὖπι Ἠι5ηΑΓ (μὲ απίθ).... ς ΟΠ1 06, ΑΟ ΡΧΓΔΑΠ απςῦ αἱ Ρίου 

εαἨ (ααίἩ αἱ ἐζιοεδεεγεί 5αὐδαίιιπι) 

55. Ἠιπο νογδαπῃ ΑΥΤΟΙ β]ο Ἰαμοί: αέφιε εἶίας πιιζ{εγοδ, 4μαε υεπεγαπί 

επι Πίο α (Παἰαεα, υεπιεγιπέ αἴ δεριο]γηπι ἐπ ὑπυεδίίρφαξοπίδιας θμΐς, εἰ 

υζώεγιπέ οογρι8, φπτπι ἐπιροδιίθδεπέ ελ] εί, |. κατακολουδησασαι (οἱ. 

ἨΠβΙΛΑΓ οκ 0οπηῦ. αρ Μαϊ 505): ο ο 3: κατηκολουθησα», Ροβίεααιθ 

και εθεασαντ. | δε γυναικεσ (Ν΄) οππη ΝΑΟΓΔΛΗ Ἱποῦ α110ῦ ίογο Ειι5 
ολα163 ϱ{ πια] (οκ Οοπη).) 505: αμίεηι πιιζίεγες ο {1 νο (αἲπι; αἴἶας ποιζίεγεξ 

πείἩ) ... Τη δε αι (1, δε ε, Ρ36ἳ δαν αι) γυναικ. οπτπι ΒΏρς 1. 92. 9ὺ. 

09. 191. 10Τ. αἳ τηὰ δαἩ 6ορ 5Υτέὰ οξ πίΕνε,ς δε και γυνανλ. 6η τη 

Ἠμβδο νίχπια... ϱ 29.4 Ὦ ο 2’ ᾳ ὃε ὅυο γυναιμ. (6Η ΕαδΠΙΔΥ366 οτι ο 
λουκασ µια λεγει τ. σαβῷ. - Φερειν αρώματα γυναικασ δυο τασ αχο- 

λουθήσασασ αὐτω, αιτιγεσ ήσαν απο τησ γαλιλ. συνακολουθησασαι, 

οτε είς) | αυτω ροβί εκ τ. γαλιλ. 6Η ΝΒΙ, Εβδᾶ403,, ς Τμ Τ1 απία 
Σχ τ. γα. οι ΑΟΞΡΧΡΔΑΠ 6 αἱ οπιπΥῖά Ἠμ5δ1ηᾶν ος Οοπιῦ”ὔ5δ (νἷᾶςο 

οτι τὸ (553) είο (Ἠ ο { Η3: σἳ' 1 ᾳ απι {ο [ια 1ης οίς φιίαε οιπι {ρδο [νρεὰ 

εο] οεπεγαπέ ἄε φαἴΙ., κε φιαε δεομίαε Πεγαπέ ἐἶζωπι ἄε φαἴ.) ... ο ΥΙΔΡ 

6 ααί]ι οι {εκ (1ἱΡ]εῦ νο ἄε): Ὦ αἱ ραπςςο Γαπο (α φαζ[.) Ἱέοιη Εδ 

ππαἳ 306 (ποῦ οκ Οοπιῦ 3595) 359 6353 | το µνηµειον: Ὁ το µνηµα αυτου, 

ΟΙΗ]88ἱ8 και ὧσ ετ. το σω. αυτ. 

56. Ερ1ρ]ι11 ος 515 αβοτί οκ Μοῖοποα: χαι υποστρεψασαι (545 αἀά αι γυ- 
γαικεσ) ησυχασαν το σαβῥατ. κατα τον γοµο». | υποστρεψ. δε οἴ. ἃ 

6ο ΑΥΤΡ... οἳ αἱ Ρραιο 1ΡΙ6ἳ νρ βγτοα ο{5οΝ ΜοΙοπεΡΙΡΗ και υποστρ. 
εν ο) αοίἩ η] π]θὶ υποστρ. | αρωµατα: 1 τα αρ., Ἰίοπι Έαβλας 350 

5δοᾷ οπιδ6ο και µυρα | και µυρα: 1. 181. οδῖ οσα | Ὁ σαβαττον | 
κατα την εντολην (ΜεἱοπεβίρΕ τον νοµον, νὶᾷςο απίς) οἱ. Ὦἱοπ8]1εχδύΣ 

(6119): Ὁ οτι 

ΧΧΙΥ, 1. τη δε µια (ο. Γ1οΠΔΙΟΧ502 Έα 4 οπι/θΣ ϱ{ 5 19 οί πιατ 295): Ῥ µια 
δε | τ σαβαττων (ν]ὰςο απίθ) | ορθρου: ΛΔΟ ορδου | ῥαθεωσ εΙΠΙ ΝΑ. 

ΒΟΡΕΠΙΜΧΓΑΛΙ 3 αἱ Ρ]α (1ὔ αρ βο]απι Βου]ν) Βδάεία,, ς βαθεοσ ο. 
ΕΚκΡΒΌνΠΣ αἱ Ρ]α (ἴοπα αἱ οαΙἱ βαπί Ώ1οη 81εΧ ΕΙΙΑΡ5 οἱ 319) | µνηµα 

επι ΑΠΟΞΡΙΓΑΠ 11ης χα]] α] Ίοηρο Ρα Ὠ1οπα]1εχδύ” ΕΙ5ΡΣ οίπηαν 3θύᾳ (350 

Οψτασκότςς, κο Εχδ αἲ πα Εβδ ειν» οἱ πηασ οκ 0οπη)”ὖδ Πνηµειον (1: 
οἳ 11. ϱρ.) | Ίλθον (ϱ” -θαν) Ἰου οσο οαά ΜΒ, 1)1οπα]οκδύ” ΕβΡΡΤΟ 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 24. ὃ. ποι 

λιθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὺ τοῦ μνημείου, Ὁ εἰσελθοῦσαι δὲ οὔχ 
τ ο ” -- , .) - ο σι 3 ο. .- 

εὗρον τὸ σῶμα του κυρίου σου. 4 καὶ ἐγένετο ἓν τῷ ἀπορεῖσθαι 
3 Ν . ’ Ν 3 Δ ” ’ 3 ’ 3 - 3 

αὐτὰσ πὲρι τουτου, και ιδου ἄνδρεσ δυο ἐπέστησαν αυτοῖσ εν 
Β - ἓ , ᾱ 91.0 2 ) Ν ». - 3 
ἐσθττι αστραπτούσῃ Ὁ 5" ἐμφόβων δὲ γενομένων αὐτῶν καὶ κλι- 

ὅ. 

οίπιαγἍδδ.,, ς Τι ΤΙ απία επι το ιν. ΟΠΠ ΑΟΧΓΔΛΠ 1ης 161] αἱ ΟΠΠΗ 
νιά ϱῇ3: σἳ’ να βα1 ο0Ρ ΒΥΥΟΙΙΗ (Τον μηαχς αν 15 πζζογΊπι ἐζίαγηπι -- (μας 

απίε ἴμοεπο οοπυεπιεγπέ αἆ δεριζο]η". οιπι οὔογιήπι βΡαγαέμγα); 5ἰΙπιϊ]1{αν 

Ειδάεπι ηλθ. ορ8ρ. ῥαθ. επι τ. μν., επι α Ὁ ο] ᾳ οεπεγιπέ οαΐᾶε 

έεπιρογε (1 -ἦᾶ; α απίε ἴποεπι υαἰζε) αἆ πιοπιπι., ο ν6ΤΟ οεπεγιπιέ αἆ 

πιοπιήη. ἀεζμσιμίο ... Ὁ πθχοντο επι το µν. Ῥταείετοα ο απ αἱ α]ία 

(ἴδια ονςς) ΒΙ5Ρ5 Τὸ α4ά γυναικεσ. ΟΕ. Βαδάσπι {93 τη δε µια - αρω- 
µατα, δήλογοτι αι γυναιµεσ, και τινεσ συν αυταισ. | αρωµατα (ϱ α Ὦ 
ο ο 3 1 εα] βΥτεᾶ οπα: ΠΟΠ επι {61 νο «ορ θγταῖ εἰ αμ Ῥίου 
ας Τογμπαϊο) αΏβᾳιο αἀαἰίατι οππῃ ΝΕΟ”1, 98. 124 α Ὀ «ος Η” 611 

νΕ «ορ αε{μΤοπι Τ]οπβἱεχσ03 ΈΙΙΡΡ5 (ο ΕδΙΠΑΓ366 οτιο λουκασ --λεγει 

- γυναικασ δυο τασ ακολουθησασασ αυτω εἴςο, νἱάἀο 5πρτα)...ς 

(009) αάά καν τινεσ (ΒΥΤΟΠΙΠ αὖπι αἶίαε Γεπιίπαε; α φιζάαπα, { αἴἴας) 

συν αυταισ 6ΠΠι ΑΟΌΡΧΓΔΑΠ πΠςῦ αἱ Ρ]εν ἔα δα] ΦΥΤΟΙΙΠ ΑΠ ΔΕΙΠΡΡ 

Ειδάεπι,  Ῥγαοίθγεπ(αο Ὦ ο 5αἩ αἆά (1: ο{ Μο) ελογιζοντο δε εν εαυ- 

ταισ τισ αρα αποκυλισει τον λιδον. 

ευρον δε (. ΒΥΤΡ αεί  ἐπυεπεγιιπέ αιίεπι; ὮὉ ο Ε85: 1ᾳ νο βγτεαί δε 

οἱ ὑπυεπεγιωιά): Ὁ ο Ρα] ελθουσαι δε (ο εἰ οπι υεπίκδεπὲ) ευρον | απο: 

67Η αἱ Ραπς ΕιδάέπΙ (ποἨ 1ΐέθιη Ρ3) εκ |απο του µνήµειου: Χ ΥΤΗΣ απ. 

τησ Όυρασ τ. µνγηµειου ... Ὦ ΟΠ1 

εισελΘ.. δε 6Πι ΝΗΟΤΡΙ, 1. 98. 118. 909. α Ό ο ο Π3'1 βαἩ «ορ Εαδάεπι 

399 ϱΕΡ5Τ9...ς και εισελθ. (:: πξ Μο) οππη ΑΟΧΓΑΑΠ πποῦ αἱ ρ]ετ ία 
να Άντον εί αίχ (56 ϱγτΏΥ εἰ ὑπφγεδδέ διμιέ αμέεπο) Αππη πο | ουχ: Ἀοἲ 

ουκ | του κυριου τῷ ΕΜΠ ΝΑΒΟΙΧΓΑΔΙΠ αηςῦ αἱ ΟΠΙΠ (εχο]) 6 4 νρ «οΡ 
ΘΥ1Ρ εί ἩΓ αγπι αθἰἩ ΕΙΡΡ5Τ9,., 49. Εδα] βγτόα δ{δοἩ του τὸ (8ΊΠε κυ- 

οιου) ... ΤΙ ρ]απθ οπι οππι ρα Ὁ ο Η5: 1 Ειδάειη 495 (εισελθουσαυ 

δε οὐχ ευρ. το σωµα, δια το ηδη τον σωτηρα ημων εκ νεχρων εγη- 

γερθαι.) 

και ἐγενετο: 0 8α] οορϐᾶ εγεν. δε | απορεισθαι οτι ΝΒΟΡΙ,... 6 ὃν- 
αποφρεισό. οππι ΑΧΓΔΑΠ υποῦ αἱ ρ]εν (Ιΐθετη 1. 232. 191. 209. αἱ ραις 

διαπορειν) ΕΙΒΡΣΤ5 | περιτουτου: Ὁ ΒΙΙΡΣ περι αὐτου ... δ8Ἡ οτη | 
χαιιδου (αί. Ὁ α1 α ΒΙΡΡΒ): ϱ αἱ ρα"σα ς ΓΗ νο δα] «ορ 5Υτζα οπι 

και | ανδρ. δυο (ει. αὐ Β4) οΙπα ΝΑΒΟΙΣΧΓΑΛΠ αηςῦ αἱ Ίοηρθ Ρ]ὰ α { βα] 

«ορ ΒΥΤΡ ατπι Ε1δΡΣ.,. ς (αυ Βα) δυο ανδρ. εαπι Ὁ αἱ ποἩ Πέα πηιι 

Ὁ ο 6 7’ 14 νς βγτοὰ 6{5οἩ οί μτ Ἐβπιατ 264 5ᾳᾳ ος 335: 300: 353 | επεστη- 
σαν (οῦ): ο” παφειστηκεισαν (:: οξ Αοῖ 1, 10) | εν εσθητι αστραπτου- 

ση επι ΝΕ) 1ξ νς ΕΙΒΡ οἱ ΠΔΣ 305 ϱ{ 3β8δα οἱ 300: 353" (Ίέεπη βγγοπαίδόἩ 
εἑ Γζφεδαέ υεβέζθ εογιι), 1{οπα (ν]άα Ρο5ε) ΜεϊοπεβΙΡΏ εν εσθητι λαμι- 

πρα ... ς ΤΙ εν εσθησεσιν αστραπτουσαισ (1, λευκαισ) οΝΠΙ ΑΟΙΣΓΑ 

ΑΠ ης 4] οπιπΥ{ᾶ 84] 6οΡ ΑΥΤΡ εί ἨΣ αὖπη (αθἴ11) 

εμφοβων (321, αἱ ενφ., 98ὰ ν. 5τ ενφ. ἵαπίιμη Ὁ: χ αἱ α]ἷᾳ εν φοβω) 

ΤΙΡΟΗΒΝΡΟΕΕΙ, Ν. ἩΏ, Ε4. 8. 46 



θς 
18, 95 ΑΕ. 

τρ» 24, 6. ΚΑΤΑ ΑΛΟΥΚΑΝ 

γουσῶν τὰ πρόσωπα εἰσ τὴν γῆν, εἶπαν πρὸς αὐτάσ' τί ζητεῖτε τὸν 
-. ) - ” } ο ζ. } Δ ης ’ 

ζῶντά μετὰ τῶν νεκρῶν: ϐ οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλὰ ἠγέρθη. µνή- 
ε , σι / Ἂ ω ” Δ 

σύητε ὧσ ἐλάλησεν ὑμῖν ἔτι ὢν ἐν τῇ ΙΓαλιλαία, τ λέγων τὸν 
Ελ κ 3 ’ ϱ - ”- . -- 3 / 

υιον του αγῶραπου ὅτι δεῖ παραδοθηναι εἰσ χεῖρασ ἀνθρώπων 
« - Ν -- ΔΝ - ς } ” 

αμαρτωλῶ» και σταυρωθηναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρα ἀναστῆναι. 

δε γενοµ. αυτ. και κλινουσων (ΑΒ κλειν.): ὮὉ ενφοβοι δε γενοµεναι 

εκλειναν, ο οοπεγγᾶαε απεπι ὑπο[ύιαυεγιπέ, α. Μἴπιογε αμέεπι αὔρτε]εηκαε, 

ὑποϊπαπίες; Βἰπιλ τες αγτέα εἱ ἐὔπιπιογιπέ οἱ ὑιοϊπανεγιπέ οαρίία 8ια εί 

ζπέισας δαπέ ἵπ ἑεγγαπι ργαε ἐἴπιογε (ροιςδῖῖ Ῥοβί Ἠαθο: ἀἰπεγιπὲ αἲ εαβ 

οὔγὲ {ζ{), ΑΥτΗΏΤ Οῑζαε αιέεπι εογγερέαε »ιπὲ ἐἴπιογε πιαθπο εἰ ἀεοϊύιαδαπὲ 

ές 8ος ὕπ (εγγαπι (ρεχς εἰ ἀἰωεγιιπέ αἲ εαν υἱγί ἐἱ) | τα προσωπα 

ς.ΝΒΟ"Ρα]κπ 1. 98. 49. 10τ. αἱ α]ϊα εγταῖς (βγχοι οἱ Ἡγ γ]ᾷς απΠἲθ) ΑΥΠΙ 

(84Ἡ «ορ ε{Ρρ]αχ. οἱ 5ἵης. αχρτῖπῃ, αθίΊι οσιζο8 6098)... ς Ἰμπ το (Δ οπι) 

προσωποΥ ο. ΑΟ3ΓΑΛ πΠςξ αἱ Ρ]ον 1{νρ. Ῥταθίογεα ο” αἱ ραπο ἆ 88] 

εοΡρ αἲπΙ αἱ (ν]άο απίε) αάά αυτων | εισ:χΧ επι | ειπαν ΟΝΠ ΒΒΟΡΙ, 

ΜοΙοπεβΙΡΏ (ν]ᾷο Ρο5Μ)...ς ειπον ΕΠΙ ΑΧΓΑΠ απο" αἱ Ρ]εν (50 αἱ 

α]]ᾳ ειπεν). Ῥταθίρτροα Ὦ ο Ῥγασπι οι ὃς (ΒΙπιϊ {6 Αγτσα οἱ Ἠσ, ν]ᾷςᾳ 

απίθ) | τι ζητειτε είς: ο (επι (ια εγέές Πεδιπι Ναμαγεπιπι. Ὁσοίθταπι 

αΠοετί εκ Μεῖοπε Ερῖρη 511 οἱ 48: ειπαν οι εν εσθητι λαμπρα" τι 

ζητειτε τον ζωντα µετα των νεκρων; ηγερθη’ µνησθητε οσα ελαλησεν 

ετι ων με υμών (81τοπα µ. υπ.) οτι δει τον Όιον του ανθρωπ. πολλα 

(Φ11οπι) παθειν και παραδοθηναι. 

6. ουκ εστιν - ηγερθη αἱ. ἔᾳ νσ (Ἰίεπι σ” ποπ εβὲ, Σιητεέ) εἰο: ο ΤεδιΤ- 

πεωίέ α πιο, Τέεπι ΜεΙοπεΡΙΡΗ 511 οἱ 545 πΙ] η]ςί Ίγερθη... Ῥα Ὁ ο 
Η3: 1 οπι | αλλα οππι ΝΕΙΧ 9δ....ς Τι αλλ οτι ΑΛΟΡΓΑΑΠ ποῦ αἱ ρ]ου 

ἘΙΒΡΣΤ9 οἰπιατθθθ Ογτ]ασΜῦτ,,. ο ϱἳ’ 6ΥΙΣΟΒ οπι | βνησθητε (εί, ΕάδΡ5 
ασια): Ὁ µν. δε, ο αο πιεπιογαπιϊπέ | ωσ (οί. ἘΗΒΡΣ6ΙΤΙΣΣ, φπαζίίετ Ὦ ο 

{43 61 ᾳνᾳ, εἶσμέ α, Ἰΐθπι ΒΥΤΡ 6{ ΠΕ βα] «ορ: οἱ. ΟγΙΙΠΕΛ55 εισ µνη- 
μήν αναφερουσι’ ὧσ εφη 75 αίς): Ὦ ο βΥτθὰ δ{5δο ΜοϊοπερΙρθατ οι ὃ 3 

οι{ετίά,1” οσα (ἆ φμαπία, ο Τοτί (πας) [ υμιν: Ἱκ αἱ ραιο ημιν, Μεῖοη 

οΡΙΡΗΆ οπι.. θα νάα ραι]]ο Ιροτίας βοτ]ρῖ: μγήσίδητεοσα ελαλήσεν 

ετι ον µε ον (1 518, απίθα 517 οπη μεθ υμων) οτι δει τον υιον του 
ανθρ. πολλα (311 οπι) παθειν και παραδοθηναι. | εν τη (Δ οπη) γάλι- 

λαια: ΜεϊοπερΙρΡἩ (ςαά{ετί φιιαε ἹἹοσιίις αὖξ υοὐΐε ἵπ «αἴίῖαεα ἀἴσετβ) 

Έβπιατ 366 (ελα). υμιν ετι ων συν υμιν λεγων) οἵη 

Τ. λεγων (οί. Ταβίπατ Μεϊοπίετί, ποῦ Ἱέθπη θΡΙΡΗ: Αγτεα α4ά νοδΐθ): Ὁ 6 
(έθτη ΕΞ ΥΙά αρ Βαῦ) οπι | τον υι. του ανθρ. οτι δει Ίου οτᾶ(πθ 61Πὰ 

α”Πο”,, Ἱίθτη α φποπίαπι Πζιπι ]ιοπι. ορογέεί ... ς ΤΠ οτι δει τον υι. του 

αν Όρ. ΕΙΠΙ ΝΟΑΟΡΧΓΑΑΠ ποῦ α] οπιπνῖᾶ (ΜεΙοπεΡΙΡΏ νίᾷς απίε, Έτδ 
ΠΔΥ ϱτν δει παθειν τον νι. ανῶΘρωπου και τα εξησ), Ἰἴοπι 4μία να] 
«ποπίαπη ορογίεἰ Π1. Ίιοπι, ΊΕΡΙ6Υ να (Τογπαῖο φιοᾷ ορογίεί ἰτααί οΠζ. 

οτι.) ]εισ χειρ. ανθρωπ. (56. 1913904. ΡΡΑΤΗ {οἱ εἰσοά οπι) αμαρτωλ. 
(ϱ Ὁ ο 3: 1 οπ1): α οπι. Ἰίοπι Μοϊοπίενί (ΟΕ οὲ, ΜοϊοπεΡβῖρΏ αὰ ν. ϐ) 

αμαστηναι: δ 95. εγερθηναι 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 24, 11. πρὸ 

λ / εν « / -- λ « 

8 καὶ ἐμνήσθησαν τῶν ῥημάτων αὐτοῦ, 9 (53) καὶ ὑποστρέ- 
ώ Δ ο ο 2 / Φ ” -- ΄ 

ψασαι ἀπὸ του μνημείου απἠγγειλαν πάντα ταῦτα τοῖσ ἕἔνδεκα 
Ν -- ω - ΄ σ ρε καὶ πᾶσιν τοῖσ λοιποῖ.. 10 (5515 ἦσαν δὲ ἡ Μαγδαληνή Μα- 

Π Αν} ’ Ν ’ 2 ’ Ν « λ ΔΝ 3 -- 

ρία και Ιωάννα και Ἠαρία ἡ Ἰακώβου, και αἱ λοιπαι συν αυταῖσ 
᾿ λ Ν » / -” Ν 

ἔλεγον πρὸσ τοὺσ ἀποστόλουσ ταῦτα. 11 καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον. 
2 -- ιά Ν - Δ εκ” -- Αλ / -- 

αὐτῶν ὡσει ληροσ τὰ ῥήματα ταῦτα, καὶ ἠπίστουν αὐταῖσ. 

8. τ. ϱηµ. αυτου: ο ἔᾳ νρ υέτόογήη εἴμδι α Ὦ ο Η5 1 σαΐ υεγΖογιήι Πιογηο, 

Ἰέίεπι βγτόα 
9, απο του µΥήµειου (εε. Ῥαξιιαν 5αρΡ] 291 Ογτ]αο 458. οἱ οἱ. Τογμπατς, 48 

Τευεγίεπίεξ {ποφιε α ξεριζο]γο πιιζῖεγτες αἱ αΏ Ἱ]]α απρε]οταπα ν]δίοπο 

Ρτοβρίο]εῦαί Εβαίας΄' οίο): ρα Ὦ ο ο 3 1 (ποη 1ΐθπη { να) αππο οπι | 

παντ. ταυτ. 6ΝΠΙ ΝΡΧΓΑΑΠ πηςῦ α]25 ίετθο,..ς ΙπΠπ ταυτ. παντ. ο 

ΑΒάΤΜΕ αἱ ΡΙ 1ΡΙετ νςσ ΕαδιαΥ 5αρρ] Ογτίας... 949. 969. βγτοι ΒΑ] 

ααἰἩ Ρ6ΙΔΡ ΟΠ παντα | πασιν: Χ ΟΠΠ, 1ἱ6πι (εὲ οείεγίς ἀἰδοίριζογιωι {ζ- 

ζο1ήι) 5Υτζα 

10, ησαν δε οππῃ ΝΒΙΗΧΔΑ απο αἱ ρ]ὰ ο ΥΥΣΕἨ αἱρ ο.” αὖπι ΕΠΒΙΙΣ 361 ϱ: 
8αΡρρ] 201,.. 68 (εί. 9 εκ Ἱποιτῖα, πὲ οκ ΟΠΠ αρρατεί) ΤΙ ήν δε οπτῃ 

κυπ 1. 29. 69. 191. 900. αἱ29 {ετο Ογτ]αο 459. Ίτθπι εγαέ αιέεηι κα. Ὁ { 3: 
1 ᾳ δαῖι οορδΒΥ εχᾶ” ... ΑΏΙ (816) αἰάὸ {ογο οορΥΙ αἰρείς βγτοια αρίῃ 
οπη, Ἠἶπο 409 |. η µαγδαληνη (ΧΑ αἱ πηὰ 581 6ο -λινη) µαρια (κ 1. 

-ιαμι) Ίου οτά]πα δἳ. Επδτηᾶὶ οἱ 5πΡΡΙ Οντίαο,.. ϱ 860. 1 νρ δαἩ 60Ρ 
μαρ. παγδ. | τώὠαννα ουπι ΑΒ εἴο: Ρ1 1ωὠανα | µαρια η: 1. µαριαμ 

η | η 5ες οΙπι ΔΑΒΡΗΚΜΕΌΥΣΓΑΠ αἱ {εταο 5δαἩ ΕδπιαΥ (Λία Ιασοδί 
βντοα ο{μτ”, πιαίε [ασοῦέ ΦΥΥΣΕΒΕΙΙΙ3ΡΕΤΒΡ) ... 6 ΟΠΙ οΝΠΠΙ ΕΕΑΗΖΗΛ αἱ 
Ρ]α «ορ Οντ]πό | ελεγον (ϱ --γαν) επι ΑΤΑΒΡΕΕΗΙΓΜΑΓΠ α1”ὸ {οτε Ὦ ο 
Π3: ᾳ βα1 (άἰσεῦαπέ αιέεπι; εἰ. Μ συν αυταισ᾽ ελεγογ) αθίᾗ, Ιέεπι βγτεα 

(λαε ἀἰσεύαπέ οἴο).,.. ς (5εᾷ 499) Τϊ Ρταεπι αἲ (φιαε) οππι ΝεκβΌναλ 

αἱ ΡΙ ας {νο «ορ αὖπῃ ΑΥΥΣΟΝ ϱ{ρ ο.” Οντ]ας 5, 15Τ. Ρταεπι και] τουσ: 
ῬειΆ αυτουσ | ταυτα (Ὁ ϱ α απίε ἀἰσεθαπέ αἆ αρῃ. ῬοἨ): ΑΥΤΟ αἰδόἩ 

ΠΟΠ οχρτῖπι, ΡΓαεί6Γθεα 1] οΠΙ ελεγ. πρ. τ. αποστ. ταυτ. 

11, ενωπιον (1. οπα) αυτων (αἱ. ἘβπιαΥ 51ΡΡΙ 316): ] αροδίοζίς (νιάε απ{ε) 

ων κ 990. ΑΤὲν οπι | τ. θηµ. ταύτα επ ΝΕΡΙ 4 0ος 1 α (1Μεπιν]ά Π5: 
1.3’) νε 841 «ορ βΥτζα αίδοἈ ϱίρ 1ης (ο α15) αἰλὈ αεί (εξ |Γωέ λος 

8ογπιο ογαπο ἰδί6 αἶσιί ἀεζύγαπι.) ΕΙΕΠΙΑΥ 31ΡΡΙ 356... ς Τί τ. ρηµμ. αυ- 

των «ἨΠΙ ΑΙΧΤΑΛΙΙ απςῦ αἱ οπιησ]ά {βγτρ ἐΧί αγπη 

19, Παπο ΥαΓΒΗΠΠ οπιΙδίπιἩΒ επι ϱ α Ὁ 6 1 [α ΥΤΗΤ36 (]εεί]ο Ἱποιρ]{ν. 15, 
5ο αἀα Πίτα νε] ροίῖπβ ρτασπἑΗ αχ ἵπ πιαχρίπε ν. 19. Οοπίσα”1” αἃ 

ΒΏΠΘΙΩ Ἰ]αοβίοπῖβ Ύπαθ ν. 1 Ἱποῖριῦ 1π 1ρ8ο ἰεχία” Ἱερῖίπι νους.) 

ἘπδεαὮ (σππα επΙπη νοετρα ν. 10 ησαν ὃε η μαγὸ. µαρ. πδαιπε ν. ὃδ 

εν τη κλασει του αρτου ΠΠΙΠ εαριῖ 959 ο[βε]απί «ΟΠΙΡΤΕΠΕΠΡΑ ϱἩ- 

ποπθ ἀθεσίππο, απὶ πρι] Ῥτορτῖα οοπ{]πεί, απαο νθ6το ν. 12 ηΒΤΤΑΠ- 

ἴαχ ἀαρπανῖπί οππ Το] 20, ὅ 5ᾳ οοπ]ππεία 64ΠΟΠΘ ηΟΠΟ ΡοΠί, 6ἶβδ 46- 

ΒΜηδίο 4παθ Ίμπσοα8 εἴ Ιοπαππθς οοπηπιππία Ἠαῦοπί, Βπβερίας Υαγδαπχ 

12 ααὶ ἁῑοϊίατ αραιά ΑΠΙΠΙΟΠΙΗΠΙ ηθς ΙΠΥΕΠΙ586 πες 51ΙΡΡΙ6556 «ΘΠΒΘΠ- 

463 
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. - οὐ δη φ) ” - ᾿ -- ο 6 μι Γ κ 

ΜοΙθ 121. 19 Ναι ἰδοὺ δύο εξ αὐτῶν ἐν αὐτῃ τῇ ἡμέοα ἠσαν πορευόµε- 
-. ’ . σόσ ’ . γι. ’ ία 

γοι εἰσ κὠιω) ἀπέχουσαν σταδίουσ ἑξήκοντα απὺ Περουσαλήμ, 

ἆπδ οδί.. Ωποσσπῃ «ολασγαί ᾳπος Το] 290, 6 5ᾳ οοἆσιῃ 68Ποπο ἀθςΙππο 
Ρροβῖτα δαπΐ, αἀπαπιογαία (ιἱρρο αἵδ πας Ιολ Ῥτορτία Ἠαβεθ ..... 

ς (5εᾷ 99 αἀδΙρα]απίο Βολα]2ίο ,αὈβεπίοπα Ἠππο νουδΙπῃ Γαοῖ]ο ἀθ- 

8Ί4Ε165. παρακυπτει, οὔογνια, απηλόθε προσ εαυτον, πί ἃ Το βαπί 

α]πεα, Ἱία απάῖαπα ρνούπη{ Το.) ο δε πετροσ αναστασ εὑραμεν επι 

το μχηµειον, χαι παφακυψασ βλεπει τα οὔογια κειµενα µονα, και 

απηλόε προσ εαυτο, θαυμαζων το γεγονοσ, Ίξθιι 1 [ο δε πετρ. - 

γεγονοσ], 61ΠΙ ΝΑΒΙΙΗΧΓΔΑΠ αἨςῦ αἱ οπηἩσίά ς ΕΠ3: νρ ΑΥΥόὰ ϱ{δοἩ ϱ{Ρρ 

ΒΥΤΗΥ 313 (αίδ1ΏΕ) βαἩ «ορ αοἲ Εαδᾶτ 5αΡΡΙ 357 οἱ 395 (λεγει γουν καν 

αυὐτοσ Π. ο. Τε] ' τη δε µια των σαῤῥ. ορ8ρου - ειθ εξησ οτι ιδουσαι 

αγγελουσ επανηλθον και απηγγ. τοισ µαθ. α τεθεαντο. πετροσ δε 

σπευσασ επι το µγηµα απαντα χαι τα οὔογια Φεωρει) Ογτ]ας 195 (την 

του πετρου µαρτυφιαν τα οὔοπια µογον επι τοι γηµατοσ ἑεωρακο- 

τοσ οἵς). Τπ φἵηπσια]]5 που Πποααηέ: ΝΕ 945, 44εν 4Τεν 5επιε] 5Υνσα 

5αἩ «ορ Ἠπ51ηαὶ ΞΠΡΡΙΣ5Τ ΟΠΙ κείµενα, 1, ο Ε ΗΣ: νρ (αἵ, π158 ΡΙ, 5ο ΠΟΠ 

ΠΠ) ΑΠ αοἴ]Ἡ Ῥοδί µονα Ρο. Τίαοπι κ (οοπίνα εὉ πάάλακπ 69. αἱδ απι 

Ἠατ] πας ο µονα. Ιἴθ6π Ργο απηλύεν  Ἠαῦοί απηλΦο», ἀαπῖαιο ρτο 

πο. εαυτο» ΕΙ, πρ. αυτον, Ἱέ νΏ δεσώπ, αποὰ απἶάσπι αοπθ ας νν Ρ]οΥ 

επ Φαυμαζ. οοπ]αμραπέ τα: ραίεί Ίππο νοΓΒΙΙΩ 11η βάθος 5θεαπᾶο α 

Ῥ]ανῖκᾳ {αβεθις Ιασξππι 6956. ΟΩπογάπῃ αποίογ{αίοπη (ποπηίΠα5 ἆθβο- 

ΥΑΠΊΣ, τηΙπΊπιο ἸπροαάΙί ααποά αἀαἰἑαπιθηίαπη ΠοἩ. αοοαγαίο γαβροποί 

οἱ Τολαηπῖ5 Ίοσο, αἆ 46η σοπ/[ογιπα{άπη οί. Τα ομῖπα Πσεσπέ]α 1η 

αά ἁλίαιπσ ες αἰπδιποάί ρίαπο πδα νοπ]. ΟΕ Ῥντοι. Φπαεο νοχο αὐ 

1Ρ5ο ΊἸοπαππο ἀϊβεγταπί, ποἩ 5δπυ{ αἵαβηιοςΙ π{ απο Πα αἆ οπηΙ{{σι]- 

ἁππι νογβαη αἀάπκετίης, ΑΠοςιϊῖπ πια]ία ας στανῖοτα οιη]ξ ἆαβο- 

Ὀαπί ατιπο ποπ ἑαοπρίαία 5αηΐ, 

19. και τδου (ααἴ] οπι) ὅυο εἴο: Ὁ ο ήσαν (ο Γιειιέ) δε δυο πορευοµ. εξ 

αὖτ. εν αυτη τ. ημερα ... ΦΥΤΕΝ (Ην οχε): εἰ αρραγιέ ἄπονις επ εἴς ἴπι 

εῑ]α αἷο φηπι απινηααπέ | εν αυτη τη (ΝΔ εν’ τή αυτη) ηµερα (Α4255Υ 

ωρα): α οιπ | ήσαν πορευοµενοι Ἡ. ]. οππη ΝΕ (5γγεὰ ν]ὰ6 απο) ΦΥΥΣΕΝ 

ο(αὲ αοἲῖι Εάδπιαν 54ΡΡ] 398, ς Ἱωῃ ΤΙ ρορβί εξ αυτων οΙΠΙ ΑΤΙΗΓΔΑΛΠ 

αποῦ αἱ οπιπντά Ὦ ο (ειηέεβ «Ὁδαπο εγαπί) ΓΗ" 1 νρ ΒΥΙΡ 581 (οορ απι- 

ῥμαζαπέ ἵπ ἄἱε ῑῖα ειωιέεβ ἴπ) ... Χ ἃ σαν εξ αυτ. πορεῖοµ. Ροβί δυο. 
Ῥνπείενοα κ” και τδου - ημερα ήσαν δε (461 3 υἷὰ οίθ) πορ., Νὲ νενο 

Ρο5έ εξ αὖτ. αἀἀῑδεταί η (δογ]ρίατας ησαν) 986ἆ γαχδαβ ἀε]αν]ί. | εξη- 
κοντα (ο 5ερέεπι: 5 ἵη πρ ποίκίππα Παθθέ µιλια η’) ο. ΑΒΡΚΣΞΙΗΝ ΧΓΔΑ ας 

αἱ Ρίου ΠΡ]έτ νσ (εχε [11) 84Η «ορ 5γτεὰ αίΡ (οογίο αριιά Πίο εκ εὰὰ 

ρ]αν1ϱ) αγιπσάἆ ααίἩ (5οὰ πιζξατία Ῥτο σταδ.) ... κικ”ν”π 158. 15198 

9993" 90τ” 490” σὶ' {ι ΒΥΤΡ (α{ 6οἆΡατ5) να]Ρ της (αἱ ο 4 βδδετη 1. ο ῦδιὸ 
ἱίθιη αριαᾶ Ῥαγ]οῦταεαΠι) ΑΥΥΕΕ ΑΙ (8ο ναν]απί ο ᾱ; πηἩ5 0Η) ΒΕΊΟΙ 

ΜϱΗ191 (ἑκατὸν ἑξήκοντα λεκτέον" οὕτωσ γὰρ τὰ ἀκριῤῆ περιέχει καὶ 

ἡ ὠριγένουσ [54. οπι] τῆσ ἀληθείασ ῥεβαίωσισ.) εκατον εξήκοντα (1ἱπ 
ΤΙΑΥΠΟΡΣ), Εππά σπα βοπ ΡΙΓΑ σοπβγπιαπὲ Ιαβοπολαδί (0 ἐμμαούσ, 

αρ. Ίματ5. οἱ Ρατ]. Ρ. 1896). Ηίαεν (οσα ἵπ νατβίοπο οτί Εαδερίαπῖ, 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 24, 1τ. πο 

α 3 ιά Δ η « / Δ .) ΄ ΔΝ 

ὄνομα Εμμαούσ, 14 καὶ αὐτοὶ ὠμίλουν πρὺσ ἀἄλλήλουσ περι 
η - [ , / - Ν 3 -. « 

πάντων τῶν συμβεβηκύτων τούτων. 19 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὁμι- 
.. - Ν ο) 5 π λ ς -ω , 

λεῖν αὐτοὺσ καὶ συνζητεῖν, καὶ αὐτὸς ᾿Πσοῦςσ ἐγγίσασ συγεπορεύ- 
2 ας ο ς ο Ε] Ν ος οσο 3 -- - Δ 3 

ἐτο αυτοῖσ᾽ 160 οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο τοῦ μὴ ἐπι- 
- 2 ’ [ιά στ : ’ / (α 

Ίνῶναι αυτόν. 1{ εἶπεν δὲ πρὺσ αὐτούσ' τίνεσ οἱ λόγοι οὗτοι, 
εΝ . ’ Λ 3 , - αν) , 

ουσ ἀντιῤαλλετε πρὺσ ἀλλήλουσ περιπατοῦντεσ; και ἑστάθησαν 

4Ρ. 1418. οἱ Ῥατίμ. ρ. 19Τ, (απ ἵπ αρῖίαρη. Ῥαα]ας αρ. Υα]]αγς 615) 

Ῥοσοπιεης (631 ο. α1θας. 639 54) «ο ᾳποᾷ Ἐππιπαππη οαπάθεπη αίατιο 
Ν{οορο]ϊπ (ᾳαοά ποπἹεῦ Ππνα]ι]ξ εκ ᾳπο ἴδππρογα πγϱ5 Ιηδίαιγαία 68έ, 

Ἡ. 6. ἰαρίο Ογοπῖςο Α]εκ. εἶτοα α. 228) 6Ώ5θ ἀἰχεταπί, Φπα6 απάτη Πΐα 

»ο]πί, ἀπβίαπη πο οδί απἶῃπ εκατον εξήηκοντα βοπρίατα Ιηβῖσπεπι οκ 

ΒΙπηπα απίϊαπἰία{ο ΟἨτ]βίαπα αποοτ]αίοπι Ἠλρθαί. Αἲ Ίμασα5δ 16Πι 

ΠΙΙΠΊΘ Πα πανγταῦ πί Ο]εοραια ΟΙΙΠΙ 5οσῖο βερίαπι {6ΥΠ16 Ἠογαςδ Ἐπι- 

ΙΙΙ 6Ιπ4ο {οάθιπαπο ταάειπᾶο ΗΙΘΓΟΒΟΙΨΠΙΔΙΙ ϱοΠΒΙΠΙΡΒΙ586 0Υ6- 

445. ΘΩπαπα ἵρεαπι ΟΡ οβΊΙ55ΗΙΠ εκατον εξηκοντα ρτιᾶεηπίου π εξη-- 

κοντα πππἰαίαπα ἀῑχονίς, Ῥτασδοτίίπη απ α]ίογα ΕΠΙΠΙαΑΠΒ, βαοχκασ]ηία 

αὖ 10ο βἰαζ1ῖς ἀῑδίαης Ί]]α απ]άετη, οκ ΙΟΒ6ΡΠΟ ἆ9 Ῥε]1. Ταάαῖς, Τ,6,6. 

(απεχει δὲ των ιεροσολυµων σταδιουσ εξηκοντα) 888 Ιποιπίβδοί. 

ΝΙΠΙ]οπαία5 δίαίπογε Ρργαοδία{ Ἱπορέιπι οογγθοίογθπι αππαπινίς απθϊααῖς-- 

5ἵπιπι {πογοά]ρι]ῖα Τωπσαθ νονὺυῖς Ιπίπ]βδο απαπ {ρδαπι Πήσαπη απο 

βεειπι ριρηαηί βογ]ρθίβδο. | 1 ονομα (. ομέ Ποπιεπ): Ὦ οποματι, Π89ΡΙεΥ 

νς ποπιύιε | εμµαουσ: ο Ε]3 να (εἳ. απι {ι {ΟΥ α]) επιπιαις... 8 1 απι- 

πιαιδ, Ῥ ουλαμµμµαουσ (ἆ αζαπιπιαιβ), 6 5 απιπιαις εἰ οἴεορας (83: --ρ]ιας), 

Ῥ οἴεοίας εἰ απιπιαις. ΟΕ αά ν. 18. 

14. καν αυτοι (5α]ι ἐδέί Όεγο, 5ΥΥΕὰ αθίὮ ποπ εχρτῖπι αυτοι) ὠμµιλουν: Τα 

αὉ ΓΗ] νε... Ὁς6ωμιλουν δε | προσ αλληλουσ (αεί. οσς{νς 
Ο1334): Ρ πρ. εαυτουσ .... Α οπι, πθς οχκρτῖπι α Ὁ 5 1 | των συµῥ. 
(ο συνῤρ.): ϱἳ οι των 

15. συνζητ. ΕΠΙ ΝΑΒΡΑΕΤΝΡΔ... ς συζητ. οππι ΧΓΑΠ τιποῦ αἱ ορτία Ρρί6χ. 

Ῥταείεγεα δΥτ6ὰ οπι και συνζητ. | και αυτοσ 6ΠΠΙ ΔΑΠΞΟΙΕΝΡΧΓΔΑΠ πης 
χ6]] α] οπιπσίᾶ Ὦ {ῇ3:1 νς «ορ οία: Β" αυτουσ οΠηΙΒ5Ο καν... Ὦ ἃ 881 

οπι αυτοσ, 6 ο 5ΥΤΕ δα] οπι πίγΙππαιο | 16 ΟΠΠ ΔΕΠ... ς Ιπο τς 

ο οππ ΏΝΡΧΓΔΑΠ τοῦ αἱ οπιπσ1ά 

1Τ. ειπ. δε (α οι δε): α αἰωίέ απέεπε, Ὁ ἓ 5 1 νο (Ἰίαπι ΒΥΥ5ΕΠοαΙΗΣ) εἰ αἲί 
«9 ϱ6 ΟΥΡ45ἱ 0 δε ειπεν, ἀῑζε αμίεπι (ἆ αἲ ἐΙε) ἁἅἰωίέ | πρ. αυτουσ 

(ου. Ο9): Ὁ οἵ1 | αντιβαλλετε (ας αἱ Ραις -ῥαλετε): 98.982. (ποπ 69.) 

αμφιῤαλλ. | πρ. αλληλ. (ει. 01): Ὦ πρ. εαυτουσ | περιπατουντεσ (αἴ. 

{ρ1’ νρ βα]ι «ορ 5υτπίχ οί Υ τα]! Ον 4δάτα Ὁ ο ε 3: 1 βγτοα ϱ1η | καν 

εσταθησαν (Ἡ, εστησαν) σκυθρωπ. οπη ΝΑ Υαίνπ(τ) ο (εί εἰείενιι 
δέος) ΔΙ «ορ ααίμτοτα (Ίίοπι νά Ον1154 γαιβί οπ]πι τινεσ οὐ 

λογοι ουσ αντιβαλλετε πρ. αλληλ. περιπατουντεσ απιπη Ἱερα αιιπθ- 
ΞΕΙΟΠΕΠΑ αὔὈδο]ναί, ῬοίσεΠ8 και ἥνικα θιηνοιχθησαν αυτων οι οφθαλ- 

μοι, Ἱπεγεςϊρ]]α αδί νειθα α1Π χαι εστε σχυθρωποι Ἰπ εοᾷ]ερ 5πο 

Ἰηνοθπί5ςα, ᾳπἱρρο απ1αε αχίγοπηαπη 1ρεῖας απαθδίίοηΙβ ρατίεπι ο{Πσθγθηῦ. 

ΦΙΠ Υεχο και εσταθησαν σκυθρωπ. δοτ]ρίαπι εγαί, πο εγαί οἩσ αά- 



π20 94. 198. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

σκυθρωποί. 18 ἀποκριθεὶσ δὲ εἰσ, ᾧ ὄνομα Κλεύπασ, εἶπεν 
πρὸσ αὐτόν σὺ µύνοσ παροικεῖσ Ἱερουσαλὴμ καὶ οὐκ ἔγνωσ τὰ 
Ἰενόμενα ἐν αὐτῃ ἐν ταῖσ ἡμέραισ ταύταισ: 139 καὶ εἶπεν αὐτοῖσ' 

ποῖα; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ τὰ περὶ ᾿]ησοῦ τοῦ Λαζαρηνοῦ, ὃσ ἐγέ- 

ἀθγεί.) ... ς Ἰωπ Τϊ και εστε σκυθρωποι ουπι ΑΞΙΥΙἄΝΡΧΓΔΛΙΠ απςῦ αἱ 
οπιπγίάα ο ΕΠΗ” 5] 1 νρ δγτοα (μπι ες) 3ΥΥ5ΕΝ οί αοἴβΡ] αγπι... 
Ὁ Ογτ]αςὔ» Π] ηῖςΙ σκυόρωποι (Ογτ τι ποτε εστιν ο διαλεγεσθε πρ. 

αλλ. περιπατ. σκυθρωποι) ... 8ΥΥΗΙΣ3 Ρ]απθ οπη. Ο8 οἱ. Βενεγ]αμδΙξΗ! 

565 (ορΡ ΟἨΤΥΑ13) λεγει αὐτοισ ο τα παντα ειδωσ" τινεσ οι λογοι ουτοι 

ουσ αντιβαλλετε προσ αλληλουσ; λεγει αυτο τω τα παντα ειδοτι ο 

παρ αυτου τα παντα μανθανωνγ᾿ συ µονοσ εία:: Ἠαςα5δ απ]ᾷ 56Υ1ρ56- 

τς σογίο ἀθβπϊνὶ Ἠαιά ροίαχῖέ. Οείθγαιη εστηκεναι να] σταθηναι νδι 

πηαχίππα 4 πδα ορί Ἰωασαο. Βἰπιϊ]{αου Αοί 9, ἵ ειστηκεισαν ενεοι ἀῑνίτ. 

18. εισ ΕΠΙ ΝΒΡΕΓΝΡΑ(Ι Ἠ]αἱ) 1. 18. 98. 69. 124. 191. 150τ. 209. 944. 

940. 989. 455. ατπι Ογτ]πσ4δθ,,, Χ τισ... ς Ο:ἱ6 οτι ΑΕΞΓΑΠ Ἰηο0ῦ 

αἱ Ρίο. Ῥταθίθγαα 1Ρ 19. 98. 99. 69. αἱ αἷα α Ὁ ἆ 01 σα Αυτόν 

(οπι αποκριθ.) εἰπῖτ ο{Ἡν 8411 εορηΊ αἱ Ροίτ αγ αείὮ Ογτῖαο αά εξ 
αυτων, Ἠϊπο 1ωῃ [εξ αυτ.]: αἲ ΟΙ ΝΑΒΡΒΙΗΝΓΔΑΑΠ ἹΠς6ῦ αἱ Ρ]εςοανρ 

οορδεἈν’ οχάΖ |] ω ονομα ΕΠΙ ΑΡΡΓΑΛΠ αποῦ αἱ οπιην] άρα οα ξβΣ 1 
να Ογτῖπο... ΝΡΗΧΧ (69. ὦ ονοµατι) Ὁ ονοµατι (:: 5α6ρ Ἱμο ᾧ ὄνομα, 
ἡ ὄνομα, αἱ 1, 96. 1, 21. 9, 96. 8, 41. 94, 18 Αοί 18, 6; βδεΡίΙς νογο 
οθτία ἵηπ ΑΟ{5 ονοµατι, αἱ 1, δ. 10, 98. 16, 20 Αοΐ ὅ, 1. ὃ, 94. ὃ, 9. 

9, 10.11. 19. 88. 86. 10, 1. 11, 98. 19, 19. 16, 1. 14. 11, 84 οἷοι) Αἱ 
ΠΊΙΦ4ΠΑΙΏ ΡΥΟ ονοµατι ἰεδίες ἀτασοῖ αιιί Τα πῖ ὦ ονομα 5δαρβεαθγαηῖ, 

σοπίγα Ργο ὦ ονομα »αμβἑπίαπη ονοµατι 94, 19 Αοΐ 15, ϐ.) | αλεο- 

πασ: κ αἱ Ρ]530 βαἩ (ΠΟΠ Ίἴεπῃ «0Ρ) ΑΤΙΏ κλεωπασ (κ -πᾶσ). ΟΕ ης 

Ο 1494: 405 514 ϱ{ 1 5111. ο] α]έ6γ σικων, α]ίεν κλεοπασ ἀῑσίεαχ. 8116 
οτι ο µετα του κλεωπα πορευοµενοσ σιµων ην, ουχ ο πετροσ, αλλ ο 

ετεροσ. ΥΠ ο µετα κλεοπα ναθαναηλ ην, ὦὧσ εν παναριοισ ο µεγασ 

εφη επιφανιοσ (οί Ερὶρ]ι ὃτ 1.6. "8). κλεοπασ ανεψιοσ ην του σωτηροσ, 

Φευτεροσ επισκοποσ ιεροσολυµων. Βεμο]Ώὴῖτ ο δε µετ αυτου οναθαναηλ 
η, ὠστινεσ, 9 ευαγγελιστήσ ουτοσ λουκασ. Αραά Απιοσ]ας 153 οἱ αλ Ρί 
Απιαοπ (ΠΡΙ Απιπιαοπ) οἳ (Ἴεορ]ας ἀῑσαπέατ. Ἐαάσπι ποπηίπα Πέςᾶά 

αἆ ν. 19 ἰρβίαηίαχ. [ µερούσαληµ ΟΙΙΠΙ ΝΑΒΡΙΙΗΝΡΧΓΑΠ πποῦ α130 [ογο 
Ογτίάος,, ς (- αὖ 92) Ίωπ εν ερ. αυτη ΑΔ 69. αἱ νῖκ πια Ἱίοπα αἱ οὐ 111 
οετίο 5απί Ογή/5 οἱ Βονογίαπ 1,56” (ορ 01178). Ἱμαίί Ρεγεφνύνμς (ὰ αἄ- 

υεπα) 68 (17: οπι) π ]εγωβαίεπι (αἱ α Ὦ ἆ ἕΗ3' 1 νϱ) νο] ρεγεργύπαγίδ αὖ 

λἰεγηβαῖεπι (αἱ ο ϱ) ... 28. 8ἱ5 εισ ιερου. (α9’) | και (Ν αάά ταυτα) ουκ 

(εί. Ον8): Ρα Ὁ 6 6 ΗΣ 1 (ποἨ Ἰέθιη { νϱ) 5γχοι ϱ{δΟΣ (ποἩ Π{6πΡ ο(111) 
ΟΠ1 και | εν αυτη: 1. 6 οπι; Ἱέεπα ΑΥτεὰ ονοτῖαἨ ΟΠ εΥταισηµερ. ταιτ. 

19. και ειπ. αυὐτοισ(Ἡ Γβ3: 1 νο Αισοοπδῦ το φις 1ζε ασ; α αφ αὖί 

1ἱ4): Ὦ ο δε ειπεν αυτω (ἆ αἆ εΠίε αἱπίέ εἶ)ν ο ο ἴῑζε αμίεπι αμ ἐς, 

8αἩ ἀξωίέ αμέεπι ἐΠΙίε | ον δε ειπ. αυὐτω (1. ατπι αθί]ι οπι αυτ.): 66 Ας 

Πί αωέεπι ἀἱπεγιπέ, Ε αἱ Πέ ἀἰωεγιμιέ, 83’ εἰ εί ἀἰπενπιπί, α εἰ {ρδί ἀίπε- 

γηηέ, Ὁ νρ εἰ ἀἰπενωπέ, ] ἀἰπενιπέ εἰ ... Ὁ οπι | ειπαν 6ΝΠΙ ΝΒΙ ὅδ....ς 

Ίωῃ ειπον 6ΙΠ ΑΓΝΡ απο χο]] αἱ Ρρίος | ο: Α Ρταθπι του | ναζαρηνου 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ο οἷν Πα 

. ; π ., ο ι - ο 

νετο ἄνὴρ προφήτησ δυγατὸσ εν ἔργῳ καὶ λόγῳ ἑναντίον του Θεοῦ 
Γι ἃ ά ” ιά Γ . 

καὶ παντὺσ τοῦ λαοῦ, 20 ὅπωσ τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖσ 
Λ ” ς - .] Ν 

καὶ οἱ ἄρχοντεσ ἡμῶν εἰσ κρίμα Βανάτου καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν. 
ζ - ΑΝ 1] /- 4 δν νβ 3 ς /’ -- Ν 

2] ἡμεῖσ δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτόσ εστιν ὁ µέλλων λυτρουσθαι τὸν 
.] / ο . ’ Ν Ν - , , ε , 

Ισραήλ αλλά γε και σὺν πᾶσι τούτοισ τρίτην ταύτην ἡμέραν 

εσπι ΕΠΙ, ΟΥ9Σ (ο Ώε]αχ.), επι α ο 6 12 νς παβαγεπο, Εαβογεπο... 

ς Τωη Τϊ γαζωθαιου ΟΠ ΑΡΝΡΧΓΑΛΠ Πςδ αἱ οπηπνίά Ον (ο. Ηιεί.), 

Πίστη ἆ 1” πάΚΟΥΕΟ, Ὦ παβαγεο, Ε' παβαγαεο, 38] παφογαεο (6οΡ ὧπιεοῖα 

ἠΝαπαγεί) 1 Το 4, 94 τῷ ναζαρηνε πο Βιαοί; 18, δἵ τξ ο ναζωφαιοσ 

µαλδείαχ, 4 ααθ Γογπια οἰῖαπῃ βερί{ες ἵη Αεἰῖς Ἱερ]έαν. Ῥταθείετεα Το] 

ίοτ ναζωφαιοσ, Μο {εν ναζαρηνοσ. | οσ: ΚΠ α15ὸ ωσ | ανηρ: εχρτῖπα ο 
(8εά οἵι προφητ.) ἆ ο β"νε.... αὉ Εβ3 1 οπι | εν εργω και λογω (Α 

ο εν λογω, Ἠϊπο Ἰωη [εν] Λλογ.) επι ΑΒΙΕΝΧΓΔΑΑΠ πο τε]] αἱ οπωπτἰά 1έ 

να τε]] Ρ]εν ΟΥδ... Ρ ΒΥΥΞΕΝ αθίῃ Βενετία (]. 1.) εν (Βεν οπι) λογω 

καν εργω 1: οξ ΑΔαὶ Τ, 23 δυνατοσ εν λογοισ και εργοισ, 2 Τμ655 3, 1Τ 

εν παντι λογω και εργω | εναντιονΥ: Ὦ εγωπιον. Ἐκ Τα α ὓ ΕΣ. ] 

ν6 ΑαρβζεοπΣῦ,τὸ ογαπι ἄεο; ο ἆ ο Αιβίος ἀαοίῦά {πι οοπβρεσέι ἀεῖ 

20. οπωστε: ΠΠ νρ ΑιρζοΠδ 6{ φιοπιοᾷο ... ὮῬ ὡὧσ, ἆ εἶσμέ αΏσοσαει 

Αιρβ]οἩ φμοπιοᾶο | παρεδωκ. αὐτ. Ἠος οχ4Ίπα ΟΠΠ ΝΒΙΝΧΓΑΑ αποῖ 
Ρ]6Υ {οχ {οἱ 13 (1 οπι αυτ.) Οδ... Ἰωπ αυτον (Ώ τουτον, α Ὁ ἆ ο ΕΞ: 
ΑιρΙοἩ Ίημιο) παρεδωµ. ΕΙΠΙ ΑΡΚΡΠ αἱ αία α Ὁ ο 6 Εῇ3' νο Αιβοον5 

εΙ9Ἡ | και οι αρχοντ. ημ. (19 «ο Γρ” να ΑιρβέοΝ5 οἱ{ομ) : Ὦ εἰ ΟΠΙΠΕΡ 

(5ί6) Λσριῖι ... α Β5 1 οπι. Ῥταείεεα ημων (.σ αἱ ὑμων): 88] 

οορΥ1 ο(άή ΑΥΥ5ΕΣ (ΑΥΤΗΥ ῥγύποίρες Ροριζέ) εἰ] Ο1η 

91. ἠλπιζοµεν (Η3 ἠλπιζαμεν, κ αἱ Ραῖς ηλπιζωμεν) οππη ΑΒζ(εί)ΡΙΝαΓ 

πηςὃ α] Ῥ]εταῦξρς{[]νο (α ἆ 1] ερεγαυίπιµς, Ὁ ο [νο δρεγαδαπηις) ΑΥΤ 

ΟΠΙΠ (οορ αἱ βρεγαυύπιι αἱ δρεγαπιις εκρτίτη) τε] Ον5 Βανετίαη (1. ]. 

ἠλπίζομεν οἰε ὅρα πῶσ ἔσβεστο ἐν αὐτοῖσ σχεδὸν ᾗ πίστισ -- οὐ λέγει 
προσδοκῶμεν, ἀλλὰ προσεδοκώμεν.) οαιαῖ (Βοπ]ρίος. νείζ, πον. οοΙ1. 
9119: ἁπηλπικότων ἡ φωνή" ἠλπίζομεν γάρ φησιν, οὐκ ἐλπίζομεν.) 
Τοαγαπανο (Νο αμίεπι ῥιαδαπαιδ, Ἱπαπϊαπί, ἆρδιπῃ 65δε τεζεπιίοτεηι 

1967.) ... ἈΡΑΛΠ 69. αἱ Ραπς ο {5540 (ποπῦ]αποἩ. 5εᾱ τοςβΒ ναι 5.0) 

δαἩ ελπιζοµεν (τα ΤΙ 5ΥΠΟΡΕ) | εστιν: Ὁ ην (ἆ φιιοπῖαπο ἴρδε εγαί αι ἴτπ- 
αἴρίεῦαί δαἴυαγε θίο). Ἰίοπα ο ο ΑιςίοἩ (1. 1.) φιία ἔρεε Γωΐέ (Απο εγαἰ) 
αωί γεζσπιρέι εγαί (Αιιρ οβδεῖ). Ἠε]] ο: {νο Αιιθζοοηςῦ,τὸ γα ἴρδε 

ἐ48έί γεζεπερέιη’15, 1 «μία μδε εδἰ δαζμδ, α. Ὁ ἱρδιπι εδδε φιά γεζεπιρέγ15 

65εέ, Π' φηία ἔρθε ὑποιριέ ζέδεγατε | αλλα γε και 6ΝΠΙ ΝΒΡΙ, 1. 99. 22933 

ΒΥΤΡ ΤΙΒ αγπι (ἆ 5εᾷ εἰίαπι εί ἵπ οπιπτζις {8έἱβ) ... ς ΟΠΠ και απ ΑΝΡΧΕΓ 

ΔΑΠ της αἱ ῥρ]ατ. Ἀοη βα{5 ασοπταίο Ῥ]εγίᾳ Ἰπίετργείθβ. Πας δὶο: 

ϱ οὐπιιῖ αιίεπι, Ὁ ο 5 5 1 νο Αισζονς ϱ(1οἩ εἰ πιο, ἃ πηπιο | συν (Ρα1, 

ΜΧΓ αἱ συµ) πασ. τουτοισ: Ενα ΑιβΟοΠ5 6ΗΡε’ Ίαεο οπωπία, ϐ σ1ύπι ]ῖ8 

( Ὁ ΕΣ: ἐταπδίοταπί κα ν. 91: εί 5ρεί 6 οπηιέύιι8 ποιζίεγεδ αι, εἰ ἴτι ]8 

οπιπδεις πείεγες Ὦ, εἰ λ οπιπέδιις πι]. 83) ... ο 1 ΑιβίοἩ Ρ]απα οσα | 
ταυτην: ΡαἱδαῦΆςοςα{ίΗβΗΣνίά1 να Αισζοηβρ(οᾷ οἱ | ηµεραν: ΔΤοπι 



τ28 24, 90. ΝΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

” ο] » τ - .᾿ 4 2. 12) ΔΝ Ν 3 -, ΄ άαἰ ς - 

ἄγει ἆφ᾽ οὗ ταῦτα ἐγένετο. 25 ἀλλὰ καὶ γυναϊκέσ τινεσ ἐξ ἡμῶν 
ος ’ ς - / 2 .. Ν - Π Ν Ν 

ἐξέστησαν ἡμᾶσ, γενόμεναι ὀρθριγαὶ ἐπὶ τὸ μνηµεῖον, 95 καὶ μὴ 
ε - - » ”. τσ λ 

εὑροῦσαι τὸ σῶμα αυτου ἠλθον λέγουσαι καὶ ὁπτασίαν ἀγγέλων 
« , Πω) ’ 23η κ ῶ Γ 5 - Π -” 

ἑωρακέναι, οἳ λέγουσιν αὐτὸν ζην. 34 καὶ ἀπηλθόν τινεσ τῶν 
-- Ν - Ν τ ” .4 

σὺν ἡμῖν ἐπὶ τὸ μνηµεῖον, καὶ εὗρον οὕτωσ καθὼσ καὶ αἱ γυναῖκεσ 
τ ρολ Ν 3 α κ Ν λ.ν τ Ν .) εν στ 

εἶπον, αὐτὸν δὲ οὐκ εἶδον. 20 καὶ αὐτὺσ εἶπεν πρὸσ αὐτούσ᾽ ὦ 
3 ΄ Ν - τά ψ, ών / ” -- τα 3. ’ 

ἀνόητοι καὶ βραδεῖσ τῇ καρδίᾳ του πιστευειν ἐπι πᾶσιν οἱσ ἐλάλη- 

91. αγει (Ἀἳ οἵη, 5πρρ] Ἀθ) αΌδα σηµερο» οππι ΝΗ1, 1. 5γτόα ϱ{5οἩ ο{ν 
Ε0Ρ αΤΠΑ.... Ὁ σηµεραν (5ἱ6) απία αγει αἀά (ἆ ἑεπέίιηι ἄῑεπι ]ιοᾶίε αι ζθ) 

εκτ Ὅτ Ρ αἆ ά σηήµερον ΟΠΠ ΑΡΧΓΑΑΠ ΕΣ α] Ῥ]οχ 1ὲ (αἴδάσπι οοᾶ ἆ 

ααῖ ταυτην οι) νρ ΑΙΙΡΕΟΠΣ ο{19Ἡ 5ΥΓΡ δα] ποίἩ | ταυτα: 1 βγτερίδοῦ 
Ίιαεο οπιπία | εγενετο: Ὦ Υέγονεν 

22. τινεσ: 5 οπι | εξ ηων (5αἩ επ εἴθ)ι Ὦ ΟΠ1) πθς οχργῖτη αθίὮ | γενο- 

µεναν ΕΙΙΠΙ ΝΑΡΙΧΓΔΑΑΗ αποῦ α] {ογα ΟΠΗ... Τϊ γεναµεναι «απι Ἡ {8οτ | 

ορΌριναι Επῃ ΝΑΒΡΚΤΤΔΠ αἱ] νίχ πα ... ς ορθριαι εαπΙ ΚΡΧΓΑ αηοῖ 

αἱ Ῥ]εν (ΡΗγγπῖς]. ασἱος. ορθρινοσ ουκ, αλλ ορΏφιοσ). ἘῬταθίοτεα 
εγτόοα γγογεοίαε διπιέ αἆ δεριζο]γαπι ἴοσιπι ιδ Ροπεθαίιή" ρτο εξεστησαν 

πδα μ)ημειΟΥ. 

25. ἠλθον οπή ΝΑΒΖΡΙΗΡΧΓΑΛΠ πποῦ αἲ οπιπσΊᾶ,., Τί ηλθαν οππι η” | 
παι οπτασιαν (ία 19] νο 8ΥΥΡ οί): Ὦ 6 ο 541 «ορ 8ΒΥΥ6ὰ α{5εἩ αοέ]ι 
οπ1 και | εώρακεναν ΟΙΤΗ ΝΑΗΡΚΜΡΌΓΑΠ αἱ ρία ... ΕΘΠΤΕΡΥΧΑ αἱ ρογπηα 

εοραχ. Ῥταείετεοα δγτέα αἁ {δὲ οἱ αἰίοπέίαε δέ (ρεγρεηπίες εἰ αζσιπέ 

Ρχο οι λεγουσιν, απεπιαάπιοᾶ η 69. Ἠπροί αἲ λέγουσαι), Ίέοπι ΒΥΥ5Ο] 
αίρ ο.” αἆᾳ ἐδῖ 

94. και αὉ Ιπ]]ο: 8ΥΥ6ὰ ϱ{56] εἰ εἰίαπι | απηλθου: 1, -θαν... Δ απελ- 

Φοντεσ οΠΙΙ589 χαι 54 | τινεσ: Ὁ αά εκ, Ιίοπι (1ΡΙ να Αποζομβθιτῦ ὁᾳ 
ποδίτε, ο 6 ε ποδίθ) Τε νο ΗΥΥΥ ΑΠ | ουτωσ οΊΙΠΙ Πο οπηπΙῦ (οχο Γ) 

είς... ς ούτω επΊη Ἠ εἴο | καθωσ: Ὦ ὦσ | Και αι ΟΠΤΗ ΝΑΓΡΧΓΑΛΠ ιησἳ 

αἱ οπιπν]ᾶ ο0Ρ ΒΥΥΡ.... Ἰωπ ΟΠΙ και ουΠι ἩΡ 1ὲ νς δα] Αγτόα ϱ{86] 

οἵἩσ αγπη αθί] | ειπο): Ὁ ο 6 Αγτέα οίδΕἩ θ{Ι απίο αι γυναικ. ρου | 
ειδον (κυνχ” αἱ τδον): Ὦ ο ειδομεν .... ΝΕ (οχο σα) ὑισεπεγιωιέ 

9ὔ. και αυτοσ (6γτοα θί5εἈ Πεβιβ): Ὦ 6 6 9 δε (ο ϱ ῑῖο αιέεπι, ἆ αἆ {Πῖα) 

ΦΙτηϊ] {οι βαἩ ἀἰπίέ Όεγο | αυτουσ: Α εαυτ. | του πιστευειν: Ὦ ΟΠΙ 

(Βομα: ,,ηααά Ἱπορία'). ΟΕ αᾶ Ἡ. ν. 4ο Μεῖοπο Ἠρίρ]πηατο 511 ϱ{ 543: 

παθεκοψε το ειθηµεγον προσ αλεοπαν και τον αλλον, οτε συνηντησεν 
αὐτοισ, το! ὦ ανοητοι και βραδεισ του πιστευειν επι (535 οπι) πασιν 

οισ ελαλησαν οι προφηται, οὐχι ταῦτα εδει παθειν; και αντι δε (545 

ΟΠ1) του” εφ οισ ελαλησαν οι προφηται, εποιησεν’ εφ οισ ελαλήσα 

υμιν. Ἱκαγειςδήὃ Ἱερίένγ: εποιησασ δε, ω µαθκιων, αντι του" ου ταυτα 

εστι α ελαλησαν οι προφηται, οὐ ταῦτα εστιν α ελαλησα μι. 

Ωαἴρας οοπνεπ]θηίεν Τ)1α] 35Ἱ βἷο ελεγεν' ὦ ανοητ. και ῥραὸ. τη καρὸ. 

του πιστευ. επι πασιν οισ ελαλησα προσ υµασ, οτι εδει ταύτα πα- 
Φειν τον Ίν. Αί ἀῑβοτι Τεταπαν ο να ρ]απο Ἰπνοσίιις οδί 1η 1ος: 0 

Ππδεπεαί εἰ ἑαγαί οογά6 πι ποπ ογε(Ἰεπῖο οπιπθι8 «ιαε ζοσιίιιβ εδἰὲ αἆ 908. 

Ωπα6παπῃ Ἰοσπέις ΑΙ{οτῖας 5ο ἀαῖ ο88ο Ῥτοῦαί, 6ὲ ΠΙΠΠ5 4ο ἆθο 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 24, 29. που 

σα ν » ος, ο - π 
σαν οἱ προφῆται. 36 οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ 

ς κ / 2 -- Ν / 2 .. 
εἰσελθεἴν εἰσ τὴν δύξαν αὐτοῦ; 2 καὶ ἀρξάμενοσ ἀπὺ Μωϊσέωσ 

ή ον ν / - / 

καὶ ἀπὺ πάντων τῶν προφητῶν διερµήνευσεν αὐτοῖσ ἐν πάσαισ 
- -” ΔΝ ” Ν 2 5 

ταῖσ γραφαῖσ τὰ περὶ ἑαυτου. 25 καὶ ᾖγγισαν εἰσ την κπώμην 
δς τν Δ ’ ’ . 

οὗ ἐπορεύοντο, καὶ αὐτὸσ προσεποι/σατο πορρωτέρω πορεύεσθαι 
ως Δ ; 3, Ἅ ; ς 3 ια ” ς 
29) καὶ παρεβιάσαντο αὐτὸν λέγοντεσ᾽ μµεῖον μεθ ἡμῶν, ὅτι 

Δ « /; 3 Ν λ / 3/ ς ς / λ » 

πρὸσ ἑσπέραν ἐστιν καὶ κέκλικεν δη η ἡμέρα. καὶ εἰσιλθεν 

96. ουχι: Ὦ οτι, Ίέεπι Ὀ1α]195Τ (αξ πποᾶο οχβδοϊρίαπη ο5ί) 

2ἵ. αρξαµενοσ: Ὁ ην αρξαµενοσ Ροδίθαφπο ερµήνευειν (ἆ εἰ εταί πιοῦ- 

Ρΐεπς, {παπα ἐπέετρτείαντ), Ίέεπα α Ὁ ο ο”. 5: σαΐπηπι ΑιισίοἩ ὑασί θά οἱ εγαί 

(ο Διις Γι) ὕιοίρίεπς (α ὕιο]μοαπβ) Ῥοβίεβαιιο ἠπίεγργείαπς: Ἰίεπι ο εί 

Τι ὑπείιρίετι Ροβίεααια εἰ πίεγργείαπε. ἸἨίαπι 1 εἰ ὕπορίετι (πια]α 

ΟΠΙΊ850 εταέ) Ῥοδίεααιθ πίεγργείαηδ. Οοηίτα {νο εἰ ἵποῖρίεπς -- πιίεν- 

Ῥηείαδαίι | µωυσεωσ «ΠΠ ΕΚΗΡΘΣΧΠΑΙ... ς μµωσεωσ οππι ΝΑΡΕάΗΝΜΡΟΥ 

ΓΔΑ αἱ ΡΙ. ο νν νἷὰο α]δΙ. | και απο: Ὁ 28. 1ὲνς ΟΠΠ απο. ᾖἈενθε- 

τί8η (1. 1.) δῖο: και αρξαµενοσ απο του νοµου και των προφητων ὃιη- 

νοιγεν αυτοισ τασγραφασ. παντωντων: οπι των | διερμηνευσεν ο. ΝΕΒΙΟ 

αἱ. Ιἴθιι Μ διηρμηνευσεν ... μα ΤΙ διερµήνευεν ΟΠΠ ΑΑΡΧΓΑΑ 1. 98. αἱ 

την (οἱ. αρ Τταρ), Ιἴοπῃ ς διηθµήευεν οππι ὮἘΗΚΡΥΠ αἱ Ῥ]α: Ίέαπι { 

να Βγτέα οεαίΣ (56ᾷ μὲ Ππισερίέ -- αἲ ὑπίενργείαπᾶιωπ). Ὠε ϱ νίᾷα αΠίθ; 

κἘ και διερµηνευειΥ (αἲ απίοα ήν αρξ. αἆ πιοᾶππη οοςἷσίδ Ὁ οονΤῖΡεΠ- 
ἁαππη 51{ 9) | εν οιπι ΑΒΡΡΚΓΔΑΠ απεδ αἱ Ρ]εν 1{ νς οἷο ... ΝΤ, (56εἆ νἷᾶςα 

Ρο8{) 1. 98. τι ην εν, Ίξειι ορ «φιιαέ διπέ (νε επί) Ίιαεο αιιαε ἵπ | πα- 

σαισ: κ ϱἳ' οορΡεῖν οτη | τα: τ, Υδ6ῦ οπ1, Ἰ{θπι α. (ὑιέευργείαπς ἐῑζίε ἐπ 

οπιπζῦ. δεγζρίιηῖς ἄε εο) ο (ἴπίετρ). εἰς πι οπιπίθ. βογἰμέ. «ἴε 58) ο (ἴπίεγρη. 

ζίς οπιιες φογέρέιγας ἄε δεπιεξίρεο) αἲπι | εαυτου (αἴ. 5) ουΠΙ ΝΑΒΑΗΚΡ 

ΒΌΓΑΑΠ αἱ ρ]α .... ςὰ ) Απ Τη Τϊ αυτου εαπι ΡΕΙΙΜΥΝΧ αἱ ρ]π. Έ/αο- 

ἔετεα Ὦ {43.1 ν5 ἄε ἴρεο, α ἄε 5ε, 61. ἄε δε ἴρδο, ο ἄε δεπιεῖρδο;: οοπΙ}8 

ᾱ ο ἄε εο 

98. ἠγγισαν ΟΝΠΙ ΔΑΡΙΡΧΓΑΛΠ οἱο ... Β Ίγγικαν | προσεποιησατο επι 

ΝΑΒΡΙ, 1, αἱ ραπςο Ὁ ο {Η5" σ]. νο (ΜΙ οπηπες5 /ὔιω) ο (ὐπιιζαυτέ) 

(ία), Ἰέεπι θΥτέὰ οίµΓ... ς ΤΙ προσεποιευτο ΙΙ ΡΧΓΑΛΠ υποῦ αἱ 

Ρ]ει α (αζγεείαδαθ) ἴέοπι γιοί | πορρωτερω ΟΠ ΝΡΙΡΧΓΑΛΗΠ 
αποῦ α] ΡΙεΥ (5ε4 Ῥ πορροτ.)... Ὦπ Τἱ πορρωτερον οππῃ ΑΒ 82. 

99. παρεβιασαντο (ϱΆ παραβι., 1, -σατο): ΜΡ αἱ α]ῑ παρεβιαζοντο | 
µεινον: 69. µειυναι. ἸἨϊρετε ΒΥΤ6Η Ῥγο και παρεβιασαντο εἰς: εἰ εοεφε- 

γτιπιέ {δὲ γούαγε ειήπι ή σµπι εἰς πιαπεγεί, φία ργορε εταί αἱ ἐεπεῦγεβοεγεί | 

εστιν και: Ἱία ΕνΡ (εί. αππ ΠΠ Β4Π 6 1ης)... θα ῦυςο 2 1 [ου πηπη 

{οἱ ΥΙΟ οπη. Τμαίθ επ]πι 5ἱο: φπιοπίαπο (φ ία) αἲ Όεβρέγπι (ο --γαπι) 

ἔαπι (85 ἱαπιίαπι, ο 1 οπι) ἀεεἰὐιασᾶ εν | ηδη Ροβίὲ πεκλικεν (4ΗΚΡΠ 
αἱ τητι χεκλήκεν, Ὁ παικλεικεν) οἵπι ΝΒΙ, 1. 98. 124. 9ὔ8. 982. αἷξα Ὦ ϱ 

{43: (δε Πϊ ἵῦ απίθ κεκλιμ.) νς οοΡ, Ιἴθ6ιι {γαΠΕΡΟΠΕΠΙ6Ρ ΑΥΥΣΕΝ οἵ 

(απίθ προσ εσπερ.) ΑΥ1Ρ ο. οἩ. (οοἆθα15 απο οΏε]ο)... ἴμπ [ήδη], ς Τ4 



του 24. 90. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

- - Δ } - .. Απ εω ε - .- Αν 

του µεῖναι σὺν αὐτοῖσ. 90 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κατακλιθήναι αὐτὸν 
2 . ας ο Ω λ Ν ” 2} Ν ’ 3 / 

µὲτ αὐτῶν, λαβῶν τον ἄρτον εὐλόγησεν και κλάσασ ἐπεδίδου 
. δ, - Π 2 -- Λ Ν 

αὐτοῖσ' οἱ αὐτῶν δὲ δινοίχθησαν οἱ ὀφαλμοί, καὶ ἐπέγνωσαν 
3) Ν ο Ὦ ” ο ὦ ς ον 

αὐτόν" καὶ αυτὸσ ἄφαντοσ ἐγένετο ἀπ᾿ αὐτῶν. Ὁλδ καὶ εἶπαν 
« αι; « ο ο. » « -- , τ ος « / 

πρὺσ αλλήλουσ" ουχί ἡ καρδία ἡμῶν καιοµέν; 1 ἐν ἡμῖν, ὧσ ἑλά- 
- ο ε -ε - ε ν ο Ν / «λε - Ἂ 2 

λει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ, ὡὧσ δι{ΥΟιγεν ἡμῖν τὰσ γραφάσ: 9ὸ Λαὶ ἄνα- 

ΟΠ1 ΟΗΠΙ ΑΡΡΧΓΔΛΠ 1Πςδ 4] ρίοι ο 1 σαϊ” δα] ΑΥΤΟΙ αγπι αοίἩ | του (υ 

οπ1) µειναι: 5 1 νε (εχο σαϊ) οπι | συν αυτοισ: Ὦ µετ αυτων 

90. κατακλιθηναι (ΡΕ -κλισθηναι, ΚΜΠ” αἲ πα -κληθηναι): 1, ανα- 

χλιθηναι | µεταυτω»: Ὦ ο ΒΥΤΕΙ ΟΠ | τον αρτον (ο. ΟΥ1 135 Μεῖοι 
ερίρΙδτ (549 Ογτ]ασἑ40): ϱ 191. Εβιατ 54ΡΡΙ305 οπη τον | ευλογήσεν 
οαπι ΒΙΗΡΧΓΔΛΗΠ πποῦ αἱ ρ]οχ (οί. Ον Ἠ18)... Ἰπ Πυλογ. οΠΙ ΝΑΡ 2949. 

946. (:τ ευλογ. αὈῖαπθ 1π Το Ῥτο αποἰογ]{αίθ {οδίίαπαι οάἹάΙππαδ; 5εὰ 

πὈίᾳπο ΠυλΟογ. ΠΟΠΠΝΙΙ0Ο5 ΡγανεΒ {εδίες Ἰαῦεί: 2, 25 ΡΙ 2, 94 ΑΡ 9, 

16 ΑΕΓ 94, 60 ΑΡ Πάσπι {ρ]έαχ ΝΑΡ Ῥτας οείοτῖς [ανεηί Γογπι8ε ηυλ.) | 

χ)λασασ επεδιδου (εί. Οµ1 395: Ἐαδιιας δαΡΡΙ γαι επιδιδουσ αφανησ 

εγενετο): Ὦ προσεδιδου 

8Ι. αυτων δε διηνοιχ2. οι οφθαλμοι: Ἀγτοὰ αίδεἩ εί εἰαίύπι οσιζέ εογπι 

αρετὲ βιπὲ (αρ. διηέ οο. εογ.) ... Ὁ 6 6 ΟΥ1353 λαβοντων» δε (ΟΥ δ) 

αυτων τον αρτον αἆπ αυτου (ΟΣ οπι) ηνυγησαν (ΟΥ διήνοιχθ.) ον 

οφθαλμ. αυτων (Οχ αυτ. οι οφθ.). Οἱ ει. Οτ1354 και ἠνικα διηνοιχθ. 

αυτων οι οφῦ. και επεγν. αυτον, τοτε αὐταισ λεξεσν φησιν η γραφη᾽ 
και αυτοσ αφ. εγ. απ αὖτ. | διηνοιχθ. (εί. ΟΥ015 κθ): νἩ΄ διήηνοιγησαν 
(ϱ ἠνυγησαν, νὶάο απίθ). ΕΡΙΡΙΔΤΟΡΙΤ ϱ{ 545 ελεγχεται δε, οτι 0τὲ 

εκλασε τον αρτον, ηγοιχόησαν (511 ἠνεωχθ.) αυτων (911οπι) οι οφ. 

και επεγν. αυτον (δϊτοπι αυτ.). | και επεγγωσ. αυτον (αί. ΟΥ εἰ Μοῖοι. 

ερΙρΗ); νΖ οπη, 5αΡΡΙᾶ ν 

99, και ειπ.: Ὦ ο ο ον δε ειπ. | ειπαν οπι ἈΒΙ, αἱ ρ8µο ... ς Ἰωμῃ ειπον 

οπτΏ ΑΡΡΧΓΑΛΠ αΠοῦ α] Ρ]οι | πο. αλληλουσ: Ὦ πρ. εαυτουσ | η παφὸ. 
ημων καιοµενη ην: Πέ εἵατη α Ὁ [ῇ3:νρ Δαάρ ΑπΙΡ «ΟΡ ΑΥΥ5ΟΒΑΥΤΡ εί 

ἱκέρίηρ στ αγχΏσ αθίὮ ΟΥ5610 οἱ (οκ εαΐοπα Οογάοσ 11) 685 ο(δ)ὔτά ο 1)11"111 

Ουἱπ12/95: 145: 106 ϱΐο... Ὦ η καρὸ. ην ημων χεχαλυμµενη (ἆ εοορεγί), 
ᾳ 60 ποβέγιιπι Τις εποαεσαί/π, 6 ο0Υ Ἰιοδέν. μέ επίεν πιὐπαίμπι, 1 60 πιοβίτ. 

επαέ ομΕηβιήαι: Ί{επῃ Ρο καιοµιενη γαναίηπι Β4Ἡ ΝΥΤΟΝ ατπι |] εν ημιν 

ΟΠΗ ΝΑΗΡΧΓΔΔΗ ἹΠο8 4] οπιηΥΊά 18Ρ]6Υ (εοᾷ α Ὁ Ε ὅπ πού αηἲθ αγ εις) , 
νρ (οχο {ο]” εἰεοᾶ αρ (9) ορ (84Ἡ ποδί) Αυτα αἰμῖ οίο ΟΥ3510 εί (αἱ 

απι{θ) 605 ΟἱπίΣ/95” 149: 1ὔθρί586Ρ.,,. ΒΡ ο 6 {οἱ νσεοᾶ (αρ αΡ) τει (ΟΥ 

5314 ϱ(2) 115 χαιοµενη ην εν τη οὗω ὦὧσ διήνοιγεν ημιν τασ γθαφασ. 
Ἠοάσπῃ πποᾶο 5,1 βοᾷσοᾶ γην εν ημιν οὐω ωσ οἵο. Τίεπι ΟµΙπΙδ,30 αγά» 
εταέ ἔπ υἷα επι αρεγίγεί ποδί δογίΗιγαδ.) οπι | ωσ ελαλει (ΚΜ αἱ αἰῖα 
-λη, Α -λησεν) ηµιν (νΕ οπι ημιν) Ἱέα οἱ. {8.1 6ορ δΥτΑΔ αίΏχ οίς ... 

αὖ σο 1 Απιὸ Αιρ ΒΥΥεαΟΥ 5,314: 4211 6118 (ν]ὰο απ{ε) Οτῖπί αρία 1, ϱ. 
απάθοίθ5 οπη | εν τη οὗω ο. ΟΥ 5, 214 οἱ 411: 118 (ν]ὰε απίϱ) Οτίπί 211 

(ροβί ογέρέιγα) οἱθ9” (οι ἐπ οἷα αρεγίγει εἰς) εδ τὸ (νιάς απίθ) ... 

Ονίπίδ,ῦ. 145’ 106: οι απ αἱεβ οι | ὦσ ὀνηνοιγ. (ΝΒΑ δνηνυγ., Ὁ ήνυγεν) 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 94.56. δι 

σι» - α΄ ε Π ᾽ ε / ἃ στ 

στώντεσ αυτῇ τῇ ὥρα υπέστρεψαν εἰσ Περουσαλήμ, αι εὗρον 
3 / Ν σα Ν Δ Ν 2 , ω. / [τὴ 

Ἰβροισμένουσ τοὺσ ἕγδεκα καὶ τοὺσ σὺν αὐτοῖσ, 94 λέγοντασ ὅτι 
” δν κ ς / Α. υή τι’ ε. Ν 2 Αν οσςν ο 

ὄντωσ ἡγέρθη ὁ κύριοσ καὶ ὤφθη Σίµωνι. 90 καὶ αὐτοὶ ἐξηγοῦντο 
ας - σον ας / » 5 ” η ο) 

τὰ ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὧσ ἐγνώσδῃ; αὐτοῖσ ἐν τῇ κλάσει του ἄρτου. 
Πω] ὃ -- Ν .) ” ’ 2] ’ λ} 

ὦ6 (33) Ταυῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων αὐτὺσ ἔστι ἓν µέσῳ αυ- 

οππ ΝΕΡΙ, 9δ. ϱΥΤΗΥ (επ α ο ο ο1 Απιυ Απσ Αγνεα Οσδ, στά ο”, 11: 1τ5 
ΟτΙΠ{ ΟΠΙΊ880 ὧσ ελαλ. ημίν, ν]ὰε αη{θ) 1η. (εωρ[ίσαπθ) δα] ορ... ς 

και ωσ (ἔνρ 8γτεὰ οίδέῃ αεί] οπ1) διήνοιγ. οΏΊη ΑΡΧΓΔΑΠ ππςἳ αἱ Ρ]ετ 
ΒΥΤΡ ο{ο (ν]άε αἆ ὦσ) 

99, ανασταντεσ (6. Εαβίηατ 5αρρ]295 ΟΥτ]ισβ 0): Ῥ ς ϱ Ρα] αἀᾶ λυπουµε- 
νου (ἐη1ίες ο ο 841, εοπἑγἰδέαι{ ἆ) | Όροισμενουσ απ ΔΕΗ ὅδ. Εαδιαὶ 

δάΡΡΙΕ»., ς συνήθροισµ. ΕΠΙ ΑΙΡΣΓΔΑΠ πο» αἱ ρ]εν Οντ]αό | τ. εν- 
ῥεκα: ϱ αάά ἀῑἰδείρωῖος, Ε αροδἰοῖοθ. ΟΙ πο ΟγτΙας440 ανασταντεσ, 
φησιν, ον περι κλεοπαν αυτη τη ὦωφα, τουτὲστιν ἓν η αφαντοσ απ 
αυτων εγεν. ο 18, επεστρεψαν εισ ιερουσάληµ, ου» εν αυτη ὃετη ὠφα, 

φησιν, ευρον τουσ ενδεκα συνηθῥοισμενουσ και απηγγειλαν τα χατα 

τον Ὁ), αλλα τη τεσσαρακοστη ημερα τησ αυτου αναστασεωσ, οτε 

και ανεληφύη οίο, ἈἰπηΠίεν ο8{ΟΧ, Ροδί νετρα ουκ αυτη ὃε τη ωφα 
-πατα τον κυρ. ) ΡεΓΡΘΠΒ βἷς: αλλα µετα τινασ ὠρασ, οσασ εικοσ 

{ν αυτουσ ποιησαι το διαστηµα των εξηκοντα (αΐ εοἆεκ εκατον εξη- 

κοντα, νἱάςο 5πργα) σταδιων βαδιζογτασ, ἓν αισ παντωσ και ο ὃεσπο- 

τῆσ ωφθη σιµωνι. Ἠπες Ἱπρτ]πιδ αἆ ἀε[επάεπάαπη βογ]ρίαγαπα εχα- 

τον εξήηκοντα ν. 19 {αοἶαπί, 

94, λεγοντασ (εί. ΟΜΥγ3935): Ὦ λεγοντεσ | οντωσ ηγερΘ. ο κυρ. «πι ΝΒΡ 

ἩΡ 1. 90. 181. α ο ἔ (φιΐα ϱεγε ἀοπιζπιι διιγγεωτέ) ΕΞ. ΡΙ4ΠΟἨ ϱορ (84 
Μ186) ντο ϱ{5οΏ οί αγπι αθἲἩ ΕιιβιᾶΣ 5αΡΡ] 251 ΟἨτόνλδ,ν,ς ΤΙ ηγερθ. 
ο κυρ. οντωσ εΙΠ ΑΧΓΔΑΠ πποδ αἱ ρ]οι (13 5.0) νο 5ΥΙΡ... 908” 0ο 

1 ΟΥτ]αο 441 1η οντωσ | ΑΔ” οφθη | σιµωνι: ΑΔ σημωνι, Ἡ σηµων 

96. τα: 5γτητ οπυπῖα ] ωσ (Ε" πωσ): Ὁ «οτι | αυτοισ: ΒΥΤΕΙ ποη ϱκ- 
Ῥτῖπι 

96. λαλουντων (6. Εβπιαῖ 54ΡΡ]299): 19. 69, 900. 946. λεγοντων | αυτοσ 

(10. 49. 61. 455. α]:9 {ογο ] και αυτοσ) Ἀθξα ο τς (εί. 9) οπή ΝΒΡΙ, 

61. 256. αἷδα Ὁ ο 190]4ΐ ας 5γτεα οα{οχ112 ΑΠΡ ... ς αἀά ο 5 επι 
ΑΕΟΚΜΒΌΥΓΑΔΠ (κ οπιῖββο ὁ, Ῥ ροβί εστη Ροη; Η 157. 60 κυριοσ) αἱ 
ΡΙ6Υ { 6ορ ΥΤΡ αγπι Ἐιδιαχ 5ΙΡΡΙ; Ί{επῃ ρχο αυτοσ Ἠαθοπί Πεσις Ξ' 

νς (1 ἆπο θέείέ Ίεδις, 56 απι ἔα {οἱ αἱ Πεδιθ δει) ΒΥΥΣΕΒ. Πλ ο 

Ρετίεοραθ 5ΥΥΗΣ413 9ΐᾳ: 1 μπι εί Ἰοηιπέην, οεπῖέ ἀοπαύπις Ίεεις εί 

δέεέτέ ὑπ πιεᾶίο εογιη οἵο | εστη (αἳ. ΕΙΡΒΙΙΑΥ Σ1ΡΡ]): ϱ εσταθη | ΑΙΜΡ 
ΑΠΙΒ α] εµµεσω, 906. εισ το µεσον (οπΠι88ο αὐτων) | αυτων: τ 28. τρὲ 

τω» µαθητων αυτου (38. οπι αυτ.) ὨεάΙπιαβ νετο αυτων 5ἶπε αᾱ- 

ἀῑίαιη οαπι ρα ο ΗΣΙ.... ς (5εὰ 409) ΤΠ αἆά και λεγει αυτοισ᾽ 

ειρήνη υμιν (ΑΣ υμων) οπΊη ΝΑΒΙΗΡΣΧΓΔΑΠ Ἱποῦ αἱ οπιησ]ά ο Ε β41 «0Ρ 

βγτόα οµαίγ ο(ὰτ γο]] Εβπια 54ΡΡΙ Ον 5, 10 ΟΥτήἨ05. Θοᾷ αΡ 88. 121. 
α1ὀθετρί]αίο Γρ Σ (πο Ἰίεπι α Ὦ ο Η3: 1) νσ εοργ! αἰρεί”' (ποῦ 1επι 

οορᾶᾶ πθς 841) ΦΥΥ5ΕΝ οἱΡ ο{Ἡτ (αἱ που ΦΥΓΕΙ) ΑΥΤ αθίὮ αΥΥ Ρ6Ι58 ΑΠΙΡ 

Ίο 20, 19 58 
[Μο 16, 14.] 



το» 94, Ὁτ. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

- η Ἰσή ’ ν Ν ” . ’ ο) - 

τῶν. Ὁτ πτοιθέντεσ δὲ καὶ ἔμφοβοι γενόµενοι ἐδύκουν πγεῦμα 
- Ως Ν 2 ος , ’ 

Φεωρεῖν. 5 καὶ εἶπεν αὐτοῖσ' τί τεταραγµένοι ἐστέ, καὶ διατί 
ἃ Ν } Ὀ ’ .] - ’ { - Π 0 λος Ν - ’ 

διαλογισµοι ἄναβαίνουσιν ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν; 99 ἴδετε τὰσ χεῖράσ 
ευ ᾽ ον. ιο ’ 3 3 29, ’ Δ 

[πο 5ο, 2ο] µου Καὶ τουσ πὀδασ µου, οτι ἐγῶ εἰμι αυτόσ᾽ Ψψηλαφησατέ μὲ καὶ 

Αας ἵπεπρετ αὖά εγω ει, µη φοβεισθε (12Τ. 19051 Θροεισῦθε), Ἠϊπο 

Ίτ [εγω ειµ. µη φοβεισθ.] ε: αἲ αἱ Ί]]α οχ Το 90, 19 βιχῖρςο νἰάδιέας, 

Ἱία Ἠαες οχ Το ϐ, 20 ροβϊΐα 5π{. 

ὃτ. πτοηεντεσ δε ΟΠΠΙ ΑΙΡΧΓΑΑΠ Ίππο αἱ] α] οπιηὐἷά ΙΕ νρ (ἳ να οοπ- 
ἑαγδαί τετο, 1 εἰ οοπἑαγθαἰ, Ὁ ΕΞ οοπἑηγδαξίφιε, ο ο ἐωθαξὶ αιέεπι, 8 

επίετγζέ αιίεπι) οἴο: Ιἴεπι Ὦ αυτοι δε πτοηόεντεσ (ἆ ἐρεί αιέέπι ραγμε- 

ηπί) ...  φοῤηθεντεσ δε, Ὦ Όροή8εντεσ δε | εμφοβοι (ΡΜ ενφ.): 

1. 92. 118. εντροµοι | πνευμα εἴ. ΕβπᾶΓ 5πΡρΙ354 Ο)Υ ὃν 110 ΟΥ 5, 1105 

εν Ὦ φαντασμα, Ιξεπη Αρα11ΡΡ 300 (Φειξαντα τουσ τυπουσ των ηλων 
και τησ πλευρασ, πειθοντα οτι αυτοσ ειη χαι οὐ φαντασµα, αλλα 

εγσαφκοσ ην) Μοϊοπίονίια, 1ὔ  ΠασδίαπΙ ρα οἵδ πο ῥΡΠαπίαβΊης 6559, 
πιο ΡΠαπίαδπια εχγοάσπίραδ: πα ἑατρατ! ορεῖς, πας) Πε Ὀ]α] 

Ξ5τ (ελεγε τοισ µαὔθηταισ δοκουσιν αὐτον φαντασιαν ειναι" τι ος). 

Οἱ εἰ. ΗΙοτέδα115 ργο]:. Ωπαπι επ]πι 4ΡΡ. απ ρπίατεπέ δρ μπι να], 

Ἰπχία ενρ]απι αποά Ἠεβγαθογαπῃ Ιοοξίαπί Ναζαγαςαϊ, ὑπεογρογαίε ἄαε- 

πιοπιέηπι, ἀῑκΙί εἶς: (ιά {γδαξί εἰο. ΟΕ αἲ ν. 99. 

98, παν ειπεν (Ενρ εἰ αωίέ, Ὁ ΕΞ: 1 ἀὑωίέ αμέεῖα, 5 ιἱ αἰωά): Ὦ 66 0 δεειπ. 

αὐτοισ: 5γτ6ὰ ο{56Ἡ θ(Ἡ σοΥ” αθέ]ι αά /εδις, Ἰΐθπι 98. ο κυριοσ | και 
διατι ο. ΝΑΧΓΑΑ"Π αποῦ αἱ Ρίου ΟΥ 3105 Έμάτοι 18, Ίέοπι φμίά (ωγζα(ἰ 
εδἰ(ᾳ εἰ (ο ΟΠ) Ππαγεθίςα Ὁ ο ο {Π3: 1 ρα τηπι Απ, 1ΐἴαπι 5γτζα ομπἲὸ (Υτ 

Σ΄ εί φμαε οοὐζαξίοποβ). ΒἰπηϊΠίεν 9τ, 9899. Ὠ]α] 551 και ινατι... ΒΛ" 

(ὄνατι διατι α)ίθγο ΡΓΟΥΡΙΙ5 6Γ359 οἳ οκ Ῥτίογο δια) καν τι, Ίἴεπι Τετί 

παχο «ντ ᾷ ἑγζαιί εδεῖς, Ἰπαιίε, «φίᾶ οοφἰἑαίοπες διδειπέτῖπ οογᾶα 

Ῥεδίγα... να Αισ6οἩ» δ,τά ϱἱ διαλογισµοι: ΗΑ 382. λογισµοι | εν τη καρ- 

δια «πῃ ΒΡΕ (Ίίοπι Α”9) α Ὁ ς ο [2 1 ραί παπι βαἲ ααίἩ, Ἰέοπι Ὠία] οἹ 

εισ την χαρδιαν... ς εν ταισ καρδιαισ ΕΠΗ ΝΑ (οκ οοχτθείίοπο Ρ1πηπο 

πέ νά ΠΑΠΑ) ΤΧΓΔΑΠ πποῦ α] οπημῦίᾶ Γ να οορ βγτόα αιπίς ος Ογνή 

1105 Τ]άτε 115 Τογέπιατο ”,1ὃ (ν]ᾷςα απίθ) ΑΙΙβ6ΟΠΦ 

99, τασ χειρ. µου κ, τ. ποὺ. µου: Ντ. ποὸ. µου κ. τασ χειρ. µου |. μοι 

βεο (εί. Γ1α1851 ΑΙΙΙΤΣ4 ΟΥ” 1108 ΜεϊοπερΙραδήθα Ὁ 1 ραϊ πππη ΑρζςΗΣ 
5/14 Απηρίος 12/69): 1, 1, 19. 98. 900. 9 ο ΕΗ3’ νσ (5εἆ ποπ ραΐ πι) 5ΥΥΡ 

(ποἨ. Ίέοπι βγτοὰ ο{56Ἡ ϱ(1ά) Ειδρ.55 Τ]νάτε δν 115 Τατίπιαχς 1, 15 6ἱ Μεῖοη 

ερΙρΗ ὔ1 (ή µου αἴταπια οπι) ΗΙΙ500 οσα | οτν εγω ειµ. αυτοσ ΕΙ ΝΒ1, 

88. (α «Γιοπίαπι 6/0 8Η: ἐρεί ἐγασίαίε οἱ οἰζείο) Ὁ ΕΙ Ὀἱαϊ 5 ΑίΤ34 

ΟΨ1Α1105 Απηζίος 12,60: ϱ ο ο 3: («μία ἐσςε ε(/ο {ρθε δπι) ΝΕ (ΠΟΠ ΑΠΠ ε{6) 

Αὖπη Τεταυατο 1 ϱτ. εγ. αὖτ. ειν ... 5 οτι αυτοσ εγώ ευµν ΕΠΙ ΑΧΓΔ 

ΑΠ μποῦ α] Ρίετ απι [α Ίπρ {οἱ ΥΕΡ ΕΙΡΡ5 Τ]μάνοι ει 115 ΗΗ ... 500. 

εαἰ σορ Αγτέὰ εἰδ6Ἡ 6ίἩῦ οἱ αυτοσ. Ῥτασίοτεα ΘΥΣΖ3 οτι εγω ειµι ρο5δί 
ψηλαφ. κ. τδετ. Ρο | µε αεί. ΑΙῑι124 ΟγτΏς 310 ο 150 ΟΥ 1105 πάνε αὸ 

δία: ϱ Τέ (εχς ὁ Ραΐραίε εἰ υἰδείε πιε) νς ΑγτζἩ αἴἩτ (εἰρ Ἠαῦεί ο. οῦ.) οπη. 
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ιδετὲ, οτι πγξυµα σαρκασ χαι ὁὀστεα ουκ ἔχει καῦθωσ ἕμε Όεωρειτε 

Ρ1α] 35 οἱ ψήλαφ. µε και ιδετ. | εδετε: 1 τδατε | οτι 56ο (ἆ φιιοπίαπι) : 
98: το | σαφκασ ειπα κ Ὦ ΠΥΠΙ394 Ρ1α190Τ (2 οστ. οὐκ εχει και σαρκασ, 

ΓΙα] οστ. και σαρκασ ουκ εχει, Πταΐ πεγιε ο88α πεφιιε 6αΥΊΕΡ Ἰαῤεθ) :: 

σαρκασ πέ πιακῖπης ΙΠΒΟΠΙΠΙΠ α Ρ]α6γίδᾳ {αοβήῦθς αὈίασίαση, 4 πθΠαάππο- 

ἆππῃ οίῖαπη ΤοΠ. Ώατη. Πεηαθῖ 1ο6ο 1Π ΡαΓα]]6]α 6αοτα τεοθρί{ο ουτε 0στεα 

ουτε σαρκα εχει 5ετ]ραϊέ. Ἰίειη αἰ{εχο Ὠἱα]οσῖ 1ο6ο351 ραα]]ο Ἠρενίας 

πνευμα γαρ σαρκα και οστὲεα Ου εχει, ὧσ εμὲ ορατε εχοντα δοτῖρίαπι 

ο8δῖ.... ς Τη Τϊ σαρκα ΕΠΙ ΝΕΑΒ (Ἠαβεί και σαρκα καν οστ.) ΊΧΓΔΛΙΠ 

πποῦ αἱ οπιησ]ά 1 να τα]! ΟΥτηΙ150 Οὺντ 91105 ΑΙΠΤ24 οἱ Ῥς- Αί12411 
Μεῖοῃ αρ ΕΡΙΡΙΣΙΤ ο(δήδ Πίεπιαιο αρ Του 1” οστεα (535 οστα) ουκ εχει 
ΟΥΗΊ5815 σαρ.. και, Ίέεπι Ταγίζατη  Η1] 35Τ:500 ῃ οστεα: ϱν 99. ΠΕρίρ] 

ηαγο 549 0ρστα | Θεωρειτε: βλεπετε. Ἐταθίετεα οἳ ης 1σησπιστηῦ (ο. 

ΏΤεβΒ. Ρ. 158) εγω γαρ χαι μετα την αναστασι’ ε’ σαρκι αυτον οιδα 

Χαν πιστευω ο,τα. και οτε προσ τουσ περι πετρον ηλθεν, εφη αυτοισ᾽ 

λαῤετε, Ψήλαφησατε µε και τδετε, οτι οὐκ ειµι δαιμονιον ασωµατογ. 

Ωπεπι ]οστπ ΤσπαΙῖ Έας Ἡ, ο, ὃ, 96, 11 αεχδετῖρεης (εκεοχ]ρεῖί οἵ. 

Τινάνί 135) αἀ 1 [δε παδεῖχα πηᾶο ἴπη Παπβονί{ (οὐκ οὐδ' ὁπόθεν ῥητοῖσ 
συγκέχρηται). Ἠϊεν νεγο ἄθ νΙγ. Π]αδίν. 16 5δίο: π φπα (1. ο. αρῖ8ί. α 

Ἀπηντη.) εἰ ἄε ευρο, «ιο πιρε; α πιε ἐαπδίαίπι εδ, 5ιίρε Ῥεγδοπα 

η] ροπίΐ ἐεδέύπιοπζηπι ἀἰσεπδ: ,,Ἐσο νετο 6ἳ Ροβδέ ΤαβΙχΓθ6οΠΟΠΘΠΙ 1Π 

68ΥΏς 6ΙΠΙ ν1ά1, εἰ ογεᾶο αππία 51. Ἐέαιπαπᾶο ναηΙὲ αἆ Ῥοίταπι εἰ αἆ 

εο5 ααἵ ἑαπι Ῥείτο εταυί, ἀῑκίέ εἶδ: Έσσο ρα]ραίο πῃο αἱ ν]άοία, ααῖα 

ΠΟἩΠ ΒΙΙΗ 46ΕΠΙΟΠΙΗΤΩ Ἰπουτροτα]α'' οἵο. Αάάο Οµπί ἆςά ῥυΐπς 1 ὃ δὲ 

ΦΕΛΟ «ιῖ υεζίέ πιοὐῖς ὪγοΠεγγε επ; ζο Πἰδεί]ο φά Ρεένὶ Πουίὗια (2) αργεῖ- 

Ἰαΐ, αδί δαζυαίον υἰάεί αἲ αἰδείιρι[ον ἀἰσενε: ««Νοι 5Η ἀα6πιο- 

ηἹππα ΙΠΟΟΥΡΟΥΕΙΙΠΩ  , Ώγίπιο γεδροΟἸιάεπιζιι εδέ αἱ ειοπίαπι ελ[ε ζ10εγ' ἔπιίετ' 

ἴἴργοἈ εοσ[εδίαδέίσο6 ποπ ᾖαδείω αἴο. Ἠαχδα5 τεβρ]οῖί ΠΙογεδαῖ 15ΡΥοΙ 

εππᾶθιη ονρ]] Ναζαταθογπη οσα: (211 οπῖηι αροδἑοζέ επι Ῥηίαγειέ 

αριγέωπι οεῖ ἔμωία ευθύ γιο Πεύγαεογιπι {εοαπέ αραταεῖ, ἴποογρο- 

γαζε ἀαεπιοπύηπι, ἀἰωῖᾷ εἰ: ,,«Ωπῖά (ατρα[ῖ ε5εῖς'’ αίο. ΟΜ οἳ. Πα5έδατὶ 

ὅπων µαθητων αὐτου κ πιστευοντω» εν αληΦωσ σωµατι ανεστη, 

βλεπογτων αυτων και δισταζοντων ειπεν αυὐτοισ' ουπω εχετε πιστι; 

φησιν, τδετε οτι εγω ειµι. αι ψηλαφαν αυτον επετρεπεν αυτοισ και 

τουσ τυπουσ των ἠλων εν ταισ χερσιν επεδεικνυε, και - παρεχαλεσαν 

αυτον φαγειν μετ αυτων -- και έφαγε κηθιοΥ και ιχθυν. 

40. Υο6ΙΒΗΤΙ ποη ἀθεάίπαςδ οἵπ Ὁ α Ὦ ο ΠΣ 1 βντέα (:: Πακίβδο ΟΠΙΠΙΠΟ 

ναίχ εκ Το] 90, 90, οἰδὶ Ἱπίατρο]κίου, πέ {οχε Β{, Το]πηπθα Ίοσο ]μισβθ 

αοοοπηπιοβαν]{) ... ς Ίμῃ βίς: και τούτο ειπων επεύδειξεν (111 εδειξεν) 

αυτοισ τασ χειρασ και τουσ ποὺδασ οΠΙη ΝΑΒΙΝΧΓΔΛΠ τιΠς6δ αἱ οπιησ Τά 

ο ἔᾳ νβ 5α] «ορ 5γταῖ α(μὲ ται]. Εβίηαν β4ΡΡ] 354 ΑΕΠ Τ34 ΟΗΥδ 110 ΟΥ 

1108 Ώαπιβᾶ οτί 505 (Ψήλαφησατε µε και τδετε, φησι τοισ οιχειοισ µα- 

Όήταισ 9 πυριοσ πνευμα δοκουσιν οραΥ, οτι εγω ειµι και ουκ ηλλοιω- 

ίαι,οτι πνευμα σαθκα και 0στεα οὐκ έχει, χαθωσ εµε Φεωρειτε εχοντα. 

και τουτο ειπων εδειξεν αυτοισ τασ χειρασ γαι την πλευραν, και τω 

θωμα προτεινει προσ Ψήλαφησιν.) Ῥτο επεδειξεν ς ΟΠΠ ΑΕΚΜΒΟΝΥΓΑ 

ΑΠ αἱ Ρ] (Α:ὶι βαοί «4 4) Ον 5 110 Τη εδειξεν οΗπη ΝΕΘΗΙΝΝ α195 ΟΥΥ Ταν 
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" ; 841.91. .. , ας κ Ξ 
ἔχοντα. 41 (3) ἔτι δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὺ τῆσ χαρᾶσ καὶ 

«.) π . ος ’ 

Θαυμαζόντων, εἶπεν αὐτοῖσ᾽ ἔχετέ τι ῥρώσιμον ἑνθάδε; 42 οἱ δὲ 
2 / 3 - . ’ 3 -. ’ . 1. Ν Ω λ 9. 

ἐπέδωκαν αὐτῷ ιχθύοσ Οπτου μέροσ᾽ 43 καὶ λαβὼν ἐνώπιον 
.] ” " 

αὐτῶν ἔφαγεν. 

41. αυτων (6ί. Εαδπιᾶῦ 54ΡΡΙ 554 ΟΥτΗΥΣ10 ΟἨχ ὃν 110 ΟΥτ 1108); Α αυὐτω |] 

απο τησ χαρασ (5Υτ{Π απο του φοβου αυτων και απο τ. χαρ. αντων) 

Ἠος Ίο6ο ΟΠΠ ΝΒΡΗΝΧΓΔΑΑΠ πποῦ αἱ Ρ]εγ { ραί 54] «ορ ΒΥΤΟΠΙΠ γα]] Έπς 

πιαχ 5αΡΡ] ΟΥντΏς ΟΥ... Ίνη ροβὲ Φαυμαζ. Ῥοῦ ομπα Α 1905ὲ ο(]αίἲ 989. 
αΌσθ]ανς ον 105 ϱ{1105 ] αυτοισ (εῖς ἔᾳ, 6 αἄ «08, ο αἆ ε08 Πεκιις): 

ρα 9Ώ]νςαοπι | ενθαδε(κθ): ν” ωδε 

49. οι δε: Ὦ 6 8ΥΤΕΣ αεἰἩ και | αυτο: Ἐ αυτον | ιχθυοσ οπτου µεροσ 
5ἴπο αἀἁ]ίαπι ΟΙΙΠΙ ΝΑΒΡΙΠ ο οορ 27 (ΑΥΤΡ ς." αἀᾷ και απο ας) Ο1 6τη 

14 Ον 1984 (ᾳ6 αἶδ αχρ]Ίσαπ5 απο Τ6515 πἹαπάςαςβο π οὖν το[οτίΙΓ., 

«οπΙθῖί σαφωσ δε φαινεται ιχΦυοσ µετα την αναστασιν βεβρωκωσ. 

Τ01 το κηριον ρτπεϊετῖτε ΠΟΠ Ρροίΐθτα{ δἱ Ἱηπ εχαιηΡρ]15 δαῖ5 αἀάλίατησ- 

έαπα τερογὶβδοί. ΟΕ εί 5 στ πὈ] ἆς απἶπαπο ραπίρας οἱ ἀποῦ. Ρὶβοῖυ. 

Μι 14, 1Τ εχρ]Ίεαπς Ἰαῦθί: διο χαι αυτοσ εφαγεν ιχθυοσ οπτου ανα- 

στασ µεφῃσ λαβων απο των µαῦητων) Ε 118 1ΠΔΙ ΣΙΡΡΙΣΟ4 οί (και µη αρ- 

κεσθειστηβρωσειτουιχγθυοσκαιλογουσαυτουσ στηριζειαἴο,ταχβάβᾳιιο 

Ροδίθα και ιχθυοσοπτου µεροσ ενωπιον αυτων εφαγεν) 55 ΑΕΠ 1Τ8Ρπι 
πιαΙσ53 (επεδωκαν γαρ φήσιν αὐτο ιχθυοσ οπτου µεροσ, και φαγων 

ενγωπ. αὔτων, λαθών τα επιλοιπα απεδωκεν αυτοισ) ΕΡΙΡΗ135 (αλλ 
ἡ αχριδων μονών 0 ιΦαγΥ. και µελιτοσ µετελαμβανε, δηλον δε ὧσ και 

πδατοσ. τισ δε ουκ οιδε τον σώτηρα ανασταντα εκ των γεκρων και 
Φαγοντα; καύαπερ εχει τα αγια ευαγγέλια τησ αληύθειασ οτι επε- 

δοθη αυτῳ αρτοσ και µεροσ οπτου ιχθυοσ, και λαβων εφαγε και 

εδωκετοισ µαθηταισ) ΟΥ τ]11ο 443 (ήητησε τι των εδωδιμων' οπτου δε 

ιΣΦυοσ µεροσ ην᾿ και λαβων κατεδηδοκεν ορωντων αυτον) ..... ς 

(αμ5) Τϊ α4άᾷ και απο µελισσιου κηριου οππι ΕΗΚΜΝΒΌΥΧΓΔΑ αἱ ΟΠΗἨ 
υίά αν {45:14 νς (Ἰέεπι ο οδέηζεγηπέ εἰ ρανίεπι Ρἰκοίς αξθὶ, ο Ῥογγεπε- 
γηιηέ οἳ εἴ Γαυιώπι πιεῖζή) οορύ! αἱ [ ]3εἩνν αχρείτ 8γτοι θίδΟὮ οἱρ ς," οίἩσ 
αγΠΙ αθί] ΠΙ5ίΤΕΡΗΤΓΣ (και εφαγε κηριον και ιχθυν, ν]ὰε αἲ ν. 99) 

ΑΗ 511 (επεδωκαν γαρ φησιν αυτω ιχθυοσ οπτου µεροσ καν απο µε- 
λισσιου κηριου, και φαγων ενωπ. αὐτων, λαβων τα επιλοιπα απεδω- 

κεν αὐτοισ) ΟγτἉτ210 ϱ(δ41 ΟΥ 1108 (6ο ἴπ οχρ]ἱοβίϊίοπο 1οοῖ ραι]]ο 

Ροβί π]] Ἠαῦεί π]εῖ χατεδηδοκε γαρ το προσκοµισθεν ιχγΦυδιον ήτοι 

το εξ αυτου µεροσ) Ῥτος]βα]]απά 9,655 (σηµαιποντεσ εν τω ιχθυι -εν δε 
τω κηθιω-) ΑπβΟΟΠΣΣΤά: πθβςῖο 4η εκ ονσ]ῖο Ἡοαρτασοταπῃ πάβδΙπΙρ- 

(απα οτούατα, αὈ] Ἱ]]πά δαιμογιοΥ ασωµατο» »ἰπαϊλ εν πανγαίππη «868 

Ρτοῦα{. Ῥναοίθτθα νατὶ]απί µελισσιου, οπἶαβ Ίοζο Ἡ αἱ α]ῖα µελισιου, 

ἱ Ρ]ς5 μελισσειοῦ, Α µελισσου ργαθῦοπί, αἱ κήριου, αοὰ εκ 982. 
09. 6Ρ9 αἱ Ῥαπο ΟΥΤΑΓ3Ι0 ΤΠ κηριον, 194. 191” 1π κηριουν πιπίαπί; εκ 
Ἰαίί νετο ο {3 νρ Γαυηπι πιεζΠέε, ει Ὁ 1 (οπι5δο µελισσιου) ι7αστπι (8) 
ναὶ ἄε/ανο (ἨὉ 1) το ἁιπ{. 

43. αυτων οξ. Ο1οπι Ἑαδπιας 5πρρ] Αί Ογτ: νἷᾷς κά ν. 49... Α παντων | 
και λαβων ενωπ. αὐτ. εφαγεν (α εἳ αοαἰρίεπα πιαπάισανίέ σογανι ἠ[ίς, { 
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44 (33:15) Εἶπεν δὲ πρὸσ αὐτούσ' οὗτοι οἱ λόγοι µου, οὓὖσ ἐλά- 

Ίησα πρὸσ ὑμᾶσ ἔτι ὢν σὺν ὑμῖν, ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ 

γεγραµµένα ἐν τῷ νόμῳ Ἠωῦσέως καὶ προφήταισ καὶ ψαλμοῖς 
περὶ ἐμοῦ. 45 τότε διῄνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι τὰς 
Ἰραφάσ, 46 καὶ εἶπεν αὐτοῖσ ὅτι οὕτωσ γέγραπται παθεῖν τὸν 

Χριστὺν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρα, 4 καὶ κηρυ- 

χθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοὶ µετάνοιαν εἰσ ἄφεσιω ἁμαρτιων εἰσ 

εἰ αοοἑρίεπς οογαπι ἐρθίς πιαπᾶιισαυίέ, ϱ εξ αοοερίέ οογαπι ἐς, 1 εἰ πιαπ- 

ἄποαυῖὲ οογαπι {μείε:; Ὁ 3" α εἰ πιαπᾶπσαπς οογαπι 1μδῖ, οκ απίθις Ὦ 

Ρονσῖί οί, 3: νά ᾳ εἰ ἀἰωίθ: κπὶ 19. 49. 88. 190. 1613 20118 28 
πρ 900. 946. 440. πνδεῖ οορπ! θἱρείτ ογτόα ο{Ρρο. οῦ. 6 5ΥΤΏΙ αγπι αθί]ι 
ΑΥΓ Ρογβ αάά και (α] Ραιις Ἀγτοὰ αἱρς. οὗ. εἰ πῖ αάά λαβων) τα επι- 

λοιπα (88. τα περισσευµατα, 190. το επαναλειφΘ εν) εδωκεν αυτοισ, 
Ἰίαπι (ν]ᾷο αἲ ν. 49) Αι ξίασπι πιαὶ 562 οἱ Α:ΙΙΣΗ Ἐρίρη 145, Ίἴεπι ο (ασ- 

οερῖέ οογαπι ἐΙίς, διώπεης γεἰίφιέας ἀῑεαίί εἰ) να οἳ ΑιςζοΠΣ5)Τά (εξ οιπι 

πιαπζισαβεεξ εογαπι εἶε, 5ιάπεπς γεἰγµίας ἀῑεαίί εἴθ) 

44. ειπεν ὃε (εί. «ορ ΥΤΡ):Ῥ ας 6 ΕΗ5 1 ᾳ να ΒΥΤΔΟΝ ο{ἩΙ αείἩ και ειπεν, 

Ὦ Αύτει ἀέωίέ | προσ αυτουσ εππῃ ΔΕΙΣ 95. αἱ ραποῦ ο ΓΗ” Ίανρ... 
ς Τωῃ αὐτοισ οΠΙ ΑΡΝΓΑΑΠ αποῖ αἱ Ρίο α ϱ | µου οππι ΑΒΡΚΗΝΣΠ ὅδ. 

15. αἱ ραπο «ορΏ1 αἱρείτ αθίἩ ΗΙ]504... Ἰωῃ [μου], 6 οπι ΠΠ ΝΓΔΑ 

ππςϐ αἱ ρ]ου 1ὲ νο αγταίγ ϱ{Ἡὲ οορδΕΒΥ οχάΖ αὐτὸ ΠΠ Ουρ” Αας 
6ΟΠΦΘΤ4 | ετι ων (1ὲ νς Ιπϊπί οίο στπι αἄ]άιο εδδεπι): Ὁ εν ὦ μην (ἆ ατίπι 

εξεπι) | πληρωθηται: Ρ” πλησθηναι | παντα: Β απαντα  μµωυσεωσ 

οι ΏΡΚΙΝΘΥΣΠ αἱ πια 1{ νσ (5εὰ ποπ α1η {1) είο... 56 µώσεωσ ευπι 

ΝΑΕΓΗΜΌΓΑΑ α] Ῥία είο | και προφήταισ ΟΙΠΙ ΑΡΝΣΕΔΑΠ ππςῦ αἱ 
Ῥί6υ (18Ρ]ετ νρ ΙπΙπί206 η Ίεφε πιογεί εἰ ϱτοΓεέί εἰ 25.) ... Ν εν τοισ 

προφ., Ἡ και εν τοισ προφ., Β 60Ρ καιτοισπροφ. (ο ἴπ ἴεφε πιογςί εἰ 

ὕπ Ῥτορήι. εἰ ἴπι ϱ9.) | και (εορ αάᾶ τοισ) ψαλμοισ: Ε 1. 39. αἱ Ῥατς ΟΠῃ 

45. τον νουν τ. σύγιεναι: ΑΔ οπι | συνιεναι (Π3 --ναναι): Β” συγειναι 

46. γεγραπται (0) εππι ΝΒΟ"Π1, α Ὁ 6ο Η35 1 σαξ πιιπ. «ορ αεί] ΒΥΤΑΥ 
ΙηΙπίο6 Ἠ1]άοτ.,, ς αἀᾷ και ουτωσ εδει, Ιω [και οὔτ. εδει] εππι ΑΟΞΝΧ 
ΤΑΑΠ απο α] Ρρ]ετ {α νσ βγταίτ Ουρ” Αιροοπς ὃτε,,. το. 99τ. 240. 
944. ΑΤΠΙ ΟΠ ουὐτ. γεγραπτ. και, Ἰίεπι ΠρίρΙ ο" ἸῬετο (καν τουτουσ 

νενουθετήκεναι απο των ψαλμ. και απο των προφ. οτι ουτωσ εδευ 

παϊθειν τον ΧΡ οἵς) | παϊθειν τον χΤ: Ὦ Ιὲ να «ορ Πτπί τον χν παθ. | 
εκ νεκρων (εἴ. ΕΡΙΡΗΟΊ 1π{06 ϱ{ς):ρ 29. Τ1. 948. ϱΣΟΥ ο | τη τριτη 

ημερα οἰ.α αα ἕα νο ΟΥΡΙΤΤ ΗΙΙ40Τ Αιις6ο85.,. Ὁ 63 1 ραῖ παπα Πτὶπί 
906 ΟΤῃ 

47. αυτου: 98. µου | µεταν. εισ αφεσιν ΟΙΤΏ ΝΕ «ΟΡ ΒΥΙΣΕ.... ς Ίπ Τί 

µεταν. αι αφεσι) 6πΠ1 ΑΟΡΝΧΓΔΑΠ ππο τ6]!] αἱ οπιπγίᾶ 1 νσ ΒΥΤΡ αἱ 

τα]] ΕδίΠθορΙδΙ0 (οκ οαίοπα Νϊεείαϱ) ΟΥρΣΤΤ (ΠτίπΙ306 ϱ{ 363 οπῃ µεταν. 

εισ, Ἰαῦοαί Ἱρ]έατ οἱ Ργαεαίσατέ πι ποπιύπε οἴιβ γοπιζδίοπεπι θίο, ορογέεδαί 

- οἱ ἴπ ποπιῖπε εἴπβ τεπιϊςςίοπεῖα ρεσσαίογιπι ργαείσα) τ:1 ππππιαπε εκ 

πφα Τασαθ6 ο5ε, απθπιαάπιοάαπι Αοἲ ὔ, 51 Ῥαβροεί δουναι µετανοιαν τω 

ισρ. και αφεσιν αµαρτ., ἵιςο Ὁ, ὃ βαπτισμα µετανοιασ εισ αφεσιν 
΄ 

99, 39, 



Αοί 1, 12. 

πο 94. 48. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

’ Ν ” 2 ο / . νΝ ς ’ Θ 6 - ’ 

πώντα τὰ ἔδλη, ἀρξάμενοι ἀπὸ Ἱερουσαλήμ. 35 ὑμεῖσ µάρτυρεσ 
’ Ώ . ι) 3 ’ ” / 

τούτων. 39 κἀγὼ ἐξαποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρύσ µου 
πα οις  οὰ ὁ ε - ος ο 3 ος /. ) ᾳ » ο ῶς. 

εφ υμασ᾽ υμεῖσ δὲ καθισατε ἐν τῇ πύλει ἕωσ οὐ ἐνδυσησθε εξ 
ο ’ 

ὑψουσ δύναμιν. 
-- ν] ’ ΔΝ .) Δ ιό . Ν / 

50 ᾿Εξήγαγεν δὲ αυὐτοὺσ ἕωσ πρὺσ Βηδανίαν, καὶ ἐπάρασ 

αµαρτ. (Ίἴεπα Μο 1, 4) | εισ παντα (ὗι οπΙεΘ ΠΠΗ306 οίᾳ, Ἴδημε ἴπ 

οπιπες ο ο ΟΥΡ”ΤΤ): Ὁ ωὧσ επι παντα, ἆ 5ιῤε’ ΟΠΙπΕ | παντα τα: ΔΛ 

οπι τα (5εἆ ΑΔ πάντα) | αρξαµενοι οΝΠΙ ΝΒΟ"1ινχ 98. «ορ αοί] ΥΣ) 1ηβ 

σοᾷ (αβ(855ΕΠ13: πα] αἀποίκ ει, ποεπῖ τι 11ο οοᾶ. ὤγαεσο Ἱπο]ρ]οπίος"'). 

ΒΙπιϊ]{6υ ϱδ” αρξαµενων (4 ὑποιρίεπέάι) οἳ ἐποιρίεπέδις Ὁ {34 να 

εκλς ἴνπ Τί αρξαµενον ΟΙ ΑΟΡΕΗΚΜΌΥΓΑΔΗ αἱ Ρ]οχ, Ίεπῃ ὑποῖμίσηα 

ἃ 66 |, ἴῖεπι (οἱ ἐποζρεγείι) βγταῖὶ οίδὲ αὖπι ... 5 αἲδ αρξαµενοσ, 1. 
(εδίο ἨΝΙ5ί) αρξαµενην 

48. υμεισ ΟΠΠΙ ΔΒΟ”1, πηῖ 60Ρ ΒΥΙΝΕ νν, ς ΤΠ υμεισ δε ΟΠΠ ΑΟΖΧΓΑΛΠ 

αποῖ αἱ οπιη ]ά α Ὦ ΓΗΣ: 1 4 νς 5ΥτΡ; Ἰέθπι 6 ο Αιιςβ (νἷᾶςο ρο5ί) ΑΥ15ΕΒ 
ΔεΙἩ εἰ 905, Ὁ και υμεισ δε [εἰ 508 αμίεπι) | µαρτυφεσ 8ίΠ8 εστε ἐππι ΒΡ 

αεί Απσιπίί οσσ] 19 (αἱ ϱ05 Ίογαπι ἐεδίε. Τοΐαπι Ιοζππῃ αοοιταίο εκ- 

δοχ]Ὀ1{.) ... ς ΤΠ εστε καρτ. 6ΠΠΙ ΝΑΟΡΙΝΧΓΔΑΙ αηςῖ αἱ οπππΥἷά Πρ]εν 

πι {ὰ {ΟΥ Ίπς πηί {ο] οορ ασ Αγταίς: Ἱέεπη ο” 3: νρεᾶ µαρτ. εστε 

(ΑΥτ1Σ Περέες ]ιογπι 908 εδίζ9) 

49. καγω (Ώ και εγω) 5ἶπθ ιδου ϱ. ΝΡΙ, 98. α Ὦ 6 Η5' σ”’ 1 νο «ορ ΦΥΙΣΕΒ 
Αασιπισοεαοςς ς Τη Τϊ και ιδου εγω ο. ΔΒΟΝΣΓΑΑΙΠ πο 161] αἱ ρ]εν 
(1. και εγω ιδου) ἔᾳ ΑΥ1Ρ αἱ γε]] :: οἱ τ, 21 (εί Με 1, 2 Μι 10, 16) 

10, ὃ {[ εξαποστελλω (1--ελω) οππι ΝΕΒΙΙΧΑ δ8. 10Τ .... ς Ἰωπ αποστελλω 

(4110 ελω) ο ΑΤΑΟΡΝΓΑΠ τποῖ α] ρ]εχ ... α ϱ” {οἱ Ἰηπρ ναδὶχί ορ 

πιδίαηι (ν]άςεαπίο -ελω) | ΑΡ"ΕΙ, αἱ επαγγελειαν | τουπατροσ µου:Ῥ αϱ 
ο11 τ. πατρ., ἃ πι µου | πολει 8ἶπο απ ῑίαπη ο. ΝΕΟ 214 Ὦ ο οεβ” ϱ]αᾳ 

νρ (οί. 19014{) «ορ Ρει5, ΟΓΤµάνεῖ 1 195 οἱ 1914 εἰ 5,15 µεινατε (1 προσμ., 

315 αἀᾷ αυτου) εν τη πολει ταυτη (14 οοἆ οπη) εωσ αν (1014 ᾳο ου) ενδυ. 

είς... ς (-- 9) αάά ιερουσαλη ο ΑΟΞΧΤΑΛΠ απο α] οπιησίά βᾳ 
αγγαί ϱ{Σ αγ αθἲ] ΟΗΥ 9519 ϱΝΙΟΧΟ3 ου: 9 1. 1ὔτ. οτου ... Βαβθεαὶ 
135 ζεωσ αν λαβητε) ΟΥΤΕΙΞΤΙ (864 345 ου) ΟΥ 5,319 Ὅμανί (νιὰο απίϱ) 
αν | εξ υψ. δυναµ. οππῃ ΝΒΟ”1, 99. Ειιβεσαί 455 οἱ (υμεισ δε ληψεσθ. εξ 
υψ. δυναµ. επελθοντοσ του αγ. πγευµ. εφ υμασ επι Αοί 1, 8 6ο1- 

πποίππι) πΠΟΘΙ1112 ΟΥγηΥ δω ς Ἰωπ δυναμ. εξ υψ. ΟΠΠ ΑΟ ΡΧΓΑΛΠ 

πηςἳ 3] ρ]ογ 1{ να «ορ αγταίτ ος γαι] ΟΥΤΑΙΣΤΙ ΟΥ 5919 Ἔματοί 515 ολί 
ΟΧΟΠ 1Τὸ2 ͵ 

50. εξηγαγ. δε: 1 Όοβπι {04 (61α11 1) και εξηγ., Τ εξηγ. τε, «ορᾶᾷ ΒΥΣΟ] 

οίΙ αεἴ] εί εὐμσ | αυτουσ 5ίπο εξω οππι ΝΒΟ”1, 1. 98. 151. α ο 60Ρ 

ΒΥΥΣΕΙ α(δΙ αγπι ΟΡ 14 (641111) Αισαηίΐς εοσ]1ο... ς ΤΙ αἆά εξω, Ίωῃ 
[εξω] οµπη ΑΟΡΧΓΑΑΠ αποῖ αἱ ρ]ονχ νο ΓΗ: 1 ᾳ να ΒΥΤΡ ααίμ ΑιρέοηΒ 

55 } εωσ (0 οπι) προσ ουπι ΝΕΟ" (9)1, 1, 58. α (ΊἼθήμε αλ) Οοβασδᾶ, Ίέεπι 

ο φιιαεί Πεἰλαπίαπι... ς ἢϊ εωσ εισ οιΠι ΑΟΖΧΓΑΑΠ ης αἱ ρ]ον (251. 

16ΕνΥ θΡ6Οπιεισ): ὓο {13.14 νς6ΑιΙΡέοΝΝ ἵπ Ρειαπίαπι (ο {-πία), ραΐ 

πδήμε ὑπ ΒείΠμ., Ααραπίϊ 60Ο] Ίιβφιε Πείμ. | και επαρασ: Ὦ επαρ. δε | 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΙΑΝ 24, 59. ποτ 

Π - 5] -- λα / 3 ’ ο ΣΦΩ 3 ” 3 

τὰσ χεῖρασ αὐτοῦ ευλόγησεν αὐτούσ. Ὁ] καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ευλο- 
σ- σα } Δ ο 19 2 - ς Δ ο Ἁνις , 

γεῖν αὐτὸν αὐτοὺσ διέστι ἄπ᾿ αὐτῶν. Ὁ3 καὶ αὐτοὶ ὑπέστρεψαν 
5; { Δ ΔΝ -- / [ο ον σα υ 3 

εἰσ Ἱερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶσ μεγάλης, 99 και ἤσαν διαπαντὺσ ἐν 
-- -- 3 - / 

τῷ ἱερῷ αινοῦντεσ τὸν Φεόν. 

τασ χειρ. αυτου (0 3: οπι αυτ.): Χα” εισ τον ουρανον | ευλογήσεν 

οπΠ1 ΑΒΟΙΧΓΔΑΠ απο 61] α] οιππὐΙά ,,, ΝΡ Πυλογήσεν :: οί αἲ ν. 80 

51, διεστη (0 απεστη, ασ ἆ ο] ἀἱβοερδιί, Ὁ ἔα νς }εξεδδί) απ αυτων 

βἴπο πα ἰίαπα οπή κ Ρα Ὁ ο ΗΣ 1 Αποιμιισσο]1ο - ἀἰεοεθείί αὖ εἶε. Τί 
{νο γευεγς{ Βιήιέ οἴς) ... ς (5εὰ ἀαΡ9 ρνοθαπίαο ΟΠΙΙΡΒΒΙΟΠΕΠΑ Ῥο]210) 

αάὰ και ανεφερετο εισ τον ουρανον ΕΙ ΝΕΑΒΟΙΙΧΕΔΑΠ πηοἳ α] οππΥΤᾶ 

ο έᾳ να βγταίς οίμὲ γ6]! ΟΥτ]αο 44 0οβπη 1δέ (6α1111) Ααρζοοῦς 9 

59, και αυτοι 8ἵπα αἀαίατη οππὰ Ὁ α Ὦ ο Η5 1 Αιισιί οσο]10 (: ἀπ ρίαπι 

ΠΟΠ ο8ί απίἩ απ αἰέαππθη {πα αγοΒΙΒΡΊΊπο οοΠαεγααί εππη νετυίβ και αγε- 

φερ. ευστ. ουρ.) ... 5 Τμ αἆᾶ προσκυνησαντεσ αυτον (945. « νο 

οπι αυτ.) εππῃ ΝΑΡΟ απο1” α] οπππΥΊά 6 [4 νε τ6! | µεγαλησ (εί. ϱ’): 

ΒΣ ΟΠ : 

65. εν τω ιερω: ΑΣ οπι | αινουντεσ ο Ὁ ἃ Ὦ ο Π5’ 1 ραῖ Ρος] «ορ (5ίο 
»Ργαραίσαπίεδ ειπε) ΑιασιπΙεθος] 10 (αινουντεσ αί τδοΙρία[αἩ, ΠΟΠ 

ευλογουντεσ, Ἠπϊας νοιβς ΙΙ νν. δ1---659 πεσαδδ]πάο 5παάαί: απἼρρο 

πρίαο 1ἱά6πι {ογο {ο5ίο5 σοΠδαοΠ{ΙΠΠ{.  Ῥτο αινουντεσ εογτεςίαπ Ἱ. 6. 

5αργαβοχτρίαπα ο8ί εὐλογουντεσ, Ἱπάς οΓΕΠΙΗ αινουντεσ και ευλογουντ.) 

εν ΑΒΟΤΕ ΑΥΤΗΝ ευλογουντεσ.... ς ΠΠ αινουντεσ και ευλογούντεσ (8 
«ντασ) οππι ΑΟΞΧΓΑΛΠ αποῖ αἱ οπιησίά ο [ᾳ νο 5ΥΥΠΙΣ αὖΠ1 (ΔείἩ ευλογ: 
και αινουντ.) | τον ὃεον 4ῦΌβα αμήν ουπι Νο ῬμΠ 1. 29. 98. 190. 240. 

244, α Ὦ ο Η3' 1 [α Ὀος] οἷι Γον σαἲ Πατ] Ίας ΠΠ (γον]χ 6ο) ΔΥΣΗΣ αγΠι 

εως (5 68 μα) αάά α ην, ἴωπ [αμήν] επι ΑΡΒΟΧΓΑΔΛΗΣ πποῖ αἱ Ρ]εν ο 

{ᾳ ν5 (αεί. απι {οἱ 1Π8) δγταῦ) ααί]ι 

Βαυλοπρίίοησς: ΑΤΕΜΧΕ 1, αἱ πΙ! βαδογίρίαπα ἸαῬοπί (Εα Π]απέ, Ιίθπα ϱ) 

«κατα λουκαν ... ΔΑΖΟΚΙΒΘΌΔΛΗ 8. αἲ ευαγγελιον κατα λουκαν 

:Ἡ αἲ πα τελοσ του κατα λαυκαν (8ἱ αἲά αγιου) ευαγγελιου ... Ὁ 
ευαγγελιον κατ λουκαν επληρωθη αρχεται κατ µαρκον. επι Πμαίί 

Ῥιεν: α ϱ ἆ Ε οναπφε[ώιπι (Ὁ. οπι) δει ἴπσατι (Α [πσαπιηι, ἆ [μσαπι) 

σαρΠίοίέ ὑπορίε (4 ἑαἀά ενας) «εστι Ἱπαγειώῃ [Πάσπι οΥδρ οτάο ἵπ 

ο), α εναπιφε[ζμηι αεσιηιάίπι Ίσα εκπλικυτ. εΥκιπιτ δεσιάπι πια... 

Ι ευρο εὐαπ επι δεοιιάηι ἴπιοαπι, {ον ευαπφε[ζπι 8οολιάιπι {σαι 

επρ[ίοῦ, 3. επρ]ίοέ ευαπᾳείπιπι βεοιιάιηι ποαπιπη ὑπορύιπί οαρέιία 

ευαπᾳεΓὔί εοσιµιάηπι ππαγσι .,. σαἲ Πέτα ευαπιεὔζιπι σαΐέα ἔπσατι τζετ 

ὑποξρίέ ευαπ(]εΙζπι δεοιπάπι πιαγοµπι . . οοπίτα πρ (πο νροᾶἁ οτρ[ῖ- 

οἵς ευαπιοζὕπι Νεσιμιάζ πι Ίποαπι (Ἴαθς 8οἱα. ΠΠ), ἐπούρίέ μγοίοφιΒ δεειηιάηηι 

Το]απειι). Εναείθτες ΗΚΒΛ αἱ Ρ] νοβΙ η (στιχων) ΠΙΠΠΘΥΗΠΗ ΠΟΙΑ 

μαβεπί: ΗΚΡ αἱ ΡΙ ῥω, Α αἱ παπα Αχοῦ, αἳ Αχ’, ῥψξ, ῥψιήν δισχιλιοι 
οκτακοσιοι (11946.) οἱ α)Τ{εν: Ἱέοπι αῖ ρπι κεφάλαια (τµβῤ’, αἱ Δαἲ ΡΙ; 

πβάιο αἲ οι θιῃ ΠΠΙΠΘΥΗΙΑ ποία{]ο πιαγσΙπα]1ς οοά Ἱσαιη ΏΜΠ αἱ αίτια 

εἶαιπ απ εἰς ΡνοσσΚ{ς; ἵπ ο νοχο πδαπο αἆ τµθ’, αἱ τε); ἵειη αἱ 

ΤΤΡΒΟΠΕΝΡΟΝΕΕ, Ν. Έ, Εά. α. αἲ 

ΑοςΙ, 9 95 

[Μο 16, 19] 



Τ98 Ῥιυδογ]ιρίοποαβ οναηρ ο] Τοαο. 

τιτλοι (γ΄), α]]φιοί οἵ.ρηµατα (,Υ νε] ,γογ΄ νο] ͵γΩΥ νο],γων΄ είο. Αοιὶν 

506Ε5 ευαπιεξὐῖ /,οαε 25900.) Ῥτορτίαπα αί ναίν οἳ οαρ1πιπα οἱ ΠΠΙΟΥΟΥ ΗΠΑ 

(ΑππιοπΙαοογαπα ϱ) ποία{Ιοποπα οοᾱ. ΑββοΠΙ. 1. ΒΥΥαΘΡ (αρ. Λα. ῥ. 09) 

Ἰαῦοίς οπρῖία οηἵπῃ 104, πππιογος 405 ροπῖς (ἵπ Μί 107 οἱ 426, ἵη Μο 

σ0 οἱ 200, ἵπ Το] --- εἰ 299). Πϊπδάετη νενείοπῖς σοὰ, ΕΙοταπέ. (δ1ά, 

Ρ. 59) οαρ]ία δὺ, ΠΙΠΊΟΥΟΡ 45, ππϊγασα]α 23, ραταθο]α5 25 [οβίΙππο- 

πῖα 16 Ἰιαυαί (ἵπ Μέ σαρρ. 68, πππιετος 200, πιῖχας. 20, ραγκὺ. 25. 

{αβῖπῃ, 991 Ἱπ Μο οαΡΡ. 48, ππῃ. 940, πηῖτας. 29, ραταῦ. 6, Εοδέΐπι. 11.) 

ΤΠ Ἡ ΠΠΠΙΟΥΑΠΕΗΣ βαοξίοπςς 109. Ῥιαοίονοα μπα) (αἲ Ἱαπη κΒ) 5αῦ- 

κογ]ρίῖοπος αποίας Παῦοπί Ἠηπο 1π πιοᾶαπα: εὔυαγγ. κα. λουχ. (5 οἵς) 

να] ᾳποά Γεαποη{ῖα8 το κα. λουκ. εὖ. (εἰ. κ οἴς) εξεδοΦηή µετα χρο- 

γουσ τὲ τήσ του χὺ ααληψεωσ. ἈΝοίαυΙ]1ς οαπη οβί γαίῖο Ἠαος (ον 

ΑΔ 9209, 900. α1β): ευαγ}. κατ. Λουκ. εγθαφῃ και αντερληθη οµοιωασ 
εν στιχοισ |βχοζ κεφα. τμβ’ (969. τµθ’, 900. τε’). Ὠοπίφπο 1 ῥατ- 
οἱς ποϊαπέαγ Ἠαθς οἱ ἱπαϊ]α: εγθαφη ελλήνιστι εισ αλεξανδρειαν την 

κεγαλην (9. 99. 124. 161. 165. 114. 946.) .. εν τη αττική τησ ῥοιω- 

ταιαα και επεδοίη τω χρατιστω Όεοφιλω επισκοπω γενοµενω µετα 

του Θειου βαπτισμµατοσ, υπαγορευσαντοσ αὐτω ταυτα του μεγαλου 

αποστολου παυλου (598.) .. υπηγορευθη υπο παυλου εν ρωκη (5. 

90)... ἀλετ (οί 18.) δίο: κοσµία ιγδικοπλ. εισλουκ. παραγραφή! ιστεο) 

(αΏ. Ίου Ἱπαῖρίί 18.) οτι το κα. λουµ. ευ. υπηγοφευθ υπο πετρου (18. 

παυλου) εν ρωμή” ατε δε τερατικου χαρακτηροσ υπαρχοντοσ (18. 

-Ξ0χο0ν) απο ζαχαριου του µερεωσ Θυμιωντοσ ηρξατο .. ΒΥΗΣΟΝ ζωη 

68 ευ ζὔη δαποίιπι Ίμσαε ευφἰδίαε, οοᾶεχ αἴπδάσπα ναιβΙοµὶ5 Νοδίο- 

γίαπας (αρ ΛάΙ. Ρ. 91) επρἰίο ου ζωπι απο μγαεαἰσαἰτοπν ,μσας, 

μιοᾶ ἄἴταεσε ϱγαεζίσαυιέ Πἰεπαπαγίας; ΑΥτΡ πύμιπι δὲ ευ. φαπιούσηι {μι- 

σα6, «ιο {οπές οδί (ήγασσα... ΑΟ [ζαύμύι εδί επεπιρία" επαπ. αροςί, 

/πισας πεζοί, φ πιο δεγζμδίέ «ήγαεσο πι 126 αἰίφια Ιασεάομίας Ροβ{ α5οζ- 

βίοπέπι 1. Ν. {εδ Ο)ιίδεί αἲ οαείηπι ΑΛΑ. αωιο, ΑΠ. Οἰαιάὁ (ζαεκαγίς. 



ΚΑΤΑ ΤΩΑΝΝΗΝ. 

1. 
πιο ο 3 αι ς / ης / στ Δ Ν Ω / 

1 Ἡν ἄρχῃ ἡν ο λόγοσ, και ο λόγοσ ν πρὺσ τὸν Θεόν, 

Ἑ κατα τώαννην (5 -ανην) οππῃ ΑΗ. Τοπ ο βεοιάμπι πιαέ]ισιτι επρ[ἰο ή 

ἠποῦριί βεοιιάηπι Τολαπποπι. Ἀοο α Πίο 4 πα δεσισιάπι ἑραππεπι | νο Ὢ 

{ου ΑΥΥΟΗ Ί{οπα Ὦ (ν]άο ρο8ἱ) Τη ΒΙΠΙΠΑ ρα σίηα βΙπσπ]ογη ΓΟΠΟγάΠΙ Τη- 

βογ]ρίαπῃ μασ οπί.... αὖ ὃσ Ἰπ Τ ευαγγελιον κατα τώαννήν πί ΔΟΡΗ 

άΠΚΙΝΜΡΟΣΑΛ αἱ ΡΙ (0 εὔαγγελιοντου κατα τὠαγνήν αγίου ευαγγελιου) 

εκ. 5ο το κατα Φαν). ευαγγελιον ο ΙΠΙηάδο Ῥογί]ά, ς το κατα ιω- 

ανν. αγιον ευαγγελιον οππι πΙΙΠΙδΟ ρείπα ... αἱ ραπς (αἲ 118. 259.) 

εκτου κατ. ιώανν. (118. αἀᾶ αγιου) ευαγγελιου (959. αἱ οπι ευαγγ.), 

09, ευαγγελιον εκ του κατα ιώαννην ... Ὦ εαγγελιο) κατα µαθ θαιον 

ετελεσθη αρχεται ευαγγελιον κατα τώαγγ1, ἆ ουαπ(εἴζπι 56ο πια] 

οπρ[ίοιέ ἱποῦρίέ ευατιφεζίπι δες {ολαππεμ. Τρ85ο ἱπΙο οναηραΙῖ γαροί]- 

Ππγ ΓΑΠΙΠΙΗ κατα γήν (ροδίοι (ῴαν) οἱ 5εο ἰο]απ. ἈΙπηϊΠίον α (8ο α 

Ὦ]1Πο]ήπο {απίατη ἹπδονΙρί]ο: παίρίέ οἵο τοβαογίαχ) Ὁ Ε ουαπφε[ίηπι βε- 

σι πι πιαζέ]ιασιπι (-ετπι) επρ[οί ὑπορί ευαπφεϊύηι (Ὁ οτι π «βΏ- 

Βογ]ρίίοπο βδεᾷ αάά τοραιίο (Πίπ]ο Ἰπ 1ο ονρ]ή, ἱορίο ΡἱαποΠΙπο) 56- 

σππιάιπι {ο]ιατπεπι (-πεπ Ὦ), 4 ευαλή. δεσιιιά. πιαἑ]ειπι εΧπλικιτ ἱποῖρτί 

επαπῃ. βεσιπιᾷ. 1οΠαπποπι, 8αςἹιοπία Ἱπδογ]ρίίοπο: Ὀπιίηπι ευαπ(ε[ῖ «ο- 

σιὐιάµηι {ο]ιαπιεπι. Τίεπι ο 91 απι {οΥ ὑιαιρίέ ευαπφε[ώιπι (01" ΟΠΙ1) 5εσιι- 

πι {ΟΠαππεπας ϱἲ. ὑοήιπι 5. ευαπφεἴῶ Φεσιιάιίπι Ἰολαπποπι; οαί Πίο 

ογα{έαγ. επαπιφ. 6εσ. το]ι., Ῥοδίσασιιο ὑπήπη 5. ευαπ(ε[ύζ 5σο. το]. ἀἰογία 

ἐπί, ἄθμβ. ... ορ εὐατιφε[ύιπι βεοιήιάλύπι Ιο]ιαππεηι; 50 ΠΟΠ αἆοδί ΕΤ ή 

ονσ]ῖ πας ππαρῖς ἵπ ΜΙ, 5ο ἵπ Τ6ἱ1, πδί οβἰ ευφζήπι ρον ἠζαγοιι ὑποῦρίε, 

“ουρίήιπι Φε’. Ππισαπι ὑπερίές Ἀγνοι ευαπφοζύηι «οιατηηί (ᾳιιοᾶ. οχοῖρὶί 

βποπι ονρΗ βοππάππη Μανοππη)ς ΑΥΤΡ (οἵαπι ο ΡΞΟΙΙΑΠ 12) απο Γηπι 

ου [ὕηπ (νεὶ επαπ(. δαποῖ.) Ιο]ιαππίς; ΒΥΥΣΟΝ (α{ οογία εδ Ἱξαπα ο56) εραη- 

(οἴδιπι βαποίιπι γγαεαίσοσέζοπίς Πολαηπί ῥγαεσοπίς, απϊναςδ δαρΙ]οῖξι 

«ος Ιοσμίι εδέ αο ργαεαἰσαυ («ἴγαεσε Γρ]ιοβί, 

1-2 Ἰαῦοπί Ναἱοπίί αρ 011 (Ρ1οΙί) Ῥογαίαολῖρρ 1ὔ4 ΤσηΙη(ΡΙΡ05 (απο ο) 

οἱ (ν. 1.) 509 πυ»ϐ) πρ]. (ο. ΥΝοΙΕ 21 ο8 εν διδασκουσιν ηµασ 

αι αγιαι γφαφαν και παντεσ οι πνευµατοφοροι, εξ ὢν τώαγνησ λέγει’ 

εν αρχη ἡν 0ο λογοσ - ουδε εν) ΤΠΙ 158 (7η ῥηὐαἰρίο οτσαί 2ο ζηι ---- ΟΙ 

4Τ Ἡ 

ϱ 



40 1,2. ΝΑΤΑ ΙΩΛΝΛΗΝ 

ῳ Ν Ν Δ Δ ο ο / ς ο α 3 2 , υ 

και θεσ 1 6 λύγοσ. Ὢ οὗτοσ ἡν ἐν αρχῇ πρὺσ τὸν Βεύν. ὃ πάντα 
ο] 2 - ». Δ λ ώ -”. ’ Σοὶ α ια] ν. ] 

δι αυὐχου ἐ}Σ)Στο και χωρισ αυτου ἕ)ε)ἕτο ούδε ἓν ὁ 2Σ70)Σ2’. 4 ἔ7) 

σοπιργε]επά ει) οἱ 151 οἱδΙ5 Ο]οπιῦ (Εν αρχη - Θεοσ ην ο λογ.) αιϊπε]θοῦ 

(ες νν 1.5.4.) Τ]μάοί αρ Ο1ενηῦῦδ (Εν αὖχη - Όεος ην ο λογοα, οι απο 

ουαλεντινου ουτωσ εκδεχονται οίς) οἱ 565 (1ὴν αρχη - προσ το» Θεον. 

ϱ 7εγονεν --- ζωη εστιν) ΟΥ1» 596. 653 ϱ/ 5, 1τΤ ϱἱ 4,39 ϱἱ5π6ρο Οτἰπί 1, ϱ 

95 εἴ»αερε Ἠ]ρρποεί 13 οἱ 1” (ο. Τμας 52) Γἱοπα]οχ αρ Έιις Σ0Ι5 (το µεν 

[ευαγγ.] φησιν εν αρχη ην ο λογος") Εαδᾶθνι 335 οἱ 105 Ίέοπι 150: 310 

είρταερ οί Ρ5 ε{τησε]] ο{ ες] {1ο αρ Μαἱ 15 ΑΙ 115 οἱ5αερ Ον 5, ὅοδαᾳα 
ΕρίρΙΣΤ9: 884: 105: 609.7τ9 ΟΥγΗΝ 155 οἱ 105 ἨἩπεοιποπη 150 ΟγγίοἩ Τά γοἱ ὃν 15ου 

ες 1 555 οἱ 5915 4] πηα ΟΥ Ρ165 οἱ 355 οἱ 35 ΤογίρνακΣί οἱ (ν. 1) 15 οἱ Ώδνππορ 

320 11305 οἱ 196 ϱίς 

1. και ὄεοσ: εἴ Οχ950 ἐπὶ μὲν τοῦ λόγου προστιθεὶσ τὸ ὁ, ἐπὶ δὲ τῆς 
Φεὸσ προσηγορίασ ὅπου μὲν τιθείσ, ὅπου δὲ διαιρῶν. τίθησι μὲν 
7ὰρ τὸ ἄφθρον ὅτε ἡ Φεὺσ ὀνομασία ἐπὶ τοῦ ἀγενήτου τάσσεται τῶν 
ὅλων αἰτίου, σιωπᾷ δὲ αὐτὸ ὅτε ὁ λόγος θΘεὸσ ὀνομάζεταν. Ποια 

Εα5πιοθἩ 131 οὐκ εἰπών' καὶ ὁ λόγοσ ην ὁ Φεόσ, μετὰ τῆσ τοῦ ἄρθρου 
προσθήκησ, ἵνα μὴ αὐτὸν εἶναι τὸν ἐπὶ πάντων ὀρίσηταν οἱς, Ίέθιι 153 
διὸ φησί: καὶ Θεὸσ ἦν ὁ λόγοσ, ἵν ἴδωμεν θεὸν τὸν ἐπὶ πάντων πρὺα 
ὃν ἦν ὁ λόγοσ, καὶ θεὸν αὐτὸν τὸν λόγον... 1, ΝΥ8ς 3686 (αἱ π1οὮ Τε 
350 ο 1016) χαι)ο ΌΦευσ 

ὃ, δι αυτου (οί. ϱ’): ΡΟΟΙΥΧΕΟΘΗΣ5 δια αυτ. | ουδε εν ΟΤΙ ΝΟΑΠΟΓΟΧΓΔΛΙΗΙ 
αποῖε]] αἱ ρ]ον γαἰοπίί αρ 111 ΝααΡΞΗΙΡΡ 10ἳ Ῥογα 14 Γρη!πίρο] 505 
Τα 15 (παντα υπ αυτου, και χωρισ αυτου ΥΕεΥΟΝΕΝ ουδε εν) Τρ ΙΙ ση 
ο]σοιῃ 194. 156. τ6ῦ. πθτ. 805 αἱ, ΑΠ Ον 464” 06. οτ. πο. ΗΙργρποςί 19 Ὅια 1550 ας 

ἆθπῃ 335 ϱἱ Ρια6ρ 540 (1119) οἱ 1ησθ]] 61: 105" 111 αᾳϱ5αερὀ ϱ{6ο]{ αἱ λΤας]]6ιΙ5 

5 οἱ 119 ΕρΙρΗΣαεΡο (ν]άς απίθ) ΟγτΏν 52 οἱ 190 Ῥα5 6ΙΙΛΟΙΗ δ0ῦ Νας 1195 

Ον Ὀδῦ Τμάτοί 1905 θίς ... νἩ 9 1. 209. 4Τεν α1δ α]ᾷ Ῥέοίατη 6ΡΙΡΗΣ11 
Τμάοί αρ Ο1]σπη 530 αἱ Ο1οπιῦς Ον 11δτ οἱ 335 ΕΙΡΡΙπΟΡ 112 οἱ ἀεπιΣ1ὸ ρ{65 

535 Τ]ιάτεί 1) 651 (βαἆσοᾶ 1 ουδε εν οἱ] ουδε εν ο γεγονεν) ουδεν :: οἱ αἲ 

ΙοἩ 10, 41. 15, ὅ εἰ 18. Αοὶ 4, 92 Ῥο ὃ, 10. 1 0ο 6, 5 | οὐδὲ ἓν εἴ 

ὃ γέγονεν οοπϊαμκίπιας οππα οὕμα ΠΚΜΟΕΟΝ ΟΧΓΑΠ αἱ αν Ίοηρε 

Ρία 6 (αἱ αριά βαῦ να) νρςᾶ αγτυἉΣ (οοπ(γαγίαπα να]ί Έτερ) εορΡ1 οί 

ΔΟΝ οεροίν» (εἰ εἶὖπέ εο ]ιαιά εδ «ίε(μαπι Γαοίηπι ὑπ ᾖου (ποά ιΓαοίμηι 

ἐδί, εορᾶΖ οπι Ὅπ ου (ιοί αοί. εδ; {παπι ους] έν ἐγαί υία Πας ἴπ εο) 

1 ρη ΙΠίρο] 505 (ροβί ουδε εν ο γεγονε πμ αά 418) Ὀ{α 150 (αἲ 1β) 1 ἆ 

ἕνα 115 ( ΕὈάγπαπι νετρα οοπΙαηχίεςο ο]αγΙββΊπΙΙΝΗ Π{ οκ ΙΗ5: το εν 

αὐτω ζωη ην, επεκδιδασκει οτι αυτοσ εστι’ αναρχωσ η ζωη - ὁνο και 

αυτοσ φησιν᾿ εγω ειµι η ζωη: εγω ειµι το φωσ) Ερ]ιν”” (ρορί ουδε 

ἓν ο γεγονε Ρεχβ]ί και ο λογ. σαρξ εγενετο) Ον η) (επαγει οτι και 

χωρισ αυτου εγενετο ουδε εν ογέγονε, τουτεστι, των γενήτων εἰς, οὗ 
γαρ δη την τέλειαν στιγμήν τω” ουδε εν, επιθησοµεν κατα τουσ αιρε- 

τικουσ. εχει/οι γαρ ῥονλομενοι το πηευµα πτιστονγ ειπε φασι” ο γε 

Ίονεν, εν αυτω ζωη ην. αλλ ούτως απεριγοήτον γινεται το Λεγοµενον, 

Ροβίος ατοπον ἀῑοΙί εἰς) Ὦρ τρ ]ν 515 609: 119 (- χωρισ αυτου εγεν. ουδε 

εν παρεκτεινοµενησ τησ αναγγωσεωσ εχει ο ΥΕΥΟΥΕΝ, ἵνα ουὐτο 

γνωσθη είο. Ἠϊπο η] να]εί απο α ΠΡΙ ἑαπίαπα ουδ εν πβοτίς δη 

μα) 



ΚΑΤΑ ΙΩΛΝΝΗΝ 1, 5, ται 

απλα] πε. 3 κ ο Ε.Τ Ν -” - 2 ; λ Λ 
αὐτῷ ζωή εστιν, καὶ { ζωὴ ήν τὸ φωσ των ανθρωπων. Ὁ καὶ τὺ 

100). ΟΕ εί. απο τὸ ῥ' 50 γοµιζουσι δε παραγινωσκοντεσ και µη νοουντεσ 

Φιαστελλει» την αναγ}ὠσιν τιγεσ εν τω ειπειγ' παντα δι αυτου εγένετο 

-ἐγενετο 919ΕΥ, εωσ ὧδε αποτιΘεντεσ το ϱηήτον, - η δε αναγγωσισ ου- 

τωσ εχει παντα δι αυτου -- ουδεν ο γεγογεν ε’ αυὐτῳ' τουτεστιν οτι ειτι 

γεγονε, δι αυτου εγενετο. ΤΠ αν οἱ 1395 (49103 εγεν.ουδε εν, και τα εξησ.) 

ΤΠ ά ος ΠΙΟΡ 39 ενπων γαρ οτι παντα ὃν αυτου ἐγενετο, επηγαγε' και χω- 

ρισ αυτου ουδε εν ο ΥέγοΟΥΕΝ, τουτ εστι και συντοµὠσ ειπεν, ουδεν των 
γεγονότων αγευ αυτου γεγενηται) ΧΟΠ (και εργοπογου διχα µυθου 

ουδεν εφυ τοπερ εσκε' καιεµμφυτοσ ΠὲΣν εν αυτω ζωη πασιµελουσα). 

ΤΕΡρΙγσΙ α Ἡ. 1. ον με’ ουν πνευματοµαχοι ουτωσ α»αγιωσκουσι το 

παρον χωριον' και χωρισ αυτου εγ. ουδε εν" ειτα εγταυθα στιξαντεσ 

αναγυ/ὠσκουσι» ὧσ αφ ἑτερασ αοχησ’ ο 7εγονεν εν αυτο ἵση ην, και ε0- 

κηγευθυσι κατα τον ΟικειοΥ νουν το χωθιΟΝ, Λλεγοντεσ οτι επταυθα περι 

του ππνευµματοσ διαλαμβανει ο ευαγγελιστησ, λεγων οτι ο γεγονεν εν 

αυτω, τουτ εστι το πνευμα το αγιοΥ, ζωη ήν. ταυτα δε λεγουσιν ου 

πέφι µακεδονιον (παπί ἰερίαίαν ασια Ηατπιεπορι]ς ἆ4ᾳ Σαο[ἶς αριά 

Ἠγαί5ί. αᾱ Ἡ. 1.) είό Ίμεισ δε ουχ ουτωσ, αλλα στιξαντεσ εν τω" ο 

Ίεγονε, απ αὐχησ ετεθασ αναγώώσκοµεν το" εν’ αυτο ζφη ην. Τἴοπι 

56ΠΟ] 35 τινεσ δε και ουτωσ ανεγγωσαν΄ και χωρισ αυτου εγένετο ουδε 

εν, 9 γεγονεν εν’ αυτω" τουτ εστιν, ουδε εν των δι αυτου γέγονοτων 

χωρισ αυτου γεγΟΝεΝ. τιγεσ δε και ετερωσ" ο γεγονεν εν αυτω, ζωη ην. 

τουτο δε ψευδοσ εἰο. Οπῖρας αοσθο1ί Απιρνηοβιϊ ἆε Αἰεχαπάν]ηϊς 

εί Ααργρί5 εδπιοπίαπῃ, νίᾷςο Ρ5 56,55: ΑΙοχαπά κ ιπὶ απϊάσπι οἱ 

Αοργριϊ Ἱαριπί: Οπιπία εν ἔρδιπι Γαεία διιέ οἱ κύιο ἔρεο |Γαοΐπι εδἰ 

πζ]τί «ιοά Γαόίπο εδ, αἱ Ιπίογροβίία ἀῑδίποίίοπο 5ιρΙεϊππέ: {π 1ρεο 

υἴία εδ. Ἀπ]να 5 Περι» Π]α ἀῑδίϊποίίο: 650 ΠΟΠ Υ6ΥΕΟΥ Ι6βογο: 

«μοά Γαοΐμπι οί ἵπ ἔρβο, υτία εδέ, οἱ πΙμΙ] Παθοαί αποᾶ ἴοπεαί Ατγίαπαδ, 

απία, ΠΟΠ 11118 νοµσπα 60ΠΡΙάςΥΟ, 8εᾷ Ιοσίῖομῖ5 Βασχας ϱοΏΡο(πάΙπθπι 

γεεοφΠοβοο΄, εἰς. Ἰίοπι νὶάο 3ε Π495,6: Νας Παπά νοτεπά η οδί αποά 
βο]απί ΑγαΠί δαενα Ἱπίογργεία[Ιοπα 6«ΟΠΙΡΟΠΕΥΕ. ἀΙσεπίθ6β Γαοίππα 6856 

4εί νετραπι, απ] βεγ]ρέαπα οβί, πα Ιππέ: 6ος Γασοξηπι εδί ὕπ ἆρδο υία 

εδ. Ετίπαααι Πε] ]]αα Πέ 5ἲ ---- Ὠσθεϊπᾶς απάε Ῥοβδιπί ἀοσαγο βἶς 

ΡΤΟΠΙΠΟΊΠΕΡΟ οναηρο]Πβίαπα ὁ. Ῥ]ονίααε απῖπα 4ος[ οἱ Πάε]εβ βίο Ῥτο- 

παποϊαπί: Οπιπία ρε) ἵρδωπι Γαοΐία δια, εἰ θύπα ἵρσο Γαοέηπι εδ ποζ]νὴῖ φιιοά 

αεί εδ. ΑΙ δἷο: Οπυπιία Φε) ἵρδιπυ Γαοία δισιέ, οί αίπο ἴμδο Γαοίπι 

εδὲ πμ. Ὀεαεπίααθο φιοᾷ ]αοΐωπι εδί Ῥτοπιποϊαπί, οἱ 5αρίαηραπί ὅτι 

7ρδο, Ἠος εδε: Θπ]οφαἷά απίεπα (αοίαπα, αδί 1η 1ρβο. Ομῖά οδέ: η 1ρδοἲ' 

οἵο, ΟΕ οί, ΗΙετοΠ ΥΠΙ 65144 αΡΙ οοπ]πησ]έ: εἰ οἵπε ἆρδο }αοίήπι εδί 
πζ]] φιιοᾷ Γαοέπι εδέ (απαοβέ. Ἠοῦτ ὅ, 506 να]]αχ5 ἑαπίαπι Ρον] Ε: εἰ θὖπο 

ἔρεο Γαείηπι ενὲ πϊ]]) είς ... οοπίγα δοπβῖμαν (έα οἰίαπι Τμ) οὐδὲ ἕν. 

ὃ γέγονεν επι Αγάς" ρα” νΙάτιονιᾶ ΑΙ ραπο α Ὁ (φιοά αιέεπι [αοίιπι εδέ) 

ο Ε3: αγία. σοᾷ νεί απο (αρ Βαβ) ἐπ ΓΟΥ (οκ 5ΗοΒογ Πα ΥΑΙΊΟΠ6, αποά 
οξ. ἵῃπ απι σαάετο 5π5ρίςογ) επῃ Ίο (αἱ 8 ῥαπΠ{6) δα] 5Υντεα (ία αιίεηι 

7Ε8 Ίιαε ιέ ἐπ εο) ααἰμνίᾶ ΝπαββΡΙΡΡ 101 (ο δε γεγονεν εν αυτω ζωη 
εστιν) Ῥογαίαίρρ 194 (εν αυτω δε, φήσιν, η ευα γεγονεν, ή ευα ζωη) 

γρ]επίί αρ ΙτάΙ (αλλα ο γεγονεν εν αυτω, φῆσι, ζωη εστιν. τα μὲν γαρ 



ΜΗ 8, 
λίο 1. 

.ς 5, 
! 
9 

τα» 1, 0. ΚΑΤΑ ΙΟΛΝΝΗΝ 

- . - / , να , δα ὸ ’ 

φωσ Σν τ] σποτις φάὐἒ χαι ἡ σχυτιά ἆντο ου κατέλαρε». 

0 
ο 9 
. ὦ σσ 3 ) , ΔΝ έ - / 

/γένετο «γθρωποσ, απεσταλµέγοσ παρα Όεου, ὄνομα 

ολα εφῆ ὃν αυτου γεγενησθαι, την δε ζωην εν αυτο) αἰπε198 Ἠργαο] 

τὸ (το ο γεγονέν εν αυτω ζωη ην, εξειληφε» ἆντι του εν αὐτοω, εισ 

τους ανῶφωπουσ τουσ πνευκατικουσ) εἰ 5 5 (ων πφοστιθησι τω" 

ουδε εν, τω» εν τω ποσµω και τη κτισει) Τμάοί αρ Οἶσπη ζο8 οἱ 508 

Οσοι 114 οι 315 Ον 50 (επήνεγκε φασκων περι του λογου" ο 7έγονεν εν 

αυτο ἕση ην. ΥΕΥΟΥΕΝ ουν η ζωη εν τω λογω) εἰ 35 (ο γεγονε γαρ, φηήσυ, 

ἕν αυτω ζωη ην) οἳ ὃδ (επει ο 7εγονεν, εν’ αὐτω ζωη ην) οἰδαςρο Ονίπί 

5/0 (απο αωίεπι γαοέωπι εδὲ εἴς) ΕιιδΙΙΕΕΙ 134 (ουδε εν, και ετι τουτοισ 

προσύθεισα το 0 γεγογεΥ, εν αυτο ζωη ην) εἰαεπη 1ὔ0 (εν τε γαρ ζωη τισ 

ἐστιν εν τοισ ουσιν, ο γΕγΟΥεΝ εν αὐτω ζωη 1’) αίβ5 148 οἱ αἰνῖ Ογγο]θ 
(ανα γκαιως φησιν ο γεγοΟΝΣΥ, εν αυτω ζωη ην. ου µο)ο) φησι” δν 

αυτου τα παντα εγὲγέτο, αλλα και ει τι ΥΣΥΟΝΕΣ, {) ἐν αυτω η ζωη οἵς) 

αἲ χο ΗΠΙΤΤΙ οι 9 Απιὸ (ν]άο απίς) Αισίοῦ 16 δίς. Ῥτασίογοα πι] {1 

γουρῖς Ιομαππί5δ παντα ὃι αυτου - ουδε εν εετίε ΠΟἩ αάάπηῖ ο γεγονεν 

ρτορίεγαεπααα Ἠαες 5εἰαηχῖδθο αἳ 1115 νΙάεπίιτ, αἱ πι Τα Τρ]! 
23 ΠΜ{08. 118 οµ5α6ρ ΟΥΤΙΣΘ5: 154: 160 Α{]ι 59: 565 Ῥογ{ργακ 51 ϱΕνοπιοµ 20 

οἵς .., πδαίχαπα ΙβΗΠοΙοπεπα Ἠαβεπί απί οομ Πτα ΔΕΑ αἱ ΒΥΥΣΕΝ οἱ 

Ρ (5ο πίνασπο οί εδ αἰςΗποίῖοπα Ροβί ο 7εγονε’ ροδῖία, αὲ οἶαπι 

5ΥτΑ}) αντ | εν αὐτω: Αιρίῖο] 116 ροίο8έ οπῖπα δἷς ἀῑσϊ: «ος Γαοτύμι 

δὲ ἵπ οι οἰία εδέ: οχρο ἴοξιπι υἱία οδί, 5ἶ 5ἶό ρτοπαπ{]ανογίπηις. 

Φι]ά οπἶπα ΠΟς ΤἨ 11ο Γασοίαπα ορ, -- Νο ία αὐάασαίνς (Μαπ]- 

«ομαςος. ἀῑσΙ); μρτοπαποῖα δἶς: (ιο Γαοΐηπι εδ, ο καθ ἀ]φειρίο, οἱ 
ἀοἴπάς 1ου: πι ἐπίο υία οθέ." 

«ἐστιν 61 ΝΡ εοᾶἆ αρ ΟΥ913 (τινα µεντοιγετων αντιγραφωών εχει, κάν 

ταχα ουκ απιθαγωσ, ο γέγογε, ε’ αυτω ζωη εστα)α ο ο ΕΠΣ" α 

εοάναί πό (αρ βαΡ) σαΐ πηπα δα) δγεόὰ γα]οπίί αρ τά] ΝααΡΡΕΙΡΡΙΟΤ οί 
ΡυναἱὈ1ϱρ 14 Τμάοί αρ Ο16ιη 565 ΟΙοπι 114 ΟΥΡ 355 οοᾶά ΗΙ]Ττι οἱ ποτ 
Αιισ Τομ 116 δίο.... ς ΤΙ ην 6Η ΑΒΟΙΙΟΧΓΑΔΙ πποἙ]] αἱ οιηνΙᾶ ο νυ 
σορ αγνά; οἱ Ἡν Τμάοί αρ Ο]επι 509 (ο γεγονεν εν αὐτω τω λογω, ζωη 

ἡν ή συζυγοσ) Ο1οπι315 Ος 1, 053 ϱἱ ή» 30 ϱἱ 588Ρ Ἐδπισε] 134 ϱἱ Ρ5 16 οἱ 
αΗ 8 Ογ 11 οἱ αυ ΟγΤΙο49 οἱ αΠθῖ Νοπν Τηάχοι ντ οἱο πι 155 γρ 
5οοῦ α] 1: ἔασῖ]ε ρτορίαυ οοπίοχίη το εστιν δι υδασυαίαν ήν. Ῥτο 

η αιοά βαμδεφα]έας (οί. Υαἰονμίέ αρ 41 Λιρίος 31) που ρταςρομ 
εστιν ηἱςί Ὦ οοάνοί από Αγχου, | και η ζωη (ία οἱ. Οτ1 953 οἱ 30. 69: πτ], 
Ο1 επι ζ5” θοτο (ο τοινυν αφνουμενοσ τον σωτηρα ἄθνειται την ζσηη, 
οτι ζωη ήν το φωσ) Ον 991 εἰ 15 α]ά οπι ἡᾗ |. των ανθρωπων (Ηαβδααπί 

11 Ον 035 ταυτον εστι τοφωσ του κοσμου τω φώτι των ανθρωπων): 

μ” οι (δαρρΙ”) 

«αυτο αι οἳ, : οτταν]ί ΒΙαπ6μΙΠΗ5, 4πσοπι βασμίας ναί ΡΙτομΙαΒ): Ἡ 

10. αἱ” ο Ἠ]άοί αρ ΟἼοπι ο αυτον (α αἱ [μα [πσαί -- εἰ (επεῦγαο σι 1101 

οοπιργέ]ισπάεγΠέ. Τ]μάοί ουτου εστι το φωσ τησ εχκλησιασ - και η 

σλοτιὰ αυτον ου κατελαβε) 

«Φεου: υ” κυριου (ἆ Ἠαϊ πβηιο αἲ Ὁ, 16) |. ονομα αυτο (ία κό Ον 931 

ον Οδ νι 161). κ) ρ” Πα 159 ην ονομα αυτω, εταί οὗ ΠΟΠΙΕΏ . . . 
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δι ορ 3 η . σῄ τ πας ώ / 4 ο. Ν 
αὐτῷ Ἰωάννῃσ' { οὗτος λθεν εἰσ μαρτυρία», ὕ-α µαρτυρήσῃ περὶ 

-- , σ ; ; ορ] 2 -- ) τ μα χν 

τοῦ φωτός, ὕνα πάντεσ πιστεύσωσιν δι αυτου. Ὁ οὐκ ἤν ἐχεῖνοσ 
Π - 2 ». ο . / λ ος / 6 9.8 5 ν΄ ας 

τὸ φῶσ, ἆλλ ἵνα µαρτυρήσῃ περι του φωτόσ. 9 {ντο φωσ 
ο 9 , απ ).. ; ” Ε η 5 , 

τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἀνθρωπον, ἐρχόμενον εισ τὸν κόσμον, 
πτ - [ σπ ΔΝ ιά φι ι) .] ” ν ς ; 

10 ἐν τῷ κόσμῳ ᾖ), καὶ ὁ κύσµμοσ δι αὐτου ἐγένετο, καὶ ὁ κόσµοα 
Δ 9 / 4,1 3 ν οσο στ Ν ς ος 2 ” 

αὐτὸν οὐκ ἔγνω. 11 Ὁἳ' εἰσ τὰ δια ἠλύεν, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ 
/ - 3 [4 Ν ” 1 ’ ον .] νο ] 

παρέλαβον. 12 ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖσ ἐξουσίαν 
; -- ; ὃς / υ η 5 - η α 

τέκνα Ψεου γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εισ τὸ ὄνομα αυτου, 19 οἳ 
3 ος { ιά 2 Ν 3 ’ Δ 2ο . Ό ’ 

ουχ εξ αιµάτω» οὐδὲ ἐκ Ὁελγματοσ σαρκοσ ουδε ἐκ Ψεληματοσ «)- 

499, θ09ν ὧονομ. αυτω, Ον 9] ὦ ονομα, Τὲ νρ ση ποπιό εγαί | ιώάγ)ησ 

(ϱἳ ήν): Ἡ (αἱ δο]οΓ) (ώΦανησ 

Τ. µαρτυρηήση: Ἡ 348. α1ὔδοἳ α] -ϕήσει | πιστευσωσιν: Ὁ 150ὲν -σουσω. 

Ῥναοδίσγοα 990. ΑΙ4ΡΙΙ45 ΟΠ 7 παντ. πιστ. ὃν αυτου, πες μιας] οκ- 

ῥείτη: Τγἱπε 189 Ογτ 165 

8. µαρτυρηση: Ὁ οογ»9Υ αἱ Ρας -ρ]σευ 

Ὁ. ήν το φωσ το αληΘιγου: Νγτα Πίο Γιάέ οεγαῦ |. ερχοµενον: εαπι αν- 
Όρωπον οοπίαης (υοπζσπέοῖι) ἵε νο ΒΥΤΟΙΗΗ σορ ας Πέθια Εβάση 354: 
400 (το μεν Φειοτερον αυτου ατὲ φωτιζον πονγτα α)θρωπον έρχομ. ε 

τ. κοσμ.) ο πΕοΡΗ 154 Ερῖρ]ι ΣΙ ΟΥ 905 {ευ φώτιζει παντα αν Θρ. ερχοµ. 

ος) ΟγτίοἩ 15 (ο δε του Όεου λογος φώτιζει παντα ανΏρ. ερχοµ. οἰς) 

Νοπη 36 οί, ΑΠίον ΤΠάοιπιορ3ί (οπ{οχ 181) ειπων το" ερχοµενον εισ 

τον κοσμο», περι του δεσποτου χυ καλωσ επηγαγεν το" εν τω κοσμο 

ἠν; ὠστε δειξαν οτι το ἔφχομενον προσ την ὃια σαρκοσ ειπεν φανε- 

οωσι.. 

10. δι αυτου (86): κ δι αυτον : 
19. οσοι δε οἱ. 0112395 οἱ 1πί 4,250 Ερίρ]ιδ5ε Οταν 118 ος 105 [επί δ]σδα ΟΥ/:06 

Γιοἳ[δ6 ΗΙ1 105 ο, αΗῦ): Ὁ ο Τονιοναἳ” ΟΥΡΖΤΤ οπι δε | ελαβον ο. ΝΛΗΖΟΡΙ, 
αποἵο]Ι οπ]Ἡ οἱο... Τ ελαβαν οι 

19. οι ους εξ - εγεννηθησα» οἴ. (. οπι οἳ, αμ) οσα (15: 5 οκ β11οπ/1ο) 

4 να βγτέι οἱ πί οἱ ΏΗ ορ είο Ὑα]επίί αρ Τενισαινα 19 (δίς επίπα βοτ]- 

ΡέπΙη ο5β6 σοπίσπάιπί: Λο εω δατιςηπό -- πα[ί δια.  Μαϊα οἆϊ δο]οί 

παΐις σδί, οἳ ΦαΡ αι. 1.) Ονπί 3,300 οἱ 499 Βμςεδα 55 ΑΠ 1 ΟΥΤΗΣ 150 

Οµς 5,69 Ογιπεδίτο ϱομθΙ5ᾳ Τμάτί τά ΠΠ] Τι οἱ (πάς οἰίαπι 

ΟΙ επη/θῦ δει γα - τον ουκ εξ αιµατων ουδε εκ Θελημ. σαφχοσ, εν πνευ- 

ματι δε αναγεννωμενον) .. Ὁ Π1{ 305 οἱ 513 Τογ{θΑΥ3 19 6Ε34 οσ (Φι0) οἱ 

εγεννηΘ (παίμς εδ). νπιΣ0ῦ β]ο: ποπ οπύπι εω οοζυπίαίε σατπῖς πέµε 

επ οοζιπίαίο υἱγέ δε ει: υοζιωιίαίε ἄεῖὶ υεγθιήπι 6αγο Γασήιπι εδ; Ίο "1" 

φποπίαηι 5 «Γή που, ο υοζυπίαίε οαγι5 πειγιε εα νοζμπίαίε υὐνὲ πιαξιις οδί 

ῆζις Ἰιοπιύηίς, Ἱμίο οεί (η ἰρίι Πζάις αεί υἴυῖ; 1{απι 51 φιιοπάαπι ποτ 6) 

υοζυμέαίο οὐγί εγαέ φιιζ πιαδσεδαίη". Ώο ΑπΠΙΡΡΣ5Ί οἱ Λο 69ΠΤΕΣ5 απ ά οπι 

5οπ]ρίιντατα (φιύ οἳ παΐις 5) αρποξδοσπ θα οἳ ΡαΡ; αλδΙ αίεταιο ν]- 

σΆγοπι βοπρίπταπη οοπβνπιαί. ΒΕ-Α(ΟὔΤ (0. 9 ο ἰτίπ. αἆ ΤΠαορΠΙ]) 

οὔ ἵαπη οβὲ ἵπ οἆ. Ώομος. παὲ διπέ, ποᾷ να πας οί ΙοςθΠΠΠΑ 9556. | 

ου: ΡΕ ἃ οι | εξ αιµατων: Ὁ 4 ογιέασα 19 ος” ΗΙΙ Τα (Αιιρέοπίθδ» οἱ 
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ο. 2η 12 Γ ” 3 ’ ῳ 5. 3 Ντ. ’ Δ Π 

δρὺσ αλλ ἐκ ὕὤεου ἐγενν/θησαν. 14 ἳἹ καὶ ὁ λόγος σὺρξ ἐγε- 
λ ] / 3 ς ορώ λ / Δ / ώ 

στο καὶ εσκ/νωσεν εν ἡμῖν, καὶ εθεασάμεθα τὴν δύξαν αὐτου, 
Ξ ε » λ /; , [ λ 
δύξαν ὧσ µογογενουσ παρά πατρύσ, πλ/ρησ χάριτοσ καὶ αληθείασ. 

” ο 3 , . Ν λ -- . ’ Π . στ 

10 3 Ιωάννης μαρτυρεῖ περι αυτοῦ καὶ κέκραγεν λέγων οὗτος 
ας Ὑ ιο] ” . { . » ’ / σα 

{’ ὃν εἰπον' 0 ὀπίσω µου ερχόμεγοσ ἐμπροσῦέν µου γέγονεν, ὅτι 
» ) τ α παα ο 3 - , -- ς - 

πρωτόσ µου ἦν. 10 Τ ὅτι ἓκ του πληρώματος αὐτου ἡμεῖσ 
’ 3 ’ Ν ’ 5 Ν ’ . σσ « ’ λ 

πώντεσ ελάβοµεν, καὶ χάριν ἄντι χάριτοσ" τ ὅτι ὁ γόµοσ διὰ 
-- ον 7 ε Π ας .. / ο ἄφος - ον - , 

Ἠωυσέωσ εἐδόθη, ἡ χάρισ και ἡ αληθεια διὰ Πησου Χριστοῦ εγέ- 

ρθες πιον]ές α{ΘΡΡ ο ἑαπηιπίζιθ) εω δαπφμύπε, [πι Ες εδαῖ 59 Ἐρίρ] 

954 (ποπ. Ἱέθηα 195; 5ος 559 ΟΙ εξ αιμ. ουδ ε) εξ αιµατοσ | ουδε(λ οι) 

ἐκ Θελημ. σαρκοσ: Ε3 (56 1ρ5εῦ βαρρΙΟΕ) 42, 9603 114. αι ΟΥ 2.91 οί 

34364 (66ᾷ αἲὈί αῦοί) οι | ουδε(ὰ ουδ) εκ (ΔΕΡΟΟΓΝ Εκ, 5ο κ ἲ ρἨ ΟΙΗ) 

Θελημ. ανδροσ: Ἠ’ (5αρρ!Ι” ΠΕ) 1τ" Βιδέδα ΑΙ] 338 Ον 5.138 οἱ ὅ, δ8τ (αἱ 

αΙ1Ι Παῦοί. Αά 1ρβαπ ]οσαπι 6 1Π {αοχίι Ἠαβοί, 5ο 1π 6ΟΠΙΤΗ. ΓΠ- 

ἴαπι ἵνα το εὔτελεσ - του δι αιµατών και Θεληματοσ σαρκοσ) ΟΠΠ. 

Ρτο σοϊωπίαίε Το1” Ρἱ5 υοζμρίαίε. | Θεου: Ἐτου θεου | εγεννηθησαν: 
ΑΡ (-νν- 55) δ 693 941. αἰδ δεν αἱ ραις εγενηθησαν 

Ι4. πληρησ 6πΠΙ ΑΔΒΟΙ, απο το]! αἱ ρίεν Υα]οπίί αρ ἴν 15 Ον 1684 ϱ/ 3, 195 
τοῦ ϱ{ 5048 Ἐ9Ρ5 35 ο{πισθ]] 54 ια (τ] 1195 ϱ2138 ΟγνἍαομ τοτ αὐίοἩ 97 ϱἱ ηθρδίά 

ο ἡπ] 554 οἱ δ,ΤΙΤ οἱο, Ίίεπι (ρίεπις ρταορτοερδῖς οεγύιήπι οἳ μπέφεπιε) κ ϱ 

Νοναὐ η (11Ρ]εν γα ΙνΙΠΙΗΣ οἱ 515 ο{ο ρίοπιη) ... Ὁ δ. 56ΠΟΙ 219 ΟἨν 33ο 
(Εε4 νατ]απί οὰ4, οἱ απίεα πληρησ) οἱ δΙ ἳΠρ)Υ1οπια πληρη | και αλη- 

θειασ: ΕΣ οπη και (5πρΡ] 5) 

15. 2εγων επΠ ΑΑΒΟΙΧΓΑΔΠ απο τε] αἱ οπιην]ά ας ο ΕΠΣ ᾳ νΕ ΒΥΓΟΠΙΛ 
ορ ται] 01985 οἱ 119 Βι5ιπεε!! 55 Ἑρ{ρ]ήὸ5 οἱο ... Ἀ”9:ΡὮ οσα :: οΕ αὰ 12, 

19 πὈἱ αἲ εκοαυγαζον α (αδ ϱτανῖραδ εἰ πια] {19 αάαἰίαπα οδί λεγον- 
τεσ | ον ειπον (οὗ ελεγον) οππ ΝΕΡΑἨΖΡΙ, της τα]] αἱ οπηπν]ᾶ οίο (εί. 
Ον 49103 6 10 ϱοᾷ Ῥοξίετ]οχγθ ]οσο ἴ9πλ 65 ο. Ἠποί. ο ειπων) αίς: ΝΣΗΟο” 
(Οπ29ππε] αρ Ηπεί) ο ειπων ... κ οπας κ απ]ά επι αἱ ρο8ί ερχοµενοσ 
αἀάαί οσ (46ε]είζ):: ᾳπαο Ιαοίῖο ΠΙΙΠΙΠΙς Ἱπερία οδί. Οθίεταπι ος 

αρποβοῖί ο{. ο Μῖο εδἰ ἆσ φμο απ (Οἱ ροδέ πιο υεπίέ, υἱ «ιά απίε πιε 

/αοΐμς εδ εἷο. Ῥτασίεγθα αἆ ον ειπον ϱ.ν { απι {ι αθί]ι ΕρῖρΙΗΣύ οἱ 193 
πάᾶά υμίν | ο οπισω: δ 0 πισω (516) 

16. οτι οιΠΙ ΝΒΟ"ΡΤΧ 589. α Ὦ ο Π2' ᾳ οορ (ΑΥΤΗΣ ἄε οιήις β1επήθιαίπιε πο 
ΟΠΙπΕΒ αοοερύπιβ) αχΏι αθίἩ ΟΥ 3 89 106. 10 αμ πι 515 ἨΠρρ 155,5 (ες, ἴμαρ. 

τοιγαρτοι λεγουσιν οτι εκ του πληρωματοσ αυτου πα. ημ. ελαρ.) 

Ειβπιοθ]]55 Ἐρίρ] {55 Ογτίομ 99 οἱ αῦ Ἠ1]455..,. ς(Ξ5 ἄἲ) και ουπι Α0ὖ 
ΡΕΘΗΚΜΡΒΌΥΓΔΛΠ αἱ ΡΙ6χ ο Ενρ 5γτοα οἱ ές ΟΥ 3,55 ος 111 ΟΥ 559 Αιρ 
108 3,3 {. και χαριν οἱ. ΕΣ: 4 να (εί. 883 611 41) «ορ ΒΥΥΣΗ οἱ αἲἩ οί 

Οτ55 {106 ϱ{ 10τ οί: α Ὁ 66 1 απι {απ {οἱ ΓοΥ αΥΠΙ αθίΙ οτι και 

1Τ. µωυσεωσ ΕΝΤΙ ΝΒΟΚΙΗΘΧΔΗ αἱ πια... 5 µώσεωσ ΕΙ ΑΕΕΘΗΜΌΥΓΛ 

αἱ ρ]α (ΟΥ1936 µωυσ. 5ο 3939. 102: 107 µῳσ.) Ώε νειΣἰοπϊ). ν]άο αλ. | 

συ χὺ (ου. ἂὖ ΟΥ 586Ρρ6 ϱ{ς): κα οπι χὺ 
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Λ » Ν ο. / - ς Δ Ν ε ας 

νετο. 15 ο θεῦν οὐδεισ εώραάκεν πώποτε᾽ ὁ μονογενὴσ υἱὸσο 9 19 ος 

υ ᾿ ’ - ’ - ’ 

ὢν εἰσ τὸν κόλπον του πατρύσ, ἐκεῖνοσ εξηγ/σατο. 

18. εὠφακεν ΟΠΠ ΝΑΒΡΟΓΜΒΟΓΑΛΠ 41 ΡΙ ... ΒΕΤΕΕΟΗΚΚ« αἱ] πι εορα.. 

πωποτε: π Ὦ ο 6 ΠΞ 1 (πο Πΐθπι {ᾳ) [ον {08 σα πας Γοἱ αν Τη η{ 158 

ες 555 α4 ἀπ 5ἴνα ρετραηί η | ο µοΜΟγεΥησ ΟΤΙ ΒΕΑΟΖΧΓΑΛΠ πποῦ αἱ 

οπιπΥΙᾶ σορ Τ]ιάοί αρ Ο]επιδὸδ Ο1οπι 05 αι 546 ΟΥ 139: 103. 468 ϱἱ (οκ ο 43) 
1, 440 Ὀγιδηί (Αρ. Έοιι 5,391) Ἐπεπισε]! 56 ϱ{ 135: 15 11 1136 ϱς 2,5 Α{ῃ 115 

οί 115 οίο Ερίρ]απο 3 (Ῥοΐαν 5Τ) Ῥας 0355 οἱ 5135: 808 οἱ ... Ν ποῦᾳ, ΟΥ) 

340 θ4ᾷ {απίο Ώδ]αν.) Ηἱρρποείὅ (αᾷ, Τις 31) Ἠιβρ» 440 οπι ὁ (ῑα Τί 
ΒΥΠΟΡΑ) | υιοσ ΟΠΠ ΑΟΌΣΧΤΑΑΠ ΠΕΣ αἱ Γετο οΠμα σος βεβΣ 1α (νι - 

Πεῦ) νο βγτέα εί Ρ ὑχί «γιἉὸ αγπι αθίΠΡΡ Τπί 0ο ( απἷα οδί ππ5. ἆθειβ 
ῥαΐος, απ οοπ[πεί οπηπῖα οἱ οΠΙΠΙΡΙΒ ο5βο ῥργαθβία{, αποππαά ποια 

ἵπ ενσ]1ο βοπρίαπι οδὲ: επι πεπιο υἶαέ παπα, πςθὲ αζφεπτέης Πζύις 

είς) οἱ (Λζήις ἀαι) 155 (νονβί5 ΤομαπΠΙ5 ΒπρΙπηρ1έ: ραΐγοπι επΊπα Ἱπν]- 

βἱρῖΠεπα οχἰδίοπίετη 11ο απ 1 βία εις οδί β[πις οπηπΊβας επαγταί) 

Ον 1115 (να εοτίαο Ώε]αν. αἱ ἁπέθ) ΗΙρραοει” (αἱ απίαος λεγει γαρ και 

ιώ1Υησ᾽ Φεον οὔὐδεισ εωρ. πωποτε, πΟνοΟγεΥηήσ υιοσο ών -- αυτοσ διη- 
γ/σατο) Ἁγηδηί (αἱ απίθ) Ἐαδιπε 61136: 92: 195. 113 6 (Φεον -ο μονογε- 

νησ υιοσ 1] µο)ογέγησ Όεοσο ων εισ -- ἐκειγοσ εξηγησατο) δἳ εἰ Ρ5 440 (διο 

λελεμται' μονογενησ υιοσ ο ον - εκ. εξηγ.) Αι 113: 118: 319 6 505 (ο 

µεγτοι υιοσ κατα το» τω. Όεοσ ουχ απλωσ, αλλ αληθινοσ ὤεοσ εστι. 

και γάΦ κατα τον ανυτον τουτον΄ και Όεοςσ ην 0 λογοσ. ελεγετεο τιοσ' 

εγω ειµι η ζωη. ουχκουν 0 υιοσ λογοσ εστι και ζωη η οὐὖσα παρα τω 
πατρι. παλιν δε το ἐν αυτο τω τω. ειρήµενΟΥ ο ΜΟΝΟΥ. Όιοσ ο ων 
εισ - πατροσ, δεικνυσι τον Όιον αεν ειναι. ΟΥ γαρ λεγει ο (τω. Όιον, 
τουτο» χειρα ο δαυιὸ εί) ΒῬα8 11955 οἱ 5135: 5055 01998 99 08 9551: 589 ϱί 

3, 500 ϱ{ 6,74: 901 315 Νασ 1555 0πεβξ (64116) ΤΗ 555 (64115: αὲ ραπ]]ο 

Ῥο5ε 355 ΠΟΝΟΥ. υιοσ Φεοσ ο ων είο) Αἰεκ”15 (6113) Τ]άτος 1, 1995 οἱ 

8,135 ϱ 1, 30: 388 Ῥγου] 665 (604119) Νοπη (καὶ 9εὸν αὐτογένεθλον ἐν αν- 

τιπόροισιν ὀπωπαϊῖσ οὔποτέ τισ σκοπίαζεν' ἑφ διεπέφραδε μµύθω 

κεῖνοσ ὁ Θεσπεσίῳ µεμελημίνοσ ἠθάδι κόλπῳ µουνογενήσ, ὁμόφοι- 
τος ἁμωμήτοιο τοκήῆοσ.) Τονριαχδοί 15 (,5εά 4 παπι 4θαπη 2 Βοϊ]σες 

Ραΐνειι, αραιά 4πεπι ἀθιδ εταί 56ος αηϊσαπ]ίας ΕΗ1Η5, απ εδε Τη 

αἴπα ραϊτῖς, Ίρ5α ἀἰδεαοταιε) ΗΠΙ 550. 8551. 953 ορ γ]οίοτίη 141: 158: 

ο (ΕΕ) ΚΕΡΗΕ ο ερετος ΔΕΟ”, 98, «ορ ΒΥΤΔΕΝ 6ΕΡ πιΕ αρβίῃ 

το Πήπί 256 αποιπαἁπιοάππα αἱ ἀοπαῖπις αἰκί: πίφεπίέις ἄειι φιιί εδέ 

- ἔρεε επαγγαυίέ"'. Αἲ ραι]]ο απίο 1. ο. 555 οιζφεπίέις Πέις αἰο) Τμᾶοί 

αρ ΟΙοπῃ 555 (αρχήν µεν γαρ τον µογογενή λεγουσιν - Ψα]απίϊπί -- ον) 

και Όεον προσαγορευεσθαι, ὧσ και - Όεον αυτον ὃηλοι λεγων' ο 

ΜονΟΥ. Όεοσ ο ων είς) ΟΙεπιδῦδ Ον 359: 395 6{ (Πέ απίο Ώσ]αν. οά[έατη: 

και µΟΝΟΥενησ γε ων Όεοσ ο ων οἴο) 319 οὐ ἴπί νο” (Ἰμιἰφοιύές εγφο ἄειιβ 
βαζυαίογ ποδίεγ δοζμ5 α ραΐγε φεπεγαέις εις) Ὀιά 1η 1ν15 ϱ{366ἱ 35 Βαρδρῖν 

13 6ἱ (οιδε γαθ το ονομα το υπερ παν ονομα του υιου καν υιον αλη- 

Θιννον λεγειν και µΟνΥΟγΥΕΝή Όεον και δυναµιν Όεου οίο) 1 Ἐρίρμαπόδ 
(αξιοπιστοσ δε µαρτυσ ο επι το στηθοσ αυτου αναπεσων, µονογενή 

Φεον αὖτον φασκων) Ἐρίρῃ 513 (4418 και φήσιν ο κονογενησ θεοσ' 



ταῦ ΟΛ ΚΑΤΑ ΤΟΑΝΝΗΝ 

19 9. 10 κ Ν ο κας . φοι ὁ 4 πες αι αὖτι εστιν} μαρτυρία του Ιωάννου, οτε ἀπὲ- 
ἳ 

ϱ μεν γαρ λογοσ εστιν εκ πατροσ γεΥΥΗΦεισ, ο πατηρ δε ουκ ἐγεν- 

ΥηΦη” δια τούτο μονογενησ υιοσ.) οἱ 315 (το δε ευαγγελιον εφη' ὃεον 

οὔδεισ πωποτε εωρακεν᾿ ο ΜΟΝΟΥ. Φεοσ αυτοσ εξηγ.) αἱ Ἁγιαπιοὶ αρ 

Περ ]ρ] ή Νγες 1153 (και ο ΜΟΝΥΟΥ. Όεοσ ο ὦν εν κολποισ τ. πατρ. ουτος 

εστιν η) δεξια του υψιστου) αἱ θ05 (οτι Φεοσ εφανερωύη εν σαρκι, εοσ 

παντωσ ϱ ΜΟΝΟΥΕΝΗσ 0 εν τοισ κολπ. ὧν του πατροσ) οἱ 51 (εν ουν 
7: πίεν ο ΟΝΟΥΕΝ. 9εοσ) οἱ πα ΟΥτῖο 104 (αυτοσ γαφ ὦ» Όεοσ ο µο- 

ΥΟΥΕΥησ, εν κολποισ ων του Θεου και πατροσ οἵς, οἱ ραι]]ο Ροβί 105 

ἐπιτηφήτεο» ὃε παλι) οτι χαι ΟΝΟΥΕΝΗ Όσον αποπαλει τον υιον και 

Εν κολποισ ειναι φῆσι του πατροσ) οἱ μες 191: 39Τ (οτε µεν ουν μΟνΟγε- 
γησ ονοµαζεται, ουδεμία αὐτω συμπεπλεγμενησαιτιασ, καθ ην εστι 
ΠΟΝΟΥΕΥΗσ, τούτο καλειται, αλλ απολελυµενωσ᾽ μονογένησ Όεοσ ο ων 

5 - πατρυσ) εἴο: Ἱαιιά πιο Πδετο Πας τοβρίοίαπέ, αἱ Οομκί ὃν 1τ 
πατηρ ο επι παντων Ότος, Ίὲ ο µοογεγησ ὥεοσ ο αγαπητοσ υιασ, 

Αγίας αρ Ερὶρ]ι 151 πληρησ Θεοσ µονογενησ, Τρ λα μὶ 353 (ΡμΗαά 6 ουχι 
Φεο» ΠΙΟΝΟΥΕΥΗ και σοφιαν και λογον Φεου εἰς) ..... οἶ παπι υιοσ ὤεοσ 

(τα οἱ. ΟΥ 103 ἆ αραιά Ηπεί: Ώο]ατ. Υεχο υιοστου Φεου) οζζι» αεί (αἱ 

ᾳ Πἱπ159) Ἱαρίταχ, ν]ᾷο απίθ ...... Ἀθο υιοσ πες θεος Ἰαῦοπίέ (ία 6 )/) 
σα Τσ ρ]361 (ΡΗΙ1Σ εισ δε και υιοσ λογοσ Θεοσ' ο µονογενήσ γαρ, 

φησι, ο ώΥ εισ τουσ κολπ. του πατρυσ) Οπ 3 13ο (τον µονογενη εισ 
τον κολπον οντα του πατροσ την εξηγησιν - παραδεδωκεναι) Παςπῖῖν 

1σ(6α1] 6ογπι δ)δ ΟΠΙΠΟΡ 5ο ίαγίος - Ιαοβσαί: οπζφεύμις «ιά εδὲ ὕπ δι 
φῬαιν σιζ) Ερίρ]απο Ἱ (0) χν τίνα; αληθινον Όεον. εν δε θεον χν σὴ, 

ὦσ λεγει περι αυτου 0 ιΦαΥΥήσ᾽ 0 μΟΥΟΥΕΥΠΟ ο ὧν ει τον κολπ. του 

πατροσ, αυτος εξηγησατο. εισ Θεοσ τοινυ) ο πατηρ και µονοσ αλη- 
θω0σ Φεοσ, και ου ατα - αλλα µονοσ αληθινοσ θτεοσ, επειδη μονος 

εκ ονοῦ 0 µονογενήσ και µονον το ἅγιον πνευμα.) ΟΥΤΗΑΙ11Τ (ον 

ανθρωπων μεν ουδεισ εωθακεΝ, 9 μοΥΟΥεΥήσ δε µονοσ εξηγησατο. 

ο γαρ ων έκτου Θεοῦ, αυτοσ εώφαχε τον Όεον) Υἱεονίη ὃν ασ (1οα{] 

ἀἰσέινα ορί: ἰ πί(επίέιδ, «ιἱ εδ πι «γεπιίο ρα[πίδ, ία εμανγαυᾶ. Αἲ 

ἰάοιαι 1υίάσπι ραι]]ο απίο α][ίου, νἱάο 5αρτα. πλ Πίον Απιυσμ ιο 

Β6ΠΙΟ] (επίέης, αἲ Ἰάοπειάσνι αάά ζμβ.) 1: Ύπαπα α παπα Πα βἷπί, ᾱτ- 

Ρ{(ανΙ ποφαῖς απ μΟΥΟΥΕΥΗσ Θεοσ βοπρίανα. (οβϊπιοπΙογΙα. ροπάστε 

ναἰολί; αἱ πος ο µονογ. υιοσ ἱρδί15 5οεππαἶ βαασιι]] ἑορποπή15 (1ἱρ]ου 

5Υγζι) ἀαρΗμαίανα οδί,. ΟΡο(απίον Ὑςὸ οἱ 96 Ροπππίαία 986 Ἠ0 

οτοᾶο, 5ο εομβια]{ο, ᾳαοά οίἵαπι αγἰοι]Ι χα ήοπο οορτοραίαν, Ὀί 

απίοπι οργίη οδί, ἵπ ΒΠΙΗΤηΣ αλα] ίαίο αρρο]]αΠἰοπῖς5 θεου ἵπ Ολτ]- 

Βίππα σοπ{εγοπάκο βἰπάῖππα Ἱπνα]αίσδο, ος 1. Τη ὃ, 16, ία Πάοί αὐ- 

ΒΟΜΗΙΗ οππάθπι αρρε]]αίίοποπι οβθιάΊ5βο. Ἐταοίετει Θεοσ 8ἱ Ἱερο- 

κιογίς, {οξῖις 1ου βοπέοπέῖα ΡαΓΙΙΠ 6ΟΠΟΙΠΠΟ 5οπ{ρία οί. | ο ων (80 

βπρρ!): πἲ οπι, ἴοπι α (πἱ8ὲ ηπίσι ΠΠζμς κοῖιο εύπιήπι γαἰγίδ 1μδό επαγγα- 

οὐ, Νἰπαίγαπα νά» ὁ κονογ. υἱὸσ εἶσ τὸν κόλπ. οἱο ἴιλδ(α]158ο.) | εισ 
τον κολπ. του πατροσ (69. οπι τ. πα.): ο ὧν ραµε | εξηγηήσατο: ο 

βγτόα αάὰ ποῦίε 

Ι9, του νώαννου (οί. Ον 19102): ηηνίά 1, 495. οδοῖ (ἱ ραιον11) οι του | 
οτε (054035 και αὔτη η µαρτυρια εστιν τωανγου μετ εκεινηήν δεύτερα, 



ΚΑΤΑ ΤΩΟΑΛΝΝΗΝ 1. τατ 

΄ ε ὁ ο ω .ς 2 η ε ας Ν , Γη ” 
στειλαν οἱ Ιουδαῖοι εξ Περυσολυμων ἱερεῖσ και «[ευείασ ὕνα ερω- 

/ τος Ν / σ 9) ος , Ν Ὦ 2 8 
τήσωσιν αὐτόν σὺ τίσ εἰς 36 καὶ ὠμολόγισεν καὶ οὐκ 0)/σατο, 

Ν [ά ῤ α 3 . λ  νώκέ ΄ / 9) Ν 2 ’ 

καὶ ὠὡμολόγησεν ὅτι ἐγὼ οὐκ εἰ ὃ Χοιστόσ. 31 καὶ ἠρώτησαν 
} τα. ρα. σι ς / στ ο : 2 ο ζ ’ σ / Ν 

αυτόν᾿ τι ού; {ήλείασ εἰ; λέγει οὐχ ἕιμί. ο προφήτισ εἰ συ; και 
2 /{ κά  )] α τ 32 ο, / στ τό 2 ’ ν 

απὲκοιθηί ου. -- ειπαν ουν αυσῷῳ τισεις ο αποκρισυ) δωμεν 

οτε προσ τουσ αποστειλαντασ - οµολογει οἴο): κ οτι, Οἱ ΟΥ 10 Τοτε 
απεστειλαν οι τουδαιοι εἴο | απέστειλαν εἶπο αζάῑίαπα «1η ΝΟΖΗΓΔΛΗΠ 

πποῦ αἱ Ρίει; ΟΥ 3110 (πες πιαβίδ αρποβόί Ἡ δν) ΟΥτΙοµ 1ο (ἰκέ ο 105 

ΕΟΠΙΠ1 οτε οι των - καθηγήται προσ αυτον απεσταλκασιν τεοεισ εἰς) 

εκ. πα αἆά προσ αυτον εππι Ἠο” 98. 949. αἱ απο α Ὁ 6 βγνέα οἱ 561 

(ε(χ ρο5έ εξ ιεροσολ.) εορ ασπι αεἰἩ Ον δν 10δς οαἆθπι Ροδί λευειτασ 
αάά Ακ {9. 69. 194. αἱ 39 αἰά1π ο Ε103: 1 ᾳ νσ 5ΥΙΡ Απρίομή,ὃ | λευ- 

έντασ οπτ ΝΕ (5, απἲ Π. 1. Πάαέ αοσςσᾶτί Τις 10, ὃὰ Ας 4, 9θ)...ς 

λευντασ ο ΑΟΠχ ππο Τα]] αἱ οιημσίᾶ,  Ῥγαοίεγεα ΑΥΤΕΣ σι πι Ηιέ 
αἲ εμπη σα Πζεν. Πμζαεοδ εί ϱΥὐιαίρες εασεγζοίιπι εἰ Πευίίας | ερωτισω- 

σιν (8 επερωτ.)Ι ΗΝ 9ὺ. ερωτησουσιν | τισ: ἅ τι 

90. και ου» ἠρνήσατο: Ἀγνζα εἰ αἷωίί | και ωμιολογήσεν (Ἠ]κ αἲ αἰία οµο- 

Λογ. 18) 5εο Ίοεο εἰ. ΟΥ4110: 6 | βγτοᾶ οη” οὔµ 1. ὃδ. 118. αἱ ραιιο 
ῦ Ε απο] οπι απίαπα καν... [055 ῬτοπιϊδἩ ἀἶσοις | εγω ουκ ειµι (αυ) 

61Π1 ΝΑΒΟΤΙΧΑ δὺ. α Ὁ ϱ ᾳ {058 βγτοα ο αι Ον 1) 105 οἱ υἱ5 110 Ον ὃ 

105 ΟΥτΙΟΠ 105 οοια Ὦίς,,, ς οὐκ ειµυ εγω οιπι οὔτΑ (α 9460. οἱι εγω) 

πποῦ αἱ Ῥρ]εν ο {5 1 νς ΒΥΙ5ΕΝ εἓΡ Ηιρρίμεορι 5” (ο. Ίνας 55) ΠερίρΗ 
105 οΥτ 108 {χι ΑαρβΙο 19 

31. και ἠρωτησαν (6. κα; κ” επηρωοτ.) - λεγει' ουκ ειµε: δγΥΕὰ πΙ] πὶςὶ 

εἰ αἰσιπί εἰ | αυτου: Ἀ. ὁ παλιν, νὲ α Ὁ ο ΠΞ' 1 [ο8ς ΒΥΙΣΕΝ αυτον πα- 

λιν { τι ουν Πλ. εν (1 επφοξ Πεῖία εδ Σα) οπἵἩ 8Η,  ΕΥΙΣΕΣ ΟΥ ΥΙΟ 105 

εως Ὅπ Τϊ αάά συ Ροδί ηλ. ει «υπ ΑΟΌΚΓΔΑΠ ππςῦ α] ρ]ενο [ας νς (ὸ 

«ἰοεμίες: Ιεἴίας 65 ἔπ οπαβδῖς Θ)ιίά 1ο) ΑγΙΡ Ον ὃν 196, Ποια συ απίο 

ηλ. ει πα πε ο” 99. ο ((ιζᾷ εὔφο ἐ5 ἴιΣ ΠΠεἰίας ε5ὂ) Π: 1 [ου ((ζά ετφο 

έμ εξ ΙΠε[ίας 8) {ο8ῦ ((ωίᾶ εο ἐξ οἱς) Ον 9105 οί υἱ5 111 (Εδνη 114 οἱ 116 

συ ἡλ. ει ΟΠΙΙΞΡΟ τι ουν). πλέον ΥΧΗΣ (ιίά εὔφο ἔωδ ΙΠεἰία ιι 2) 

ἄν... Ἡ συ ουν τι; ηλ. ει... «ορ ἔι ἐν Πίζας ΟΠΙΊ5ΡΟ τι ουν | ἠλειασ 

οπή Ὦ (ποσά αί αλ δΙ ρΙογάπηααο Ὦ οἱ Ν, ραβδί ο{ἶβῃα ΑΠΔ, Ίξοιι Τῃ 

γ. 30)... 5 ων ΤΙ ἠλιασ οπΠὶ ΝΑΟΣ τα] οπιπσ1ά | λεγευ (αἴθ) οπι ἃ α 
60Ρ «.. σ Τη 'ΡΙ και λεγει οππι ΑΒΟΤΧ πο τθ]] (5εὰ 8 οπι λεγει' ουκ 

ειμι) αἱ ρ]εν ο 0113106 ΟΥ ΥΙΟΜ108: Ίέθιῃ εἰ ἀῑπίεςο ΕΗ5 4 νο Ρτοπῖδς 
Αιιρίου τς Πέοπα αλεγα ίσια θγγπίγ δ(Ἡς γο]]; 69. και απεκριθη (ρορίοα- 
τις καν λέγει ΡΥΟ και απεκρ.) | ο (ΐα εἰ. κό; αἲ 69. οπι) προφητησ: 

αβηοδουηί αγο]απα οξ, ΟΥ 111 Εράοπη 115. κοᾷ οπη]δίδδο να Ησοτας|. 

ΟΥ ου Ίπη δὶς ὈΠΤ, ελαΦε δετουσ πολλουσ η διαφορα του ο πφοφήτησ 
και προφήτησ, ὦὧσ και τον Ἰθακλεωνα, οστισ αὗταισ λεξεσι φησιν, ὧσ 

σφοα ιφανγγησ ὦμολογηήσε ωἩΠ έἕσσιο Χοιστοσ, αλλα μηδε προφήτης 

Κήδε ἠλιασ οἵς 

33. ειπαν ο ΠΟΤΔ.... 6 ειπον 6µΙΙ ἈΑΟὖικ απο νο] αἱ οπιηγίά | ουν: 

Ἡ οἵη (οκ εγτογο ο 3) 6µπ1 ο (56 ν]άο Ροβϐ) βγντοα (αἰωεγιωιέ ει Πέ: 



τα 1.99. ΚΑΤΑ ΙΩΛΝΝΗΝ 

. , ο ο ὉΥΝΑΙ Ν - Ὡς ᾿ ᾿ β Ὅ 
τοῖσ πέµψασιν ἡμασ᾽ τί λέγεισ περι σεαυτοῦ;ς 26 ο. ἔφη ἐγὼ 

ας νε, ν . πο ῥ . ος λ ς οἱ / π 
ή ωνὴ ῥοῶντοσ εν τῃ ερήμῳ' εὐθύνατε τὴν ὡδὸν κυρίου, καθὼσ 

τ « κ , η 5 

εἶπεν ΠΗσαϊασ ὁ προφήτισ. 34 1" καὶ ἀπεσταλμένοι ἦσαν ἐκ 
- , ελ Ν ” ’ 3. Ν τ 2 ιο ’ η. 

των Φαρισαίων, 309. καὶ ἠρῶτησαν αυτὺν καὶ εἶπαν αὐτῷ) τί οὖν 
΄... 3 Ν ν) σ ες Λ τος ᾿ . 

βαπτίζεισ, εἰ σὺ ουκ εἶ ὁ Χριστὺσ οὐδὲ Ηλείασ οὐδὲ ὁ προφήτησ: 

φῖς εδ, ἄίο πονίς). Ἱμίί Ἰθογοα: εἰ ἀἰπεγιπιέ εἰ 5" οπι) αἷς οη 40 φιιῖν 8 

α ΕΤ. εἰ ἀἰπεγιμί φζά «ηΦΟ ε5 αἷο ποδίς 6, εἰ ἀῑω. αἱ εηῃΟ «ιν ε8, ἄῑο 

ποθίς 1, εἰ αἷω. οἳ φιζᾷ ενφο εδ [055, οἱ ἄἷη. αἷς εγφο ποθδία Ὦ, γεβροπιάεγιιέ 

εἰ αίςο εγ/Ο ποδίς «ηίς εξ η ο: σοπίτα ᾳνΡ ἀἰπεγιωί ἐεγρο οἱ φιῖς εδ, ἓ αι. 

ένο εἶ «Γιῖ8 εΥΦο εδ ἔω; 8ΥΙ5ΕΒ εἰ αίω. εἷ: 1ί (Γῖς ο: 5Υτηἳ ἀἰσεπίες εἰ 

θε εγφο ἐπ | αυτω: 1. 909.  βΣ 6 οπι | τισ ει: Ἠ 191. ΑΡΠΠ Ῥγασπι 

συ ] αποκφισι’: Ν ανακφισιν 
3} 9ῦ, εφη (ου Οµ 1 Η198αα πο (οδίαίια, 5ο (ππίάπα φωνη ος): 19. 69. 

194. ο δε εφη, ο 3: εἰ αἲί, ο οἱ αἰωῖέ, ΑΥΝΩΝ εί αἰωῖὲ ΙΙ; Ὁ φίδι αἰξ, 

α ϱη{ πεβροπάέ | φωνη βοωντοσ: Οτ1115 φησιν ειναι ΦΩΝΗ, οὔχι βοωσα 

εν τη εθηµω, αλλα ῥοωντοσ εν τ. ἑρημω, του εγεστωτοσ και χΕκΡαγΟ- 

τος" αν τισ διήα, ερχεσθω προσ µε και πιγετω. | ευθυνατετ. ο. (5 

908. αἀά του) κυριου (ο πάά τεοίαξ Γαοΐε εεπιία» ἀεί ποδέτ: ο Με 

1, 8) ος. Οσ9 115. 190. 138. 196 ΠΡΙΡΗ 149 οἵο ... ΟΥΠΙΟΗ 109 0πι Ἠαθο ἵη 
χα, αἲ19 Ἰαδοαί 1 ΟΟΙΠΙΠ (151 αποά ετοιµασατε ρτο ευθυνατε) 

94. απεσταλµενοι οσα ΝΑ”ΒΟ᾽1, «ορ (αἱ πιίκεγαπ) Οἱ 3 120 ίετι επι το" 

απεσταλμενοι σαν εκτ. φαρ. και ἠρωτησαν αὐτον, εξεταξοντεσ ηµεισ 
προεταξαµεν την εθωτησιν των φαφρ. οἵε. Ἠ[ο 1οσπ8 οεγῖς ἆθ Οτ]- 

σοπῖ5 οοᾷἶσο [οβίανί νἰάσίν αἰίονο ο 155 αβΙ νενρα οομίοχία οχρ]1σα- 

Μοπῖ Ργαοροβίία βαμί. Αοσσθί 105 απο δοηρίανα απεσταλκενοι 

Ιαπσι]επίον οοπβπιπίαν: νο αποστολαι γινουται προσ τον ῥαπτιστην, 

µια μεν απο ιεροσολυµων υπο ιουδαιων πεμποντων νερεισ γαι λευν- 

τασ, ἵνα ερωτησωσιν αὐτον' συ τισ ει; ἕτερα δε φαθισαιων αποστελ- 

λοντων χαι προσ την ΥΕΥεΥΗΜΕΝΥΗν απολρισι} τοις ιερευσι και λευιταισ 

επαπορουντων). ΟΕ οἶμπι Νο υ9ὸ καὶ χορὸσ ἄλλοσ ἄπιστοσς ἁμαρ- 
τιγόων φαφισαπίων πέμπετο. επι ΑΥΤΟ οἱ επαπ{ πιΜεπίες εἰ ἀἰσεπίες 

αά ειπα: (λα ἐθήηγ ὀαρέμαςξ ονη]δδῖ5 πιθαΙΙ5... ς Τη Τϊ ον ἀπεσταλμ. 

οπα κΟΡΑΖΟΞΧΓΑΔΑΠ ποῦ αἱ οπημΥἷά 16 οἱ νς (ν]ᾶο ρο58) γγαῖτ ο(Γ αγΠα 

αθίἩ ΟΥ 3137 (ν]άο απο) ΟΗΥ 3106 ΟΥΥΙΟΡ 1Ο. Τα η]: αἱ φιιῖ πιθδί Γμε- 

}απέ, εγαπέ επ Ῥ]α. εἰ ὑπίογγ. εωπι ο Ενα; εἰ φῖ πιζοδέ Γπογαπέ ( πιίβς. 

εγαπέ, ραί ΤΠΠη Φεπεγαι) εἰ ῥ]ιαν. ὑπετγοπανεγιωιί ει 1 4 {ο88 ραϊ ΠΙπΗ; 

εἰ «εί πιεί εγαπέ εω Ῥ]ιαν. ἀἰεοιριπὶ οἱ Πευυῖίαε «ἰσειιπί εἶ α: εί φιῖ 

πιζοκί Γμεγαπί εα Γαγίεασίς μέ ὑπίεγγο(/αγ επί επι ἀἰπενιμιί εἰ Ὁ} ἐὲ αφιε 

η πιζκέ εγαπέ ἄε Πευυής εί Γαγἱεαείν ἀἰσεπίεβ ο 

90. μαι ηρωτησαν αυτου: Ἀ οπα; Ίέεπη (ν]ᾷς αἆ ν. 24) α ο 8γτόν | ειπαν 

επι Β0Ἱ,χ 95. ΟΥ9138,,, ς ενπον οπΠΙ ΝΑΟΡΓΔΛΗ αποῦ αἱ Ρίετ Ον 108 

ΟΥ είοἈ 109 | εν Δεισ | ουδε δἱ5 ουπα Ναβοιτὺκ 1. 98. 124. 209. οἳοἳἳ αἱ 
δις Ὁς 110: 198: 136.190. 131. σσ ουτε λα απο οἱ ρ]όΥ Ομ σε 
(ΟΥ39105 Ἰροτθ µητε χε µητε ηλ. µητεο προφ. τυγχανων) | ηλειασ ΕΠΗ 

ΒΙΤΟ (ν]ᾷε αἆ ν. 91)... ς Ἱμπ Τϊ ἠλιασ εππι ΝΔΟΧ υπο 16]] αἱ ΟΠΙΠ 
νά ῃ ο προφητησ (ν]ᾶο αἲ ν. 91): 68 οπῃ ὁ 



ΚΑΤΑ ΤΟΑΝΝΗΝ 1, 28. τα 

20 ''" ἀπεκρίθῃ αὐτοῖσ ὁ Ιωάννης λέγων ἐγὼ βαπτίζω εν 

ὕδατι' µέσοσ ὑμῶν στήκει, ὃν ὑμεῖσ οὐκ οἴδατε, 34 ὁ ὀπίσω µου 

ἐωχόμενοσ, οὗ οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ἄξιοσ ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα του 

ὑποδήματοο. 398. 3 ταῦτα ἐν Βηθανίᾳ ἐγένετο πέραν του 
, 2 Μη [τρ σ ς» ’ ͵ ΄.. 

Ιορδάνου, οπου 1’ ο {ωάννησ ῥαπτιςω». 

96. απεκοιθη (τὸ 6οτν 6 ΟΥΡ 95 αγτΏς Ῥγασπη και): ετυυ 98. 61. 948. 
549, Ον 3150 απεκρινατο | ο :ώαγνήσ (Β τωανησ): Α 19. 499. ΑΤὸν οδςα 

ἆ96Υ 50π16Ι ΟΊη ὁ | Λεγων αἱ. ΟΥ: 1. 909. βγνε ΟΥ ΡΣ55 οἵη | εγω: 18. 

44. 60. 6093 194. 490. νο 1 α ΟΥΡ 298 ΑγτΗΙ αεἰ] αάά µεν | βαπτιζω: 

Δ ο α Ὦ 3: 1 ᾳ ραξ «ορ ΑΤΙΑ ΑΥ1Ρ ο." αάά υμασ (Η3" ρα 00 δαφίζκο) | 

εν (ΝἨ αὐά τω, ἂο 461) υδατι: α 4 ὧι αμα ὑπ ραεπεπίίαπι (α -ἔἶα), 

υ. ει αιιαπι ραεπειέίαε. Οοπία ΟΥ3 135 µονοςσ µατθαιοσ τουτω 

προστείθεικε το" εισ ετανοιαν | µεσοσ 8ἶπθ δὲ αππι κΒο” ιιτὸ 2: Ό]αα 

ΑΥΠΙ Ηενας] αρ ΟΥ 9195 {ο δε ηρακλεων το" µεσοσ υμων εστήκε, φησιν 

αντι του" ηδη παρεστι εἴς, Ίέεπι ρο58) δὲ Οµ2)394: 556 ος νδθ. 151: 151: 195) 
αθθνν,ς (400) Τμ αάᾶ δε οιἵΠι ΑΟ ΧΓΔΑΠ πποῦ αἱ οπιησ]ά 19 (οχο 3) 

νο «ορ βΥτει οί πίν οΕ δὲ αοἲ] Ον 1, 109 οἱ 150 ΕΙβΙΠΘΟΡΛΙΑΟ Ο]Υ ὃν 10τ Ογτ]οῦ 
109]. στήκει επι Βτὸ 1. Ον 1994 Εἱ9. Πΐθιη εστηκει δα Οτ9455 15 (015 

ΠΙΘΟΡΗ 10 ειστηκει) ... ς ἵων ΤΙ εστηκεν ΟΙΙΏ ΑΟΧΓΑΛΠ πηςῦ αἱ Ρ]ετ 

Ον 1556 6 4959: 109: 130 54 191 54 ἨΠονγας] αρ Ον (νἷάο απίθ) Ον ΟΥν. 

Ῥιαρίθτεα α ο {2.1 ᾳ ΟΥ) 35 Ον 1191 οἱ 550 οἱ ΗΒ Ἱσορ ΦΥΤΟΠΛΑΝ 

δίαίς ο νο αἲπι δἐείτέ 
97. ο (6ἱ. κό Ον 1, 591: 586 ϱ{ 4,108: 181: κ) ΟΥ2199: 188 οπή: οἳ ΟΥ ὃν 105 το 

δε᾽ οπισω µου ερχοµενοσ. επι ΟΥΡ35 ἔρεε ἐδί ειπε ἄε φιιο ἀἰωῖ Γοδί 

πιο Ὁεγ{αἸβ ΊιοΠιο απίε πιε }αοίιμς ἐδἰ, οµ(8δ ποπ) οπισω αὔΏβαπθ αυτ. εστ. 

οµπι ΝΒοξ μτῦ 1. 99, 58. α Αγτοι 60Ρ αἲπι αθἴΠ αχὸ αρ Ου 15994 οἱ 1, ν 

109: 181. 188 ορ1ηί 1191 ϱ 3,635 Ογταᾶάονάδ6,., ς { 9) Ρταεπ αυτοσ 

εστιν, ἴωμπ [αυτ. εστ.] επ ΑΟΌΧΡΑΔΠ αποῖ αἱ ρ]ετ ο έᾳ να ΥΕ οί 

μ. Ον 5956 64,180 ϱἱ πίὃ, 853 Οντίο) 11ο 1σίς {δι α αἱ ραιο ΟΥ ΣΤ ουτοσ 

εστιν, Ἰἴειπ 5 ο ΠΣ' 1 ΟΥΡ αυτος εστιν ον ειπον (ε ἴμδε ἐδέ 4ε φιιο ἀαί 

μἱ ροδέ οἱο, ΗΞ: 1 ἔρεε εδἰ ἆε φιιο ἀἰσεδαπι φποπῖαπι φοδέ πιε οεηαί οὖν, 

ού εἷο, ΟΥΡ ν]άς αμία) |. εοχοµενοσ βἶπο αἀαἰίαπη 6Ηπι ΝΒΟ"ΗΤΟ 1. 

19. 99. 59. 19εΥ 90εν Ὁ 1 Αγχόι ϱ0ορ ΔΥΠΖΟΝ αθεμῖοπι ΟΥ 4,59" 109: 180. 181 
ο ΠΕ 191 Ογταβ οἱ 46 Νοπη 9... ς (- α9) αἀά οσ (4 ε ΟΥΡ 39ὃ οπη, νῖάο 

απ{θ) εμπροσθεν µου γεγονεν ο ΑΟΡΧΓΔΛΙ πποῦ αἱ Ρ]εν ας ο ΓΠ3 

4 1 νρ ογναίν ο 8 αγπιἍδό αθίΡΡ Ο]ινίχί οἑσοια Ογτίομ 110 ἵχί ΟΥ ρ δι 

εγω Ροδὲ ουκ ειµι οππα Βτὺς 19. 69. 118. Οµ 9109: 190: 191: 156 ΑιιοῖοΝ 

Εν Ίδνωως οἱ (ν]άς ρο5ϐ) Τωῃ απίθ ουκ ευµν ΟΠΗ ΑΓΔΔΙ απού α] ρ]εν ΠΡ]ου 

Υς αείμΡΡ Αισίομ ο: α ΟΥ339 ροδί αξιοσ... ΚΟ, α150 {ογ6 4 60Ρ αΤΠΙ 

αθί]τοπη (]οπιθΤ9 (οὐκ εἰµε, φήσιν, αξιοσ οἱο) Ἠειαο] αρ Ον 9159 (το 

ουχ ειµι αξιοσ οίς) οἱ Ο5/815 ΟΥ δ1Ο1 ο105 ΟΥρΎ0δοπα: Ἠῖπο Ρ00 εί ΤΠ 

[εγο] 1: αἲ ο Μι ὅ, 11 Μο 1, τ Τιο ὃ, 16 | υποδημκατοσ: ΕΕ α)15 {εγε 

ΠΕΙΠΡΡ αάά εκεινοσ υμασ ῥαπτισει εν πνευµατι αγιω και πυρι :: ε{[ 

Μι ὅ, 11 Τε ὃ, 16 
28. ταυτα: κ 11. Τθ. 145. αἱ 95ου α]άῑπ αὖά μεν | ῥηθαντια (οί. 0 92) 

Μι 5, 11 
Μο1, Τ5 

πςσδ. 16 
ΆΑςσί 15, 25 



τοῦ 19. ΚΑΤΑ ΤΟΛΝΝΗΝ 

29 ΤΠ ἐπαύριον βλέπει τὸν ᾿Γησοῦν ἐχόμκνον πρὺσ αὖ τόν, καὶ : κ ῃ ή νι κ ᾽ 
’ ον ς 2 Δ αν » «ς ., Δ ς , -- ’ 

λεγει᾽ ιδε ο σµγοσ του ὤεου ϱ αιρῶ)) τρ)’ αμαοτιώ’ του κοσμου. 

ΟΙ ΑΤΑΠΟ ΕΕΟΠΙΜΑΥΣΓΑ( ῥεθανια)π" αἱ ρ]ις 150 αἰάῖπ 1 νρ «οΡ 

βυγδ6 οἱ Ρ ἰΧί (οχι αρ ἨΝλμίο αἱ ε’ ῥήανια οἱ εν ῥήαραβα Ἱπι- 

ἀαπίαν, οοᾶοκ νογοἈβδΣοηΣ εν ῥιθαρα) οἱ 9 αν αἲγ΄ Ῥουςς 1) 5 3535 
ἨΠογαο] οἱ ο ρ]εν αρ ΟΥ1)110 (ν]άο ρο8) σὰᾷ αρ Πρ1ρῃ 1955 (ν]ᾶο ρο58) 

0Η 5.110 ο 111 (5εᾷ ν]ᾷο ρο5ε) ΟγΙΙομ 111 Νοππ 2100. ΟΕ ΟΥ 3140 οτι 

Μεν σχεδον εν πασι τοισ αντιγραφοισ κειται' ταύτα εν ῥηθανια εγε- 

μέτος 01) αγ 20Ο) Σ2’, χαι ΣΟοιΣξ τουτο και επι προτέερο)! 2έγ0Υέ7α:, και 

παρα Ἰρακλεωνι γουν ῥηθανιαν ανεγγὠωµεν' επεισθηµεν δε µη δει 

ῥηθανια ααγιγωσκειν, αλλα ῥηθαβαρα, γενοµενοι εν τοισ τοποισ 

επι ιστορια» των ιχνων τὔ - ῥηθανια γαρ - απέχει των ιεροσολυµων 

στο νους. δεκα πεντε, ησ πορρω εστι} ο ιορδαγησ ποταµοσ ὧσ απο 

σταδιων πλατει λογω οπ’. αλλ ουδε οµμωνυμοσ τη ῥηθανια τοποσ 

εστιν περι τον ιορδανη». Φεικνυσίθαι δε λεγουσι παρα τη οχΦηή του 

γο0δανου τα ῥηδαρα (8ἱς) ενθα ιστορουσι τον τω. βεβαπτικέεγαι - 

πεταλαμβανεται γαρ εισ οιΖ0οΥ κατασχευησ, ἡ δε βηΦανια εισ ΟΙΚΟΝ 

ὑπακοησ. επι Πρ1ρ]ι 195 εν βηΦαβαρα. εἰ’ δε αλλοισ αντιγθαφοισ" 

εν ῥηδανια, περαν του κορδανου.. Τοπ ΟΥ 3Η εν ῥήηθανια. οσα ὃε 

το}! απτιγοαφν) ακριῷεστερο) Σχευ. ει ῥηθαβαρα φησι. ή αρ ῥη- 

Θανια ουχι πεφαν του τορδανου ουδε επι τησ ερηµου ο, αλλ εγγυσ 

πουτών ιεροσολυµων. Βαάσπη ἵπ οα{οχ 150 οἱ ἵπ βο]ιο]ῖα "στ, 30 οἱ 8ΙΤΟΡΗΗ 
(γπηδίσγθδ, ..ν ς (-- 60 Β2, 8οὰ τάγδας 0’) ῥηθαβαρα εαπι ο ΚΤΌΤΙΑΠ 

σον (ὐ ῥιθαβηρα, Δ 69” 269. 946. ῥηθεβαρα) 1. 22. 98. 69. αἱ Ρ]1ι8 

5ο (6ος πηα 1Η ΓΑΠΙΗ {π ππαγσ ιο) Αγνόὰ 51γοῦεποΓσᾷ σ4ᾷ οσα 1ου. 
αρ ΟΝν (ν]άο απίο;. 1ΐθπῃ αρ ΤΙΡΙΙΥΙ οἱ ΕαίἩγ αἆ . 1.) ΟΥ 119 (νἷᾶς 

απίο, επεισθηµεν δε δει αναγιωσκειν) Ερῖρ]ι 155 (νἷάα απίθ) 5ολο] 

ση 4 τη (ν]άαο απία: Ἱίοπι οα{οχ). Οοπβνπιαπί Ἠα5 - Πϊον 4ο Βία οἱ 

ποπι. Ίοσς, πεῦν. ρ. 159 αάάῑΙ5 18: και δεικνύται 0 τοποσ εν ὦ καν: 

πλειοισ των αδελφών εισ ετι πυΥ το λουτοον φιλοτιµμουνται λαμβῤα- 

πειν. Τε Φπίᾶ: βηήθανια - οπερ εσφιλµενωσ γεγραπται, η γαρ 

ῥηθανια ενῶεν εστι του τορδανου, η δε ῥηθαβαρα εἴο ... Ν.Ὀ ΥΤΡ 1ΠΡ 

(ν]άο εαρτα) Οµ3 Η0ο ῥ/Φαραβα (Ο5 10015 οἱ 13 να] οὐ [πι οδί νο] 
σἷᾱ Ἰιαῦοπί ῥηθαρα, επι 390 ῥαθαφα) | εγενετο (Αλ 269. -νοντο, ΒΥΝ 

ον ]οσμέης οί): Να ὓ ο πηίο εν ῥηθ. Ροῦ | ιορδαου: ν βγτόα αθᾷ ποτα- 

µου |. οιωαν». (Β -ανησ) ΙΤ ΝΡΟ 449ν νννς Τί οπῃ ὁ οὐ ΑΤΙΧΓΛΛΠ 

πποῦ αἱ Ρ]ος Ον3140 ΟΥ 5110 ΟψτΙο 11 ῃ βαπτιζων (Υ56 ο βα.): ο 

940, (Ρτασπη») α4ᾷ το πρωτον 1: εἰ 10, 40 

93. ῥλεπει πο αἀαἰίατη (αι. 9 82) οι ΝΛΕΟ ΚΙΜβῦΌναλῃπ αἱ ρ]ας ού 

Ἁ]άΐπ α α πι οοΡ ϱγγζαδίΡ αγΠΙ ααί αὖν ΟΥ 3, 15 Ον 5110 Ον ο 115 οἱ 
ποριτός,ς (-- αυ 1) α4ὰ ο ιφαγνησ (οὗ -απισ) ουπι ΟΡΕΡΑΗΓΑ (1η Ἡ 

5ΠΡΟΥ ΥαδάΤαπι οογγασίον βο]ρεῖί, 5ο Ίαπι α Ρτήπι Ἱορορα{). αἲ ΡΙ 

(Πἴσπη ΜΠΕ ἐοοΙθ) νσοσςιΗ”σΙνρ αγιδο ας (ΟΥ3149 ενθα δε βῤλε- 

πει ο ιωάγγήσ τον Π) ερχοµενον πφοσ αυτον, 8ἰ Ἰνοῦ Πο ἑορίαπίην 46 
Ιόᾳ4οπο ἃς σπα πο ηλ15) ΟΥ 1 λέγει δε: Μ λεγοντα | δε ο. Ον 9 

οἱ 1.59: 149 ία, {έοπι Ονή δα οἱ51θδου... ϱο ΟΥ 35 αἱ), 103: 116: 593 ουτοσ 

εστιν | ο αιρων ((ἱ {οΙίεί [α [ν. 96] εορ! ορ οί. η) απι/ογέί 1) οἱο 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ορ. τοι 

σα 4 σ ’ « Δ στ ᾽ σ Ξ Ε] / ΑΛ 

6) 1] οὐτόσ ἐστιν υπὲρ οὗ ἐγὼ εἴπον' Οπίσω µου ἔρχεται ἆν]ορ 
] ” / ο σα .. / ο . 2 Δ ϱ) ῦ/ς 

ὃσ ἔμπροσθέν µου 7έγονεν. ὅτι πρὠτύσ µου ἡν. δἱ κἀγὼ οὐκ ᾖδει 
΄ - ω 3 / 1 -- σ Ν 

αὐτόν, αλλ ὕνα φανερωθῃ τῷ Ισραήλ, διὰ τοῦτο ᾖλθον ἐγὼ ἐν 
σον / ΄.. [}] 15. λ -] δι η / [οἱ 

ὕδατι ῥαπτίζων. ολ Ὁπ καὶ ἐμαρτύρῃσεν Ιωάννης λέγων ὅτι 
κ - Ω κ. ς ») - Δ 

τεθέαμαι τὸ πνεύμα καταβαῖνον ὧσ περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ, καὶ 
2) δα θέ, ωῶ 2 Δ 2 ος. ΘίΣ, 2 οἱ 6 , 
ἔμεινεν επ αυτον. 9ῦ καγω ουκ δει» αὐτόν, αλλ ϱ πέµψασ µε 
- /.. ος. ο ασ . ον πο] υ 2ης. ᾽ - 

βαπτίζειν ἐν ύδατι, ἐκεῖνόσ µοι εἶπεν" έφ ὃν ἄν δισ τὸ πνευμα 
( ω Δ 2 ον τς. ς . / 

καταβαῖνον και µένον ἐπ αὐτόν, οὐτόσ ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεί- 
ο πό ς 2 Αν ον ά Ν / ᾳ τν 3 « 

ματι ἁγίῳ. 94 κἀγὼ ἑώρακα, καὶ µεμαρτύρηκα ὅτι οὗτόσ ἐστιν ὁ 

υἱὸσ του Θεοῦ. 
ΕΜ. 16.1 νὰ / / ς ’ ς 2 / λ - 

οο ο Τῃ ἐπαυύριο» πάλι εἰστήκει ο Ιωάννης καὶ ἐκ τών 

κ 

ο [5 ᾳ αἴῃ πι [οΥ ας 1ης πιῖ «ορ αγταίΓ ο(πν Γηἰπέ 186 ΟΥ ή δα οἱ δρ) 149 
αἰδαερ Πιρράαα 15 (οᾶ. Τιας 151,30) Ἠαδαςπιβῖ αρ 5π6ρ οία...α ὓοβδ] νο 

(αξ. (ο8ς α1) βγνσα ΟΥ Ρ351 Οµπί 2165 80. 905 Ῥγασπῃ εεοε (ΟΥΡ εἰ εοος) 

90. υπερ οιιπι προς ΟΥ οἱ... ς περι οππι ΑΕΑΟΡΙΡΤΌΣΓΔΑΠ οὗ αἱ 
οπαηγίά ΟΥ 594398 Ἠπβάέτη «55 Ον 5115 ΟΥ 115 ε{ΡεΒΙΤ6 |. ειπον: κ αἀᾶ 

οτυ, Ίξειη ΒΨΤΟΙΙΠ.,.. 189. 69. 124. Υδὲτ α] αἲ]α απάά υμ) 

δ1. ηλθον εγω (98. αἱ Ραιο ΟΥ Η5 οπι εγω): οἳ 16τ,. αἱ Ρραιπς Ὦ «οΡ 

εγω ηλῦ. | εν νδατι (ά9’) «ππη ΝΕΟΚΙΗΡΤΌΑ 1. 99. 69. 118. 194, αἲ15 

Ον1964 4150 Ον ΟΥΥΡΙΙδ.,, ς Τί εν τω υδ. οµ1η ΑΧΕΔΙΙ πποδ αἱ ρ]οτ 

99. τωὠαγγησ (1, -αὖησ) ΕΤΗ ΝΑΒΟ ΕΕΗΚΙΙΡΡΤΌΥΓΑΛΗΙ α] Ίοηβο ϱ] ΟΥΥ4Η6 

κ... οσνυχ αἱ ππα ΟΥΥ 114 ϱ ωαὴν. | λεγων (88): κἲ ο οἵη | οτι: ν 205. 
209. αἱδ οπι... τὸ αᾷ εγω | καταβαινον (8 αἰδτοὶ γων):πα ερ 
Ρο5ὲ ὧσ περιστ. ροἩ | ὧσ (αἱ. αὖ Β) οιπΙ ΝΑΒΟΕΡΑΠΙΡΤΟΥΡ αἱ] 5ύ [ογο 

αἰάῑπ Ον 15616 483:5ο,,, ς (-- αρ 82) ὧσει οαπν ΚΜΡΏΧΑΛΠ αἱ ρίι | εξ 

οὐρανου: κ 1. 2ὔ. 909. εκτου ουρ. | και εµεινεν: κο Ον 5 4 

Αππριις Ἠ1ογἐδαῖ και µενον 

99. καγω: Ἀ καν εγω | εν υδατι (ος. Οἱ359)9 1. 118. 209. ΟΥ 12646455 

εντω υὸὃ | ουτοσ θέ. ΟΥ 19564 ϱ{ 4.63’ 55 οἱ ο 5 ΟΥτΏΥ 368 Οµτδ” Ὃνν ο 1η 
...Α Ὁθααυτοσ | εν πνευµ. αγιω (οἱ. ΟΥ 2564 οι” 143 εδ ῦ Ογτλόδο]νν 
Ον 335): ππυνίά (ᾳπαο ομῖμα πν. τω αγι. ργαεεθεάππί Ῥοτίετα) 958. εν 

τω πνευμ. τω αγιω, κ ΟΥν”. 151 εν πνευµ. τω (Χ το) αγιω | αγιω (εἴ, 
Ον 1, 964 ϱ{ 4,90: 142 Ογταν οΗτ Οννα]εχ): οἳ ΟΥ455: 65: 82 Νομη 1: 195 (εν 

πυρι ῥαπτιζων και πνευµατι) αάᾶ και πυρι (ε: εκ ΙΙ. ϱρ.) 

94. εωρακα (4 εωρα) ΟΠ ΝΑΠΟΙΜΤΡΟΧΓΔΑΠ” αἱ ΡΙ... Εεπεαπκρνπ” αἱ 
πηὰ εορακα. Ῥηπείοτοα ᾱ αἀά αυτον | οὐιοστ. Θεουεί κέο[] 4 

πρι ντ σορ εις ΟΥ ΡΕ ο οντ Ἴρος κ ο15. 
ο γτόπ ΑπιζιΙσ τό ϱ εκλεχτοσ του Όεου (εἴεείις ἀεῦ), Ἰέειι α εἶέοίις 

ή ἀαί, 3: ΠΙζς εἴεσίις ἀαῖ, Ὁ ἀεί Πζζις εἰσοίις, ΑΥΤΗΝ ὃ (ποπ. ἴέδιι 503) 

πι ἀεῖ εἰεοίις εἴτις 

9δ. τη επαυριον: Ὦ ο Γα σορ βοβίενα (ο αἰία, { αἰίεγα) αμίοπι αἱρ | παλι: 

π 113 64. Αγτέι δ{ Ρ ΑΡΤ αγγ ΡοΓ88 ΟΠ [ ειστηκεν πε ΠΟΒΡάΚΙΜΒΌΓΛΠ 

οίο -.» ΝΑΡΗΡΤΟΣΧΑ 4) ἑστηχει 1 ο Μί 12, 406 οἱ πΠρί | οιωανν. (1 

Μι 3, 16 
Μο 1, 1ο 
1, 9 .9 



τον 1, 90. ΚΑΤΑ ΤΟΑΝΝΗΝ 

- ϱ] -- ν λε. ο .,.] - 5 ῳ ”- 

µαδητῶν αὐτοῦ δύο, 6. και ἐμῤλέψασ τῳ Ιησου περιπατουιτι 
Αα / λα « 2 Ν εφ’ - ο / : ν { Ν 3 - 

λέγει 1δε ὁ ἆμιὺσ του Ψεου. Ὁέ /κουσαν οἱ δυο µαθηται αυτου 
- 4 ; -- - ως Δ « - 

λαλοῦντοσ, καὶ ἠκολούθησαν τῷ Ἰησου. 98 στραφεῖσ ὁ 1ησους 
΄ Ν ο. [ή ελ Δ 2 ο, ο ’ 3 ω- 909 δαν 

και θεασάµενοσ αυτοὺσ ακολουῦουντασ λέγει αυτοῖσ 9 τι ο/- 
ο, Ἐν ε ν στ 3 οσδίε Ἁπας, ’ Π ; ς μα. 

τεῖτε; οἱ δὲ εἶπαν αυτῷ' ῥαῤῥεί, ὃ λέγεται ἑρμηγευόμενον διδάσκαλε, 
νν .. ΕΦ ο μεη νο στ τ 

ποὺ µένεισ:͵ 40 λέγει αυτοῖσ᾽ ἔρχεσθε καὶ ὄψεσῦε, πλθαν ουν 

-αγη) ΕΙ ΑΛΟΡΤΟΌΧΔΑΠ αποῦ αἲ ρ]εν ΟΥ 1) 115 (ος ὃν 150 τριτη δε εστωσ 

ο τω. µετα δυο µαθητων, Ἱέειη Η09νς 1, 150) Ον 9 11ὐ Ον» 1986. Τῃ ΟἵΠ 

ὁ οππα 31, αἱ Ρας 

96. 1δε: 6Λλ 194. 290. 969. Αγγοα Αγπι π4ᾷ ο χε (Βγτέὰ τδε ο χε, ιδεο αμν 

τ. θε.) | Θεου οί. ΟΥ459 ο 160 Ον ὃν 119: οἳ 69. 2556. α 3’ (088 ποῖ {α 
αοίἩ (ΑΙΠΠΠΟΙ αρ ΥΙ6ί «ΔΡ {αοβίο 9) Ον 153 (αυθισ τον αυτον ανα- 

κυκλησασ ΛογοΥ επιδεικνύει τοισ εαυτου µαθηταισ τον Ω’ και αμνον 
ονοµαζει Όεου και την του χοσμου φησιν αιφει/ αµαρτιαν) αἀὰ ο αι- 

ρων (α 3: {095 παπί εσσε φαί (οὐ, αι εσσε (ἱ {οἰ[εί) την αμαθτιαν του 

κοσμου. Ἠϊπο Ἰνη [ο αιρ. την αµαρτ. του κοσµ.] 

ὃτ. ἠκουσαν οτι Ν΄ Σν «εν ς Ἰωι Τ{ και ἠκουσαν 6ΗΙΑ ΝΕΑΒΟΙ ΤΟ ης γθ]] 

πΙΙπςο ρ]εν Τ{ (5αἆ Ὦ απαἰεγιπέ αιίέηι) νς το]] | αυτου Ροβί µαθηται 

ΟΠΊΗ ΝΒ 656Σ Ὦ (αιιώζεγμέ αίεπι ἄμο κο. εἶις ζοηιιοηέεπι) ΒΥΥΣΕΝ: ἴἴθπι 

ο" ατὺκ 985, απίε µαθηται (οι δυο αυτου µαθ.) ... ς Ἰω Τϊ απία οἱ δυο 
καθ. πι ΛΟὕΡΓΔΛΗ απο τε]] αἱ ρΙεγο {1 νε αντ Ουν 5 15 (εί Ομτὶχὶ 

8119 ος 6οπα 12” γαι ηκουσ. οι µαθητ. αυτου οι δυο) ... ο 4 {098 επι 

ἆμο αἰφο[ριί εἶμς (ᾳ κ) ἰοηεπίοπι, ει «ορ 8ΥΤΑΤ: ο, εω ἀἰδοίρ. ἐἶιδ 

ἄμο οιεμίεπι ἐἴζιι: Αγν οτι ΙΙ αἰκοὐμιί Ιο]ιαηπεί (ποπ. οχρτ]να επι ἴο- 

«πεπίεπι πας (ιο). ΟΙ οἱ. 69. αὐτω ον δυο µαθ. αὐτ (αυτ ραπ οςῖς ἵπι- 

ῥτοῦαίππι) λαλουγτοσ | το 0: κ αυτω (εταδῖ5 αυ Π{ενῖς) 

58. στραφεισ 6Η ΑΤΕΕΗΜΥΓΑ 99. 98. 194. 9609. 4595. αἲ”5 ανπι ΟΥ δν. 

ς (5εᾷ 09) Τμ Τί αάά δε επι παΑποκιρβτῦῦσδῃ αἱ ϱΙ ΗΡΙ νε ΥΥΡ 

«ορ ΟΥ 2541 ΟγΥ 159: Ἱέοιη ϱ  5γνΟἩ οἱ 29 οί Πὲ αεἲ]ι 6ἱ σοπυεΥδΙ5 (ο εἰ 
Τεεροπάεπ» ιδ οι υἰάίδδεί οἱς) | ακολουθονυντασ: οτί ας ο ΓΗ31 

4 (πο Ίοπη ϱ) νρ ο0Ρ ΒΥΤΟΙΑΝ αγ ἁοἰἩ αὖἆᾶ αὐτω | αυτοισ (89): 

κὉ ΟΠΗ 

99, ειπαν οπΠΑ Μο" νε ς ειπον ΟΠΗ ΑΛΟΡΗΡΧ πΠς γ6]] αἰ οπιηΥΙά { ραῤῥει 

6Η1Η ΝΗΒΗΚΡΓΛ αίο (:: οἱ αἆ Μί 26, 9ὔ αἱ αΏὈΙ)... ς Ἱωπ ϱαῤῇι ο, ΔΟΕ 

ΟΙ ΜΒΕΗΧΔΠ αἱ σογίο ρ]εν | λεγ. ερμηνευομενον οΝΙΗ ΝΤΡΡΑΛΙ αποῦ αἱ 
Ρρίεν ΟΥΥ ΛΣ, Τη λεγ. µεθερήνευοµ. ο. ΔΕΑΗΟΙΧ 95. 101. 249. οδτ 
Ον Δ νον ν 118. 909. «ορ (8ΥτΡ 118 ος) ερμηνεύεται (1οἨ. οχρΗΊπα 

ο Λεγ. εἰς. Αγγζ οί 568), Ἱίαπα ἐπίενργείαίαγ Ὁ οσα: μεθ εθμηνεύθμενο) 

βο]θί ἀῑσῖ πες [ετο Βποέιαί, ο Μί 1, 95 Μος, αΙ. 15, 22. 03, Πο 

ἱπίγα ν. 43: ερµήνευεται πο Ἱορ]έαν πεί ν. 45 εἰ (ϱ µεθερι..) ὃν τ. | 

µενεισ (, αἱ -νησ): βγχο 6{5Ε] 8 

40, οψεσδε (Ν’) οσα ο” μτὸ 1. 993 989. 118. 209. αἲ ραυο Αγια εἰ πην 

ος ΟΥ 390 (ταχα δια του μεν ερχεσθε -- δια δετου οψεσθε την αχο- 
λουόουσαν τη χατουθωσει των πραξεων Φεωώρια) παντωῦ εσεσθαι 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1, 45. του 

να » / δν) 2 λε πι ]. Δ « ’ 3 ) - 

Χαι εἶδαν που μένει, και παρ αυτῷ έμειναν την ἠµέραν ἐκείνην 
ο / ῇ ον ς 2 Δ / 

ὧρα ἦν ὡὧσ δεκότη. 31 ἦν ᾿«Πνδρέασ ὁ ἀδελφὸσ Σίµωνοσ Πέτρου 
ια 3 - / - 2 / 5 / ΛΕΣ / 

εἰσ εκ τῶν δυο των ἄκουσάντων παρα Ιωάννου και ἀκολουθησαν- 
. τς Ὁ η, ον τ - Λ 3 Ν Δ 2/ 

των αὐτῷ 42 ευρίσχει οὗτος πρῶτοσ τὸν ἄδελφὸν τὺν τδιον 
στ Ν / 3 σι ς / Ν / πο Ἐν] 

«ίμωνα και λέγει αὐτῳ' ευὐρήκαµεν τὸν Μεσσίαν, ὃ ἐστιν µεθερ- 
/ . / ” 2 Δ ΔΝ Ἀ 2 αν. 32 

μηνευόµενον Χριστόσ. 405 ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν Πησοῦν. ἐμ- 

τοισ ῥουλομεγοισ υπογραφων) ΝΟΠΗ 14 (δευτε και εισοψεσθε, 5εὰ 

Ρταρδία! Ἰαοίίο ὀευτε και αὔρήσαιτε νε] -σοιτε) ... 56 ΤΠ ιδετε (ΡΔ 

ευδετ., οὗ ηδετ., Δ ιδατε) ουπι ΝΑΟΡΡΧΓΑΑΠ ιπςῦ αἱ Ρ]ου Τξ νο 60Ρ ΑΥΠΙ 

ΒρΙΡΗ 955 Ος 5,135 ΟΥν 5190 (11 ποςν. 41 πες 11, 94 Βποίααί ερχου και 

δε) | ηλθαν οί ειδαν (ο τὸ.) εαπι Ἠ"ο ...ς ΤΠ (εκ 6ΙΥΟΥΘ ἆς Ε) ηλθον 

ϱἳ ειδον (ἈΑκιτΌνκγΑμ” αἱ τὸ.) εππη ΝΑΗΣΠΡΤΟ της τα] α] οπιησΊά {ουν 
οαῃ ΝΑΡΟΣΤΟΣΛ (τὸ και ηλθ. ουν) 98. 194. 269. α119 α ϱ 60Ρ ΑΥΥΡ ΠΕ 
οί” (οί οοπιογιμιέ εγϱο) ΟΥ 19... 1 βγνεπεἰρ ἴδί οἱ υεπεγιπέ, Ερίρ] 155 

καν απηλΦον, 8. αἰάῑπ Ὦ βγιδέὰ 19. δε, οεπεγωπέ αμίοπι... ς Τϊ 011 
ΟΠΤη ΡΓΔΠ αποῦ αἱ Ρ]εγο ἔᾳνρ απ | ὠρα 8ἶπο αἀά]ίαπι (ας. αὐ 81) 

6πΠι ΔΑΒΟΙΡΙΌΚΧΓΔΑΠ 16) αἱ 140 (αἱ. (αβῖη ἐν) αάῑπ α {058 α εἰ Ερίρἰι 

5 ΟΥΥ 19. ς Ξ αυ Β2) αἀά δε οσα ΙπΙπαδςο νίκχπιαα ο] νο «ορ 

ΑΥΤΡ (υ Εαν σγαί επιύηι οἱς: ο ΒΥΥΟΗ αί56Ἡ ας Ἡν οί Γη εἰς) | ωσ: α ορ 

αοἰἩ οιι | δεκατη: Α εκτη (5132:5: {οῖ]ο 1η Β]ανοπίζο 6ΥΤΟΥΘ ποια) 

41. ην εἴ. Ὁ ᾳ [ου οἵο: ΑΔ 28. 946. α1 15 ἔριο α ς 6 { Η”. 1 νσ ΑΥΙ5ΟΒ οἱ Ρ 

ο.” (8ΥΥΑΥ οἱ ογαἰ) «ορ (4πάγεας αιίεπι οἵς) αάᾶ δε, Ἠϊπο Ἰωπ ην [ὸε]. 

Ἰμθεγε βγνέὰ ναυβαπῃ εἷς Παῦοαί: {έ πις επ ες, ο: λῖς ἀἰκοίριιζὲς Ιο]ισι- 

πάδ, «πάγεας εγαέ ποπισπ εἴμς, | γαίον Φἰπιοπῖς (ερ]ασ. | εισ: Ἡ 59. παν 

εισ | δυο των (9): νο ομι των, τὸ 61. οἱ πη(θ | ἵώαννου: Ἡ 
τωώαπου { αυτω: ἄΔ | πι ΒΥΥΣ6Ν αθαἰἩ το (Α του) τὸ 

43. ευρισχει -τ. αδ. τ. τδιον σιμωνα: ΑΥΥΞΗ εἰ ἐῑζε «πιάγεας υἷαίέ ΦἠπΟπιΕΊΙ 

ζερ]απι | πρωτοσ οΙΠΏ ΑΙΓΔΑ πποῦ αἱ ρ]εΥ ΕρίρΙ 55 (ςεοᾶ εοᾶ νεη πρω- 
τον) Ον” 190... Ώπ πρωτον οὖπι ποΑημτῦχπ 1. 99. 69. 118. 209. 

946. α1 95. α110.. Τα ῥγύπιιπι (5οὰ Ὦ ο πιαπιε), επι ορ αὐπι Αγ τα 

αἵ αν { µεσσιαν ΠΠ ΝΑΒΙΤΟΧΔΙΣ αἱ ΡΙ πα 4, 26 οἱ. οΡΗΚΝ) Ίένρ 

ΝΟΠΗ 115Τ (συγγονε, µεσσιαν σοφον ευρομεν), Ἰοπι Ον 385: 509 81: Ἐρίρ]ι 

155 ΟΗΥ 5135 ΟΥ... θ΄ µεσιαν οππ τ λα" αποῦ (αξ. ΕαβΙηρβΕΣ) αἱ 

Ίοηφε ϱ] α]άῑπ 6ορ αγπι ΘΥΤΡ Της Εν ΟἨγποδςϐ (1. 1.) 1 οεστ. µεθερ- 

πηνειομενον (1, -μενοσ) χ5: βγτο οἱ 568 οἱ Ἀὲ οσα | χε ζει. 5 Φα) πι 
ΒΑΒΙΧΓΔΑΠ αποῦ αἱ Ρ]ετ α]άῑπ ΟΥ 985 εἰιδὸ Ἐρὶρ]ι Οµς... ς(- αὖ 32) 

ο χξ οεππι πΙΙπΒο νὶα πια (αἱ. ΟΥτ 32150 ος Παπ) οοΡ ΑγΠΙ 

Λ0. ήγαγεν (κ 6δευ ἠγαγον, ϱ αζἄιισιπί) Βἶπο οορα]α οτι ΝΡ1, «ορ... ἄ 

1. 209. αγ ΕρίρΗ 355 ουτοσ ηγ., 196ΥΏ η. ου», αζαιατέ εηᾷο ... ς και 

ηγαγ., μή [και] ἠγαγ. οππι ΑΧΓΑΛΠ απο αἱ ρ]εν Π{Ρρ]οῦ νο ΑΥΤΟΙΑΠ αθί]ι 

(ντε οὐ αβδιπηρείέ ἐζζηπι εἰ υεπέέ αἲ Πεβιπι) | εμβλεψασ πα α αλίαπι 

(ει. 0 Θα) οιπ ΝΑΒΙΓΠ” πποῦ (εξ, ἐαρῖπρεν) αἱ Ρία5δ0 αάῑπ αγπη 

Ερ1ρ] 9955 (οκ εοᾶ ΥεΒ) .,. ς ΤΠ (ος αγχοχθ ἀ9 Ε) αάά δε οππη ΒΧΔΑΠ” 

(8α4 γαγβιις ἀθ]οίππι) Ὦ ο 61 νο «ορ ΑΨΤΡ ο.” (Ἠριρ]ι 455): Ἱίοπι 460. 

ΤΙΘΟΠΕΝΡΟΠΗ, Ν. Τ. ο. 8. 458 



το 1, 44. ΚΑΤΑ ΤΟΑΛΝΗΝ 

ο. ο ες . σ ς σα ον ς νο ῃ / Ν 
θλέψασ αὐτῷ ὁ {ησοῦσ εἶπεν σὺ εἰ Σίµων ὁ υἱὸσ Ἰωάννου, σὺ 

’ Γ. -- ια) { ’ ’ 

χλιΦησῃ Αηφᾶσ, ο ἑρμιμεύεται Π/ετροσ. 
Β, ρε / κ , 44 Ἰπ Τῃ ἐπαύριον ᾖθέλησεν ἐξελθεῖν εἰσ τὴν ΠΓαλιλαίαν, 

ως ὁ / Ν , δι ντε, ὁ ” ο » / 
και ευρίσχει Φιλιππον. και λέγει αυτῷῳ ο [ησουσ᾽ απολουδει μοι. 

--- πάν ἰς / ” ς ν ώ - λ Δ 
40 ἡν δὲ ὁ Φίλιπποσ ἀπὺ Βηδσαϊδά, ἐκ τησ πύλεωσ «Ίνδρέου καὶ 

, τό 7 λος ” 

1Πέτρου. 460 ευρίσκει ΦΦίλιπποσ τὸν Ναβθαναὴλ καὶ λέγει αυτῷ' 
ο 1! .. ” -” ’ Δ ε -- [4 / - 

ὃν ἔγραψεν Μωῦσησ ἐν τῷ γόμῳ καὶ οἱ προφηται, εὑρηκαμεν, Πσοῦν 
εν -- Ν να 7 ο ” στ 2 -- ο ἳ Ἠ 

υἱῶν του {ωσὴφ τὸν ἀπὺ Ναζαρέτ. 4: εἶπεν αὐτῷ Ναδαναήλ 

11Τ. 159ν α 6 ᾳ 8Υνζὰ οἱ 568 αΓΏῖ αθί ΟΙ 5, 139 καν εµβλ. | ωαννου 
(αμπ (ωανου οσα Β) οπή κΕ”τ, 99. α Ὁ {ΑΣ 1 απ [α [08 ΒΑΠΠΙΡ (13 

(ολαππα) πηΤῃ 60ρ αθίΠΙΟπΙ ΝΟΠΠ 1 103 (υιοσ ιῴαγναο συ µεν πελεσ) :: 
εξ εἰ, αά 91, 15 5αᾳᾳ: οοπίνα Μί 16, 1Τ Ἱεοίῖο ποπ Βποί)... ςιωνα ο. 

ΑΒΌΧΓΔΑΠ αποῦ αἱ Ρίοχ σα (ο νετο /Γαἰέεγ απάγέαε Ῥτο ο Όν. τω.) να 

(6. {ου ἵπρ αἳη βαπῖχί; ρα {ο]πα) ΒΥΤΙΙΙ οί Ἡτ απ αθΙΙΡΡ Πρίρη 355 

Ον ΟΥ 151 1 ο (Α οσ) ερµ. πετροσ: ΒΥΙΣΕΝ ον (5γχὰ Μα) 

44. ηΘελησεν 5ἶπο αἀῑίαπι (εί. 0 Β7) ο ΠΙ ΝΑΒΕΚΙΗΜΡΥΧΔΑΑΠ (αἱ. (πα ρίηρ 

εν) αἱ Ίοησε Ρ]α αἰάῑπ 1έ νο «ορ 3ΥΤΡ ατΏ αεί ΟΥ 15 Ώρίρῃ 155 οἱ 356 
οἱ 159 Ο1νν 5, 133 ἐχί ΟΥ τς (-- 0 Βσ) αἲὰ ο τ6 εαπὶ ΕΠΟΣ αἲ 1η 

ΦΥΥΞΕΙ ρ6ΥΑΡ | ο (κος κ οπι) {5 (ία εἰ. ὢδ, πο Πίεια 9) οπή ΝΑΕΕᾶΚ 

ΗΒΌΥΧΔΑΠ (οἱ, (αὈίπρεΥ) αἱ Ίοημε ΡΙ αἰάϊπα Ὁ ο ΓΗ5 14 νρ (αἱ. 8απ 

{ου οπι Ιπβ) εορἉ ϱἱ 36 ΑΥΤΡ οἱ Ἡἳ ασγπῃ ααί Ἑρ]ρι 155 ϱὲ 356 (οἱ 159 
0 κυριοσ) ΟΥΥΑ 191 ων. ς ΟΠ ΟΠΠ ΕΗΜΕ αἱ ΡΘ6ΥΠΗΙΙ ϱ ΑΠΑ { ΘΥΥΣ6Ν 6ορ 

απ Ο)Υ 3155 κι (ΟΥ150 Φελησασ εξελθειν εισ την γαλιλαιαν ο εξελθων 

ζητησαι το απολωλοσ εὔθισκεν φιλιππον και λεγει αὐτω' ακ. μου) 

4ὔ. ην δε (αἱ. νο): κἲ οπι δε | ο φιλιππ. (6ί. π): κ” κ 19. 69. Ώ5δου 5ος 
αἲ Τὸ Ἐρ]ρ] ή5ὅ ο{456 οπι ὁ | ῥηθσαϊδα (εορ βηὸσ., α Ὁ Φεάκαίᾶα, α δεί- 

σαΐάα, ο 1” θεεεαίάα): ν" 8. 12Τ. ῥηθσαϊδαν (5 -δα) | εκ τησ πολ. (εἰ. 

σα, 5ος Νεῦ γαχδι5 οταδΙ{εκ)λ εί ανθ]α... νο {(βαῦ. ,οεοποΙπαέ 

Π188. ΟΠΊΠΟΘΑ΄’ 1. 6. 13: ϱῦ) νΡ οῦῃ εκ 

46. µωυσησ εππι ΕΚΤ ΘΥΧΓΑΠ αἱ ρετπιι 1{ Υρ (5εἆ ποή απι {α 5Η) είς... 

ς µωσησ «ΙΤ ΝΕΕΑΗΜΌΝ αἱ ρα (:: οἳ αἱ. αἲ1ϱ1) { ο’: τι οπι | Όυιον 5ΐπα 

ατίϊ]οι]ο οπη ΝΕ ὁδ. ΟΥ4319 Ἠρίρ]ιναὔ5 Ον 1 ς ΤΙ τον υιον έπι 
ΑΕ ΧΡΑΑΠ πποῦ αἱ ρ]ετ (Ον Στον ΤΡ τον υιον) ΟΥ 5155 / του κωσηφ οπΠὰ 

ΝΗΕΧΓΑΠΣ (564 τάχδ5 ογαδαπι του) πο τε]] αἱ Ίοπρε ρία Οτ48 εἰ”10 

εκ ΑΚΜΑΠ” 95, αἱ Ρ]αςῦῦ ΕρΙρΗ 355 ΟΥ ΟΥτ οπι του, Ἠῖπο ἄΡ0ὺ ῃ. τον 
(Ον 3310 οπ1) απο: δ του απο | ναζαρετ (εί. ς ἄγ’) οσα ΝΑΗΙΧ αἱ Ρ]α 

(ο 15 αρ βοἶαπι Ῥονήν) α, Ἱέειη ΟΥ35 οἱ3210 ἨἘρίρῃ 455 Ον 819455 ΟΥτ 

3 1θλγνςο 0 Βσ ναζαρεθ οτι ΕΕΞΗΚΜΡΒΌΥΓΑΠ” αἱ Ίοηρθρ]ὴὺ ο] 

ᾳ ΥΕ «ορ ασπα (ΟυΙπί 1,561). Α (1ος γουβι) ναζαραθ, Ίέαπι π” (8αρτα- 

Βοτ]ρίαπα οπίπα Β1ρετ ϱεθ Ἰαδεί α, αἱ νιάεαίαχ Ρο -ραό Ύπα.πα 

-ρα), 6 παβατα 

4Τ. ειπεν βΐπε εορι]α επ να Τ1. α Ὦ ο ΒΥΙΣΕΝ αὖπι (αρ 9) ΟΥ Σ)154 οκ 

οἀφᾷποβσθ,,,ς Ἰωῃπ ΤΙ και ειπ. ΟΠ ΑΒΙΙΧ πο γε]] αἱ ρ]ενο (5 Ρ] 



ΚΑΤΑ ΤΩΛΝΝΗΝ Ἱν θήμ τοῦ 

ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὺν εἶναι; λέγει αὐτῷ «Φίλιπποσ᾽ έρχου 

καὶ ἴδε. 48 εἶδεν Ίησουσ τὸν Λαθαναὴλ ἐρχόμενον πρὺσ αυτὸν 

καὶ λέγει περὶ αὐτου' ἴδε ἆλιθῶσ Ἱσραμλείτης, ἓν ᾧ δύλοσ οὐκ 

ἔστιν. 49) λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ' πόθεν µε γινώσκεισ; ἀπεχρίθη 

᾿ῃσουσ καὶ εἶπεν αὐτῷ" πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνήσαι ὄντα ὑπὸ 

τὴν συκην εἰδόν σε. Ὀ0 ἀπεκρίθη αὐτῷ Λαθαναήλ᾽ ῥαβῥεί, σὺ 

εἶ ὁ υἱὼσ του Φεοῦ, σὺ βασιλεὺς εἰ του Ισραήλ. Ὁἱ ἀπεκρίθη 1- 
-- Δ - σα ας ὡι ο πο ς / - 

σουσ καὶ εἶπεν αὐτῷ ὅτι εἰπόν σοι ὅτι εἰδόν σε ὑποκάτω τὴσ 

ᾳ νο ΑΥΙΡ α{Βῖ «ορ ααί] Πρὶριάὔ5 { ναζαρετ (εί. ς αΡ) οπή ΝΑΒΗΤΧΔ 
αἱ Ρία α εἰο (αἱ ν. 46)... σὲ 0 Βσ ναζαρεθ ευη ΓΛΗΣ πποῦ αἱ 1οηβ6 

Ρ]α είο (πέν. 46): Ιίαπι Π" αἱ ο πί ν. 46 | τι αγαθον (45): κ” αγαῦ. 

τι | φιλιππ. οἳΠΙ ΝΑΧΓΔΑΠ πποῦ αἱ Ρ]ευ ΒΕρίρΗ 3055 οκ εοᾷ νεπεί Ον ΟΥτ 

198. Ἰωπ Τϊ ο φιλιππ. οπη Η1, 95. (Ερ]ρ]εᾶ Ρείαν) Γ1δε: Α ειδε (ἴεπα 
ρδ6ἳ ν. 566) 

48. ειδεν (Νέκβυσπ αἱ νδεν) 5αᾳαθηίο και ΟΠΠ ἈΟΑΒΙΙΚ 11πο τ6]] αἱ ἴονε 

ΟΙΠΙΠ ΕΓα νρ οἰο (οορ οἶαδ αμίεπι) ... κ 194. α Ὁ ο ΠΣ’ 1 {985 Πρίρι 

195 1δων πΌδη και (124. ΕρϊρΙι εδων δε, α Ὦ Π5' (088 οἰάεπβ αμίεπι, 
Ῥοδίθαφιο ὢ αἱ ἀπαζέ; ο 1 αμίεπι μἱ υἰά1 οἵο) | εξ οιιπι ΒΗΡΓ 954... 

ς 0 15 ΕΙΤΩ ΔΑΙΧΔΛΠ πποῖ αἱ ρ]εΥ | περι αυτου: καὶ περι του γαθα- 

γαλ. | ισραηλειτησ (Ν νσὸρ. Ἰθιη ο ἐπάγαλεἰέες, ε Ὦ Ε ἐδέγαλιοία) ΟΠ 

ΝΕ” ({θιῃ Αοί 2, 23 οἱ ὅ, 95 ΛΒΟΡΗ; ο{ εἰ, αλρί)... ς ΤΠ νσραηήλιτησ 

ΟΠΠ ΑΗΖΙΗΧΓΑΛΠ πποῦ αἱ οπΙπΥ1ά 

49. 6 8ΊΠ6 αγ {Ισιι]ο ΟΠΠ ΑΠΕΗΧΓΑΑΙΠἜ τποῦ (ας. (π0ϊπςεν) αἱ Ίοηπρο Ρ] 

α]άῑπ Βρὶρ 155 ΟΥτ 108... ς (5 68 82) ος επι κμΠ" (5εἆ γαΥΒΙ5 

ὁ εχαδαπι) 1. 69. αἲ νίκ τη | ειδον: ΑΚΤΧΔΙ” αἱ τδον 

50. απεκοιθη αὐτω γαθαναηλ οππῃ 1, 95. 249. Ὦ (α εἰ παίαπα]ιεῖ γεδρο- 

ἀξε); ΒΙπιϊ]1 {ον ααοἰ] οἱ αἶαῖι εἳ Ναμ.... Ν ὁ απεκριθη ναδ. και ειπεν, 

1{6Π1 ΓΑ 2940. 204. 49ὲν αἱ ραιο ᾳ αἀαῑίο αυτω, εἴ: Βἰπιϊίεν κ 194. ἃ 

{13 1 νε αππη ΕΡΙΡΙ 105 απεκρ. αὐτω ναθ. και ειπεν (. { αἰαὰ, 3. 1 

να εί αἲ) ... 5 (8εὰ 09 και λεγει αυτο) απεκριθη γαὔ. παι λεγει 

αυτω οπΠ ΑΛΠ πποῦ αἱ ρ]εν βγναἴ οςΏΙ «ορ (γεεροπᾶεπς Ναι. ἄἰωῖ ναι 

αἷοιέ εἰς 5εὰ εορᾶ” αἀάΙί οίῖαπι οὗ Ροβέ γεδροπά.) Ον 5 196 ΟΥν Αν 155 Τωη 

απεκρ. [αυτο] ναθανα. [και λεγει) | ϱαῤβει 6πΙΏ ΔΑΒΕΗΓΑ είς (οί 

ν. 99)... ς Ὦπ ραῤῥι ΠΠ ΕΑΚΙΝΜΒΟΧΔΠ αἱ Ρ]εν | συ ει ο υν.του Θεου: 

Β 251. οπι | βασιλ. ει απ ΑΙ, 1. 98. ΕρῖρΗὔ5δεα Ρείαν, Ίπ ο βασ. ει 
εκ ΙΟΥ ἆθ Β.,..ς ει 0 βασιλ. ΟΠΙΠ ΑΧΓΔΑΠ ΙΠΟΡ αἱ ρίεν (6 να εἰς) 

Ερῖρ] 05 οοᾷ νεν (ΟΥ 5,196 ΟΥ 4195 Τά οςπΟΡ 34: α]άῑπ οπι ει 

51. απεκρ. (69. αἱ Ῥαιο Ἑρ{ρΗ 155 αἀά ὁ) τς και ειπ. (41 Ράις Λεγει) αυτω 

(98. αγίη αυτω Ροβί απεκρ. ΡΟΗ, 6 1 01): ΒΥΥΞΟΝ απεχρ. αὐτω 18 | οτι 
866 ο ΝΑΒΕΙ, 101. αἱ” α Ὁ βγτα(ῦ αγη (αρ Ρ1ΠΡ) (σορ) Ον 1588... ς 

ΟΠ ΟΠ ΧΓΑΑΠ πποῦ αἱ ρ]ευςοα(ΠβΖ1ᾳν6 ασ Ον ὃν 155 Ερίρῃ 455 

Τεν ραχΣ1 { ειδον: ΑΚΙΣΧΑΠ” αἱ τδον 
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τοῦ 9ο) ΚΑΤΑ ΤΩΛΝΝΗΑ 

- / 9. ’ / τς λ / δε ορός ἁωλ ον τά ολι 

συκήσ, πιστεύεις: µείζω τούτων ὄψῃ. 93 καὶ λέγει αὐτῷ ἁμὴν ἁμὴν 
ς ων ” Ν ὦ / αν Ν } ρ. 

λέγω ὑμῖν, ὄψεσθε τὸν ουρανὸὺν ἀγεωγότα καὶ τοὺσ ἀγγέλουσ τοῦ 
ων / . Δ Ακ ΕΝ - / 

θεοῦ απαβαίνοντασ καὶ καταβαήοντασ ἐπὶ τὺν υἱὸν του ἀνθρώπου. 

Ἰ. Καὶ τῇ ἡμέοα τῇ τοίτῃ γάµοσ ἐγένετο ἐν Νανα τησ /΄αλι- 

λαίασ, καὶ ἦν ἡᾗ μήτηρ του Πησοῦ ἐκεῖ 2 ἐκλήθη δὲ καὶ ὁ ̓ Ιησοῦσ 

καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰσ τὺν γάµον. Ὁ καὶ οἶνον οὐκ εἶχον, ὅτι 

συνετελέσθη ὁ οἶνοσ τοῦ γάμου. εἴτα λέγει ἡ µήτηρ τοῦ Ιησοῦ 

51. µειζω: κ ΕΡΙΡΙΝΘΗ µειζονα, ΝΧΑ αἱ αἲῑα µειζων, πτν τά (τοβἑαίατη ---ο) 

αἲππα ος νυ (οχο {058) µειζον. πια» | οψη (αἱ. ή 9’) ο ΝΑΒΙΙΧΔΛ 

π’ ποῦ αἱ ρία ... ς οψεν ο. Όρα” αἱ ρ]α (οί. ἵπ Περίρ]ι Οἷις ΟΥν ος 1Πῃ) 

59. λεγει: Χ Ὁ ος ΕρὶρΙι 55 ειπεν (αἰωί). ἘῬναοίθτοα | οπι καν λεγ. 

αυτο | υμιν: κ 15Τ. σον | οψεσθε (8ἶπο απ αρτι) 61Πι ΝΡΙΗ 4 ὓ ο { µ3" 

Ινν ορ αὖπι ααίἩ Ος 1» 304 οἳ ἴπί ὃν 961 (1 έτη 03) Ηρ1ρ]ι 155 ΟΥ 154... ς 

(5εά αρ 00) ΤΠ ῥταετ απ αοτι 61ΠΙ ΑΧΓΑΛΙΠ πποῦ αἲ οηηΥ]ά ο ᾳ Αγνπὸ 

ΟΙΥΣ15 ΟΥ 1116 ΑιιρρΣῦδι: ο Μί 26, 64 | ανεωγοτα: ὰ ἠνεώγοτα 

Π. 1. τη ἠµερα τὴ τριτη 6Η ΝΑΙΗΧΕΑΛΗ απο (Μ οπι τη ημµερ.) αἱ ρ]εν 
ΕρΙρΙΗ 35 ΟἨν 5199 ΟΥν 154 Ίίοπι ἄῑε ἐεπίῖα νο] ίσος ο (83 ]1νρ... 

Ἰωι τη τριτη ἡµερα επ Ἡὺ 69. 194. 121. 940. αἱ Ερῖρ]ι 151: 199. 418. 

τη τριτη ἡμερα, Ποια (εγίία ἄίε Ὦ ο 4 | γαλιλαιασ: Ροδί απο νοςθιῃ 
 ΥΥΡ ποίαπα 1η ππανρῖπο αἀδοτ]ρίαια μαῦαί, 4ο ΠΟΠ Ἠπιο 5δοᾷ αἲ ν. ὃ 

Ἀρεσίαί. Ὑ]άο ροδέ. | Ἠ{ πηήτηρ του τὐ εκει: ΟΥ ὃν 199 ος 119 αάᾷ και ου 

αδελφοι αυτου, απαπα Τὰ Το ἀῑοἱ: ὦσπερ ουν εκει/ήν και τους αδελ- 

φουσ εκαλεσαν, εχαλεσαν και τον Η’. Οοπίνα 5ου ΟΥ4:165; ζητητεον 

Μεντοιγε διατι εισ µε τον γαμοΥ οὐ καλουνταιν ον αὐελφοι αυτου" 

αλλ ουδε ήσαν εχει, οὗ γαο ειφηται. 

ὃ. και 0οἱνον ουκ ειχον Οτι -- ειτα λεγεν οι αἲ αυ 5. αιάδοιπδ, Ἱμα- 
Ώπο ἨΙά δ]ο οἱ πι πο Παῤεζαηέ, (ποπίαπι (πιά φποῦ) οοπδιππια- 

ἔπι (Ἠ. η ζι) ογαέ (83: ο5ϐ) οὔπτίι πηρἑίαγππ. Ιεϊπᾶε (ο 5. 18) αἰσίι 

(οκίποπ]α: Πεύπᾶε ἀἶοιί, πιά πο αβετί). Οοπβτιηαπ{ δαπάἆετη ]6ς[ῖο- 

Ώθπῃ ϱ | ΑΥΤΡ ΠΙΣ αοίἩ. Βίς ος 1: οἱ Γαοΐηπι εἰ ρου πιιζέαπι ἔπγδαπι υουί- 

{ογηπι (13 Όγας πιία ἔπγζα οσαοτιΙπ) υὔπηιπι οοπιβιπιαγί. Ιστ απίέηι 

πιαίει ἡ]ωι (ο Ἠαίεν αίεπι ἔπι ἀῑοίι αα οιιπι). δ]ο ΑΥΤΡ ΤΕ: 1 υὗπτπι ΠΟ 

ιαδεθαπέ «ία ο] εοῖέ επι πιμέία)Ίήμ.. (ο ἵαπα ποῃ αἀβορία 5αΠ{) 

Τοπ αοἲ: Εὔπιπι ποπ ᾖαβεθαπέ, «ία ἄε[εοεγαί ουὔὐυι ἠΠογιάπ. 

ἀἰωί 1: Ῥτο 18 ΙπίοΓργοίπΙοπαπὴ νατ]αγπη (οβΙπιοπΙΙςδ ἁπρίαπΙ ΠΟῃ 

εδί ααἶπ βοπρίατα οοα1οῖς πα οἳ Ἡπ βαπηιηα απ ατίαίο Ῥγοραραία 

{παπί. Ῥταερίαί απίθπη Ἱπάο]ο ῥγουβς Τομαπποα, νιάσοίαταπα α γ]- 

{απάπτη η (πάἴποπι αααπάαπα 5ογππομῖδ, 4π1ρρο απα Ἰάαπι Ρϊ5 41σθ- 
τοίπτ, οπτη Ώγονῖογο α1{θγΑ οοπιπηπἰαία 6986 ...... ς ΤΠ Τί και υστερη- 

σαντοσ οινου λεγει ο. ΝΒΑΒΤΧΓΑΛΙΠ πού α] οπιησίᾶ ο Γᾳ νς 6ορ ΒΥΙΔΟΊ 

οςΡ ἐπί οἱ Ὦξ Αγπη Ερῖρ] 45 ΟΝΥ 8140 ΟΥτ ή 14 | του τὸ (0 946ν αυτου) 



ΚΑΤΑ ΤΟΛΝΝΗΝ 9.9, ποτ 

ι μας σ 3 ” ’ ο ο ο ο β , 5 λ Δ 

πρὸσ αὐτόν: οἶνοσ οὐκ ἔστιν. 3 λέγει αυτ ὁ Ιησοῦσ' τί ἐμοὶ καὶ 
, ” σ ο ιά, , « / 2 »- - κ 

σού, γύναι; οὕπω ἥχει ᾗ ὥρα µου. Ὁ λέγει ᾗ µήτηρ αὐτοῦ τοῖς δια- 
/ σα 3Ν ; σον ; ο πι Ημ ο οι / 

κόγοισ᾽ ὃ τι αν λέεγ υμῖν, ποισατε. Ὁ Πσαν δε ἐκεῖ λίθιναι 
ε ΄ ω] Ν λ Δ κν 2 ΄ , - 

ὑδρίαι ἓξ κατὰ τὸν καθαρισμον τῶν Ιουδαίων κείµεται, χωρουῦσαι 
ώ Δ ’ αΔ σε ’ 2 - (ϱ-' ος 

ἀγνὰ μετρητὰσ δύο } τρεῖσ. Ἁ λέγει αυτοῖσ ὁ ᾿Ιησοῦς' γεµίσατε 
᾽ έ , σς Δ ος ῥ. 2 Λ ΄ ει ων . ’ 

τᾶασ υδρίασ ὑδατοσ. καὶ ἐγέμισαν αὐτάας ἕωσ ἄνω. Ὁ και λεγει 
η μι Ὁ / - Δ ; 3 ; ο” 

αὐτοῖσ' ἀντλ/σατε νυν και φέρετε τῷ αρχιτρικλίνῳ. οἱ δὲ ἠνεγκαν. 
« Δ Φ σα 2 ’ Ν ο στ ᾽ 

«) ὧσ δὲ ἐγεύσατο ο ἀρχιτρίχλινοσ τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενηµένον, καὶ 
ρ) κά | ανν, 3 / ' δὲ δι - ἐς . ες µ ’ 3 Δ σσ 

οὐκ ἠδει πὀῦεν εστίν, οἱ δὲ διακονοι {δεισαν οἱ ἠντληκότεσ τὸ υδωρ, 

προσ αυτον: ΒΕρίρΗ του ῦ, ΟΥ 19 αυτου, ἃ ΠΠ αἆ Πεδιπι | οινοσ 

ου εστιν οππ ν΄ (π6ς πιπίαν]{ ο.) ΑΥΥΣΕΝ οἱ πὲ αα{Ἡ ίππο Ίιοι εδέ 1δί5 
ενω ς Ἰω ΤΙ οινον ουκ εχουσι’ ΟΠΠ ΝΕΑΡΙΧ πο τε]] αἱ οπιπΥ1 1 να 

ΒΥΤΡ 6ορ οίς (ο 1 Απιυ αάά Πζ) 1: ἀεθοραί εἰϊαπι Ίος Ίοσο οοάἴοῖς κ 

5οπρίγα ἀατὶ Ρτο πθχι «ππῃ 6ἶδ 4ππε ῥταρσθάιπέ 

4. λεγει 8ἵπο «ορα]α επι κ” εί ὓ ΡΕΗΜΒΥΓΛ αἱ] Ίοησο Ρ]α α {058 ΒΥΥΣΟΒ 
«ΝΕΔΑΒΟΚΙΌΧΔΙ αἲὸ α]ά1Π. ΙΡΙΕΥ ϱοΡ ΒΥΤΡ οί ΒΥ αἲπῃ αθίἩ ΒΕρίρ]ι 445 

Οι 154 Νοπη” 51 (και ον χξ εειπε) ῬΤΒεπΙ καν, Επ μη [και] | ο 18: Δ οπη| 

γυναι: Χ ω γυναι | µου: Νγδς 931 (π 1 Οοχ 15, 28) μοὺ; ποη µου. 

5ογ]ὈΙ νο]αῖί, Βχροπίέ οΠΙΤη: µη και ταυτ]σ µου τησ ἠλικιασ επιστα- 

τειν εὔελεισ; ουπω ηκει µου η ωρα ή το αὐτοχρατεσ παφρεχοµενη τη 
Ίλικια και αυτεξουσιοῦ ; 

[ὰ] λεγει η µη. αυτου εἰς: ο εἰ αάυοσαίίδ αά δε πιϊθίγῖΦ πιαίεν ἔ]υπι (ργο ἔ]νιι) 
αἰαίέ Πε | οτι αν (1. αἱ ραιο Ογτο 155 εαν, ὃδ.ἅ): Ν ΟΠΥΙΠΟΣΟ «84 5 ϱτι 

ο αν (νε εαν) | λεγη οππι ΝΑΒΕΖΑ ΠΡ ΧδΠ αἱ βαΐίππα ... Ε Εα πκμυν 
ΓΑ 99. αἱ Ρ]ὰ λεγεν 

6. λιθιν. υδρι. Ἀου ογᾶΐπα ΟΠΗ ἈΏ1ιΧχ 95. ο (13: ϱ7)νΕ ... ς υδρι. λιθιν. 

οππη ΑΓΑΛΠ πποῦ αἱ ρ]εγα ο {1 α Οδ ΗΤ ΟΥ τή 19 Ἡ κειµεναι ρορί 

ιουδαιων ΕΠΙ ΝΕΒΙΧ 99. αθί ... ς Ἱμι ροβ8ί εξ Ρο οππι ΑΓΔΑΠ πο 

αἱ Ρ]ετοα νο βγταί! ο{Ὀ (εεω Ἰηάν. Ιαρίᾶ. Ῥοεας) Ογν 195... 69. 
194. 1 ΟΥ, 17 απίο εξ, Ὁ (οπι εξ) Εροβί εκεν ροη; «ορ έεγαπί γοδίίαε 

Φετο ἐδί 8εω είο (ΠΙ8Ι νογίαπάππι Ρο 8 εδί: εγαπί Όεγο ἴδῖ, αἱ παυοί 

ν” οἱς) ... ν” 15. 4Τ6ν α ο αΥΠΙ ΡΙΗ19 91 | Έ.χατα των καθαφρισμων | 

ΕΚΙΓΛ αἱ πια µετριτασ 

Τ. λεγεν (Ακ ααἰἩ Ρταείῃ και, Ἰίεπι ο 3" 1 {ο85) αυτ.ο ις εἰ. α ρο ίᾳνε 

(α1δί απο ἔα απ): ε εὐ ἴ]ν υοοἱέῖ αἲ δε πιὐηίκγἰς ἀἶαιέ είς: 83: (ος 

αἱ υοσα(ἶς ὑις ({ο5ς 119) πιϊπϊκίγὶς αίωίέ (ἴομς αῑοιε) εἴδι 1 εἰ υοεαυζέ 1]ιβ 

πιϊπεκέγί6 (ΟΟΥΓΘΟΙΗΤΗ --5ίγοβ) εἰ αἰσῖέ εἴς 

8. και ρτῖπι: 49. 1221 0 δε... 98. 40. α Ὁ «ορ ΒΥΙδΕΝ οπι | ον δε ΟΠ 8Β 
ΚΕΠ 1. 99. 118. 124. 909. α]1θα]41π α 6ορ ΒΥΙΡ 11Ρ ε{δγτΏῦ αγπα.... ς ΤΗ 

ΤΙ και (:: αἱ πιοᾷο Ῥγαεσθβδϊς και εγεµισαν) επι ΑΓΑΑ αποῦ αἱ ρ]ει 

169Ρ]εΥ ϱαμαῦπί ϱΥΥ5ΟΣ ϱ6Ρ ἰΧί ααίῃ ΟΥ ὃν 14 Ογν 16. Ῥγαρίθγθα Ρτο ου 
δε ήνεγκαν, απο οπιπία Χ οτι, ο 2: 1 εἰ Γεεεγιπέ δίομὲ αἰατέ εἰς (85. 
ἠ1ἱ9) ἐ]ιν (83: 1 οπι) | νεγκαν: ἃ απιγ{εἸηέ οἱ αέι]εγπέ 

9. γεγενηκενον: Ἡ γεγενηµ, | ποθεν: τὸ που | οι ηντλ.το υδωρ (αφιαπι): 



Μι 21, 12 58 
λΐο 11, 15 85 
Το 19, 45 5ᾳ 

το 2 10. ΚΑΤΑ ΤΟΛΝΛΗΝ 

- Ν ο « 3 ’ 4. α ” », - ” 

φωγεῖ τὸν νυμφίον ὁ ἀρχιτρίκλιος. 10 καὶ λέγει αὐτφ' πασ ἄν- 
- Ν Ν ο Ἡ 96 οκ 

ὕφρωποσ πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησιν, καὶ ὅταν μεῦυσθωῶσιν 
λ ’ 3 λ , λ π ΄ ” ΄ 

τὸν ἑλάσσω᾽ σὺ τετήρι/κασ τὸν καλὸν οἶνον ἕωσ ἅρτι. 11 ταύτην 
υ , 3 Ν - , 5 - 3 / - - , 

ἐποίῃσεν ἄρχην τῶν σημείων ο /ήσουσ εν Λανα τησ 1 αλιλαίασ 
ΑΣ , Ἡ ο η - υ η 3 ην « 

καὶ εφανέρωσεν τὴν δύόξαν αὐτου, καὶ ἐπίστευσαν ἐισ αὐτὸν οἱ µα- 
Ν 3 -- Θ) 19. Ἰ πι) ν -ν 3 - Ν φαν 

Όηταὶ αυτου. 139 Μετά τοῦτο µατέρ εἰσ Λαφαργαουμ αυτὸσ 
τος ’ ιν) - Ν « .) Ν ι) - Δ « Ν 2 -- 

πα 1) µήτηορ αυτου καὶ οἱ αδἐλφοΙ αυτου και οἱ µαθηται αυτου, 
λ » οἱ } Ν ε 

καὶ εκεῖ ἔμειναν ου πολλὰσ ἡμέρασ. 
ο. 50.1 πμ. ο Αι τ Δ , 2 ο. δη ᾿ 

19 Λα! εγγυσ {ντο πασχα των /ουδαίων, καὶ ἄνερη εισ 

ο πάά αε οὗπιπι }αοέηπι εδἰ, Ἰίθπι Ἱ «μία ἄε αια ού }αοιηι εδί, 

Ἱίοπα α Ὁ ΑΥΤΡ ο.” εἰ υἰάεπίες Γαοέπι πι αδαπίιγ (Ὁ ο οοΡ Ροις υοσαυῖέ 

αιέεπι 8ΡΟΠδΊΙΠΙ 6{ο) 

10. αυτω: Ν οπι | τον ελασσω (α α] αἲῖα -σσων, Χ -σσον) 8ΊΠο τοτε Οπὰ 

κ’ βωτὸ στ. 67. 248. 7δ6ν α ο Η5' 1 α (ᾳ ἀειαε οπι ὑπορηία Γονῖί 
]ιοπιίπες) ορ ἁοι]ι Ον σ, 59 πα άδετπιδ,,, ς Τά ρνασπα τοτε, Τωη [τοτε] 

οπι ΝΟΑΧΓΔΑΠ πποῦ α] ρίεν Ὁ ο Εν αγναίν ο ΕΗ αὐτὸ ΟΥΣΙ485 ΟΥ 126 

συ 8ἶΠ6 δε ΟΠΠ ΑΒΙ/ΤΌΧΓΔΠ ης το]] αἱ ρ]εν ο απη ἔπ {ου {οἱ αὖπι ΟΗΥ 
Ογν... δαλ 69. 194. εδ Ί αἶδα Ὁ ο ΕΗ3 1 ᾳ νρεΙεῃ ορ βγτδέλαί Ρς.” 

οἱ Ἠν ααί Οτ]πί ᾳαιᾶ συ δε (εί. και συ οἴ συ ουν Ιερίτατ) | εωσ αρτι: 

Γ εωστου νυν 

11. αρχήν ουπα ΑΒΙΙΤΟΔ 1. 98. 962. απ Ον ΙΤ Εις Ἠ. Θ. 5,34, 11 (56ἆ να- 
τίαπί ο 4) οι ετη 455 ΟἩν 140 Οτο δνδ,,, ς την αρχη» οππὶ ΑΧΓΔΠ αποῦ 

αἱ ρ]ον Ο0ἨΥ8.151 6{ 103 ΟΥΥ2156 (Έ 18 η. ο. ο44) [ εν (Α9 εγ) κανα τ. γαλι- 
λαιασ: Ἀ” αἆᾶὰ πρωτην (4ε] εί). πι ίον {Ἴσο ργύπωπι ιεος ὑπηίωπι 

Φέ/πογπι Πεδις,  ]ιου πι πάμύιπι }εοῦί Πεδιις δἶφπτιπι (516). Ῥτο ὕπῖ- 

ἐίωπι δἰ/πογπι Ὁ πι 514 ΠΙΠΠ, Ε055 τηπα ῥγύππι δἰφπογιππ. Ἐτασίετθα 

οἳ Ἠπο Βρϊρ] "15 τουτο πρωτον σήµειον εποιησε» ο 15, φησιν, εἩ κανα 

τ. γαλ. | τ. δοξ. αυτου (5): κ” οπι αυτου |. εισ αυτον: κ Ρροβδί οι 

µαθ. αὖτ. Ρο (Νὲ απ{α Ρο) 

19. µετα (ΗΠ 9450. 459. αεί Ον 5 155 Ῥναθιη και) τουτο (ο Ίιου θἰφιίπι, 1 

Ίπο βφπιπι) αἱ. ΟΥ Ἡ 191 ϱ15 οἱ ἵτοι η 1943 υἐβῆ2' α ἴοἱ ΟΥ 5155 µε. 

ταυτα | καφαρναουµ οιπι Νμτὺς (ΠΡΙ οξ. ΟΡΕΖΑ) ΙΡ] νρ εορ ΟΥ 
Πορῖρ]ι Νοπη”δδ,,, ς καπερναουµ ΟΠΠ ΑΙΗΓΔΑΠ αποῦ α] οπιπνΊᾶ ᾳ (σα- 
Ῥεγπαμπι; Ἰΐθιι αΠΡϊ ἆ εαραγπαιήπ) ΟΥ ΟΥτ | ον αδελφ. αυτου 6ΝΠΙ ΝΑ 
ΧΙ ΔΑΠ Π6Φ αἱ οπιησίᾶ {1 νο 6ορ βγταῖτ οἱ ΠΕ αγπι αθἰ ΟΥτ 196, 
ΒΙ1Ρ νίἀ ο 6 (ᾳ ΟΠ η. ον αδ. αυτ.) ΟΥ 3» 160" 161: 196" 349 οπι αυτου, 
Ιήπο Ίωη [αυτ.] |. καιοι µαθητ. αυτου (οί. Ον 3156 Οσ ΟΥ1): κπῄ 19. 
98. 41356 α16 ΟἨτοη 509 απίθ και οι αδελφ. αυτ. Ροὰ ... μυ νά Ον 3) 
160. 161: 319 ϱΠ αυτου ... Ν Τ43 893 9943 940. 949. 440. α ὓ ο 3 Ἱα4 

ΤΙ Ρίαπο οἵι | εμειναν ΟΝΠΙ ΝΒΕΗΤΗΝΜΒΌΥΧΓΔΠ αἱ Ῥ]α ΠΡΙ6ῦ νρ θγταίτ 

αοίἩ ΟΥ3160" 165. 169 (0ΗΥ 3.155 ήσαν) Ογν 5 1986 0Ἠχον δν... θ΄ εµεινεν 

οππι ΑΕΘΗΖΑ αἱ πτὰ Ὦ 60Ρ ΑΥΠΙ ΒΥΤΗΙ ΟΥ 1161 ΝΟΠΗ 209 (ουδε μεν αυτοδι 
µιµνεν εσ ηµατα οἵς) | οὐ: κ οπι 

19. και εγγυσ: Ἀ εγΥ. δε | ο 18 Ρο8ί ιεροσο)λ. 6ΙΠΙ ΝΗΕΕΚΡΡΤΟ ΥΙἀΥΧΓΑΛΙ 

/ 



ΝΑΤΑ ΤΟΛΝΝΗΝ 2, 1Τ. Πολ) 

“ἱεροσόλυμα ὁ Γησοῦσ.. 14 3. καὶ εὗρεν ἐν τῷ ἱερῷ τοὺσ πω- 
λοῦντασ βόασ καὶ πρόβατα καὶ περιστερὰσ καὶ τοὺσ κερματιστὰσ 
καθημένουσ, 10 καὶ ποιῄσασ φραγέλλιον ἐκ σχοιωίων πάντασ εξέ- 

βαλεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ, τά τε πρόβατα καὶ τοὺσ βύασ, καὶ τῶν κολλυ- 
βιστῶν ἐξέχεεν τὸ κέρμα καὶ τὰσ τραπέζασ ἀνέστρεψεν, 16. καὶ 

τοῖσ τὰσ περιστερὰσ πωλουσι εἶπεν ἄρατε ταῦτα ἐντευθδεν, μὴ 
22.10 οὃ - Ν σ -- [ τ 

ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πατρύσ µου οἶκον ἐμπορίου. 1 τ ἐμνή- 

αἱ ρίετ α ο Γ1 ᾳ απ ΓοΥ {Πρ {οἱ ουσ ααεἰἩ Ον 3 160: 180: 185 8ᾳ οἱ 215 ΟΥΥ 

Ἀλδθιςς, αΙΜΟ αἱ ρααο Ὁ 3: νο(]επ ϱορ αγπι ΑΥΤΗΣ ΟΥ 3186 Ε6ρΣ ὄθβροι δή 

Ογο ὃνὃ Ῥοδί ανεβη Ρος, Ιί6πι 6 απίε ἄγεβη ... Α δἱς: ο 1ξ εισ νερο- 

σολυµα τς ... 19. 69. 124. 940. 946. ΑιρῖοἩ 10,4 ρ]αΠ6 οπι 

14. τ. πωλουντασ: ο φιᾷ ρεπάεβαπί εἰ επιεθαπέ :: ο Μί οἱ Μο | βοασ και 

πρυβατα Ἀξάς ο. Ο5 3 160: 184. 194 ϱἱ 58ερὀ (βε6ᾷ 9133 βο. κ. τα προβ.): 
κ” και τα προβατα και βοασ, Ιξεπι α Γᾳ ουέ5 εἰ ὀουε». Ο{ αἱ. Ογταθας 
551 προβ. κ. τουσ βοασ 

16. και ποιήσασ -παντασ (μ6): κ” εποιήσεν - και παντασ. Ἰΐοπι α Ὦ ο 
) 

Ηθ1 ᾳ {988 εἰ Γεοῖ - εἰ οηἵπεδ (ΠοἨ Ίΐοπι « (νβ) | φραγελλιον (0 αἱ 

Ραπό -ελιον, αἱ α)ῖα φραγ}.): αῑια 1. 93. 95. αἱ ραιιο α Ὁ ο ΓΗ ᾳ (ποη 

Πίθιη ο 1) νο 8ΥΤΡ ης 6) ΟΥ 3160 (πο Ίέθπη ἡν 150: 349: 3τ0) ΟΥν 198 ϱ 
Άμας ὅδ ϱ{7αςΠ6ΤΊ Ργα6ΠΙ ὧσ (Ογταῦας ε{Ζ8Ε8 ὦσει) | εκ σχουιων: 9δ. 
τ1. αἱ ραιο [3 ᾳ εκ σχοινιου (ώε γεδίε 3", ἄε γεδίση]α ᾳ) | τα τε 

προῤ. και τουσ ῥοασ (ε αάά Πεβαδ, ᾳ αάά υεπᾶεπίέες, ο φμῖ -- υὐιαεῦαπέ): 

αοοπταΐο ου6Β «πιοηιίε εἰ ὀουε Ὁ ο (νεα... πΌ τα (8 αάά και 5ο τι]- 

55 γαβδΙη ο8ί) προῷ. κ. ῥοασ, πθς οχρηήπτέα ο] ᾳ | το κερµα (α 1. 

118. 209. αἱ ραις Ρο5δί εξεχεεν Ῥοῦ) ο ΝΑΡΓΔΑΤΠ ππςῦ (αἵ. ναεπεν) α] 
Ρεν 1ερΙετ νο (αεε ος Πᾶ 1 νε: Ῥεσιπιίαπι α; 6 ΟΠΙ εξεχ. το κερµ. και, 

Ἱεπα ΟΥΥΑΌΑο ὅ51) Νοπῃ 3:55 (εξεχεε χΦουι κερµα) ... Εετὺςκ 98. Ὦα 
6ορ αγπι ΟΥ 3 160: 105. 180: 184 Ρἱ5 οἱ 211: 2το 5 Έῃς Ρς 514 τα χέρματα | 

ἀγέεστρεψ, ουσ ΑΤΏΡΡΑΑΙΙΣ ππςῦ (αἱ. νεπεΥ) αἱ Ρρ]εγ Ον 35 160 οἱ 150 (5οᾷ 

οοᾷ Ρος] ανετρ.) ο 310 οὔᾶ .... Εκπὸ αἱ Ρ]αβ10 ΟΥ 3 180 οοᾷ Ροᾷ1 ϱε2το θὰ 
(Ρίάετη ὁ τασ τραπεζασ ανατετραφθαι) ΟΥΥΑΡΔΕΡΟΙ ανετρεψεν ... Ν 

15. 16. 6911 (ῑχί κατορθωσε) 194. 15τ. 99933 985, ϐΡε Βρίρ] 145 
κατεστρεψ. 

16. τοιστασ περιστ. πωλουσιν (Π πωλουντασ, Κ -τα ΙΙΥΙΙΠ4ΠΘ 60Υ- 

ταρίε): ΝΟΠΗ 53 ανδρι δε πιπρήσκούντι πελειαδασ ιαχεφωνην | µη 

8ίπο σοριι]α ΟΙ ΝΒΕΤΏΡΓΑΛΠ απο (εί. νεπεΥ) αἱ Ρίου ο {α1ῃ {ΟΥ {088 Ίος 

πι οσο Ου δα οτο Ἠπερεδθς Αης 6ο. Τα. θήρα 

3. νιάἹᾳνς (ει. ἔα) Αγταῖγ ϱ{Ώς αγπι αθίὮ Εδάεπι 401 ϱ6Ρ5 34 Ογτὴν 
115 ΟΥνΥ2ΔΕΙ6ΤΤ ΟΠΗ 181 οἱ 3916 Ῥγασεπῃ καν, Ἠϊπο Ίμῃ [και] | ποιειτε: Ἐλ 
69. 126 αἱ πια ΕρΙΡΗΙΣ5 ποιητε] τον οικ. του πατρ. μου οι. εμποριου 

(Ρ ενπ., Ν αἱ Επδάεη -ρειου): ΑΥΤΗΣ ἆοπιιι πιέαπι επιρέἰοπῖ εἰ Όειι- 

αἑοπιῖς 

11. εμνησόθησαν 5ἶπο οορα]Ἡ 6Ππῃ ΝΒΙτὸκ «ορ (Ο53 156 ειγε εμνησθησαν 

Ἠπόὸ πον να]ες) ΕΙΙΘΡΣ565 οἱ δτή Ογναῦασ δαν, ς (490) αἀά ὁε, Ίμη [δε] 



του 2, 19. ΝΑ ΤΑ ΙΩΔΛΛΛΗΝ 

"Ρ.68 (69), 9 ος « ιν ε»'' ιο πα καὶ ας αο. σὔησαν οἱ µαθηταί αὐτου ὅτι γεγραμµένον ἑστίν' ὁ ζηλοσ του οἴκου 
, / ο. 3914 τ . Ἐκ σου καταφάγεταί µε. 15 ἀπεχκρίθησαν οὐ» οἱ {ουδαῖοι καὶ 

Ὃ , το , τω δει; ο Π . α΄ - κας 19 ο. 10 

είπαν αυτῷ ' τί σιµεῖον δεικνύεισ ἡμῖν, ὅτι ταῦτα ποιεῖσ; 
ο. . , ᾽ -- ο ον » . ’ - Π 

πέσο απεκριῦῃ {ησους και εἰπὲν αυτοῖσ᾽ λύσατε τὸν ναὺν τοῦτον, καὶ 
Β 9 ε ᾽ - ο. σ τ η σε ο ἓν τρισι ἡμέραισ ἐγερω αὐτόν. 30 εἶπαν οὖν οἱ Ιουδαῖοι' τεσσε- 

΄ Ν΄ , 1 ν ’ { τ 8 Δ λ 

ράκυντα και ἓξ ἔτεσιν οικοδοµη 6η ὁ ναὺσ οὗτοσ, καὶ σὺ εν τρισὶν 
ανν . . ο ον ς μήν, κ ὁ λ 5 . α 
Ἰμέραισ εγερεῖς αυτόν; 3] ἐπείνοσ δὲ ἔλεγεν περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ 

σώµατοσ αὐτου. 33 ὅτε οὐν ἠγέρθη ἐκ νεκρών, ἐμωήσθησαν οἱ 

ΕΠΗ ΑΡΓΑΛΙ πο αἲ ρ]ον ο (Ὁ ΓΕπΠΕΠΙΟΥαέις ἐδὲ αιέεπι ἀἰδείριωζις οἴτιδ) 

νρ 5ΥΡ ΟΥΥ 110: Μ δεκαν ... ο {5 1 ᾳ {088 ΒγΥΣΕΝ οί Βὲ αθί]ι Ἑρἱρ]ιδδ6 
(ἴοπι Νοπῃ 98) και εμνησόθ. (ε εί εοπἐύιιο οἴο),. α αγπι ΟΥ 35 160 ϱἱ 150 

τοτε εμνησύ.. (Ον 155 εμν. οἱ καθ. αυτ. τοτε) | οτι: Χοπι | γεγραµμ. 

εστιν ο{. Οµς 3515 οἱ Εδυς 5 ΥΓ 10ο... ο ΟΝΥ8 15 Ογγαῦκο ὅδα εστ. 
γεγραµ.., Ερίρ]ι 119 ε{δ56 ήν γεγραμμµ. | ο ( οπι) ζηλοσ: κ ἴδου Οχ160 

(ποπ 1έοπι 190. Νου Ἠπο δρεοίαέ 156 ειγεεµνησθησαν οτι ο ζηλοσ εἰς) 
ΕΡίρ] 145 ΡΥΑΘΙ οτι | καταφαγεται (εί. 9 Απ) ΟΠΗ ΝΑΒΙΡΤΡΧΓΔΑΙ 
απο» (οἱ. ναπεΥ) αἱ Ρρ]ι5 15ὐ Ον 4.160 ϱ/ 180 ϱ 186 ϱ{ 198 ΟΥ 9130 εἰ Αππος3609 

ο Ἀὔαοδδτ,,. ς (Ξ 60 Β72) νατεφαγε ουπι 69. αἱ νὶκ τη (Ἰέοπη{ νς 

οοπιεζέ πιο) Ἐά5Ρ3565 ος ὔτή ΕρΙΡρΗ 115 αἱ 656 (Ίΐέοπι ᾳπαθ Ρροβιβδ αᾱ Όχακ 

βροοίαπέ ΟΥ3 315 οἱ 3155. ΟΥ ὃν 155 βασοίπαπί οὐ ἆ Ἱπέον χαταφαγεται, 

Χατεφαγε, κατεφαγησε.) 

18. ουν αἱ. ΟΥ 1996/1399: 999. ΥΥδε]ι δε (Ε ἔπις γεβροπᾶ., ο εἰ ἀιάαεί ΓΕΑ.) 

εως ὃ. 98. 69. 126. (οπι οἱ. ου 9) 946. 989, 49ν οἳοτ Ὁ 1 (13 γεβροι- 

ἄεγωπέ εἰ Ἰμά.) ορ αἲπι ΒΥΤΗΣ οπη, Πίπο 90 |. ειπαν «ατα ΕΙ, δ0. ΟΥ 
160 ϱ{196...ς ειπον ΟΠΠ ΝΑΡΤΡΌΧΓΑΛΗ πο χο]! αἱ Ῥ]ει | ΑΠΡ ὀιγνυεισ 
(ΓδΑ3 νεπον αἱ δικη.) | ημι: Ἡ, ΟΠΗ 

19. τς 8ἶπο ατί]οιῖο ΟΠΠ ΑΒΙΗΡΧΓΑΛΠ πποῦ α] Ίοπραο Ρα ΟΥ 3, 160: 196 Ουτ 
140 ων ς (4909) ρχαοπι ὁ ουἵα κκ (ϐ) 1. 98. 69. αἱ νῖκ πια [ εν τρι. «παπι 

ΝΑΤ ΡΧΓΔΛΠ ποῦ αἱ οπΙπὖ11 Τε νρ (Τμαἲ{ ἴπ ἐτο. ἄῑεῦ. νε] ὧι ἐγπιο) Ον 
1368. ποἹ ϱ0 4,196: 199 ϱ{/986Ρ ΈβΡ5 365 ο1δ65 ΟἨν 9156 ΟΥ γή Πχ πί 500 Τοτί 
Ραᾷ116 οἱο... Ἡ ΟΥ3195 Ῥοτίσες σα 18 Απιογβί οπη εν. ΟΙ Ιρηϊπθρ]390 
(Βπιγτη ”) και δια τριων ηµερων εγερω αὐτον 

90. ειπαν οππι Β ΟΥ39300.,ς ειπον ΟΠΠ ΝΑΙΡΧΓΔΔΙ αποῦ αἱ οΙμ ΝΤ | 

ουν: ἃ αμίεπι (ο αοἲἩ εἰ Ἰωάαεί ἀἰωεγιωιέ, ΒΥΤΏἳ εἰ ἀἴπεν. απίοπι εἳ [ια ) 

«ορ ΒΥΙΞ6Ἠ αὖπι οἱ. Ῥταείθτεα Μ 19. 98. ΑΥΙΡέΣ οἱ ΠΙ αγά αάά 

αὐτω Ετεσσερακοντ. ΟΠΠ ΔΑΒ4ΙΜΡΑ .. . 5 ]μπ (οκ 6ΥΤΟΣΘ) εμπι ΒΌΕΕΗ. 
ΚΒΠΏΥΧΓΛΠ (α{. νθμεΥ) α] εοτίο Ρ]ου | οικοδοµηθη εππι κ” τὸ ὀδ.... ς 
Ίων ωκοδοµ. επι ΑΒΤΕΡΧ απο το] αἱ Ρ]ο | εν τρισυ) εππη ΑΡΙΡΤΟκ εἰο 

ων Ἀ ο ΟΠ1 εν | εγερεισ: τὸ” 4Τὲν αἱ ρ8ις6 εγειρεισ, ἴέοπι Ὦ γεδιβοίέας, 

ϱ γεδίαμγαδ 

91 του ναου οί. Ον 1994: ποτ ος 1,1Θ0- 305" 906 ϱἱ 546ρ [ιά 1 δ,,, Γτπί 800 

οπι, Ίίεπι Τογίτος ατΠ 15 (αμ ηπἷα οἱ δογ]ρίαγα «ἴε «ογΡογε, Ἱπααί, δη0 

ἀἰπεγαί.,) | αυτου: κ 4Τ. 68. 900. ἴδδἳ οπι 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι τοῦτο ἔλεγεν, καὶ ἐπίστευσαν τῇ Ίραφῇ καὶ 

τῷ λόγῳ ὃν εἶπεν ὁ Ιησοῦσ. : 

25 ὋΩσ δὲ ἦν ἐν τοῖς Περοσολύμοισ ἐν τῷ πάσχα ἐν τῇ ἑορτῃ, : 

πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰσ τὺ ὄνομα αὐτοῦ, Θεωρουντεσ αὐτοῦ τὰ ση- 

µεῖα ἃ ἐποίει' 34 αυτὺσ δὲ [ησουῦσ οὐχ ἐπίστευεν αὐτὺν αὐτοῖσ 

διὰ τὸ αὐτὸν γινώσχειν πάντασ, 30 καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα 
τισ µαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ἀνθρώπου". αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκεν τί ἦν ἐν 

τῷ ἀνθρώωπῳ. 

ΠΠ. 
Ξ 3 ε, - , 7 ’ 

1 Ην δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν «Φαρισαίων, Λικόδημοσ ὄνομα 

99. ελεγεν 5ἵπο αἀάῑίαπι (οί. 60 Ἀσ) οαπι ΝΑΒΙΙΡΤΡΧΓΔΑ πηςς (αἱ. νοπεΥ) 

3] Ρ]ευ 1έ νρΡ οοΡ δΥΤΙΙΤ ος) αὐπι αθίὮ Οχ9160: 303: 308 ΟΥτ «12 ος... ς 

(-- αἲ 87) αἆᾶ αυτοισ οσπη ΚΠ αἱ νὶκ πα | ον ειπ. οππῃ ΝΒΙ ΤΟ ΟΥ160) 
199. 903. 308 01309... ς Τϊ ὦ εἰπ. οἱ ΑΧΓΑΑΠ πςῦ αἱ οπιηνίᾶ (09. 946. 

α] Ραπς Υάν α4ά αυτοισ) [ο 16: τὸ ες ἳ 

98. εν τοισ (οἱ. αΡ 82) οππῃ ΝΑΒΙΡΤΌΓΑΔΑΠ πο (εξ. ναοπεν) αἱ Ρρ]ον α] άῑπι 

Οκ 4,160: 905: ὔτο οίο... ς (-- αὖ Βᾳ) οπι τοισ οππι ππίπαδο νίκ τηα | εν 
τω πασχα (Μ -σχασ πεο πια έαπ]) εν’ τη εορτη: ἃ ο 3 νρ η ( ρε) 

Ῥαδε]ια π ἄἷε εδίο ... Ὦ πι ἀἶεηι |Γεδίμπι Ῥαδο]ιας, ο ] 4 ορ ὕπ αῑε 

εδίο Ῥαδο]ιαε (ᾳ Ῥαδοαε), Ε {απίαπι πι ἅἷε Πεδίο | εν τη εορτη οππη ΔΑΙΡ 

ΤΌΓΔΑΙΠ Πο χθ]] οίο: Β οἵ1 εὖ, Ἠἶπο Ίμη [ε)] | αυτου (α]άΐπ ροβίτ. ση.) 

τα σήµεια (6Μ. ΟΥ 3 160 είς): 1. 29. 108. 118. 209. αἱ ρ]αδῖδα νο { 

1 (ποπ Ίέεπις α ν5) Πτ]πί Τοπ αυτου | α εποιει: 6 4ιιας Γαοϊεῦαί πι ἐ08 

αι ὑπ] ποὺ εγατιὲ 

94. το. ΒΕ...5 0 16 6. ΔΑΡΓΑΛΠ 1πςοῦ α] οπιηΥ]ᾶ 013160: 309: 311 14 {15,39 
08,158 ΟΥΥ 144 ο, αοί«δ..,, τὸ 15οΥΧ ο 01η ρ]απε | επιστευεν (6ξ. ΟΗΥ 

ΟΥτ): Δ αἱ Ραπο Ὁ 0143160" 300. 311: επιστευσεν | αυτον αυτοισ (Α3 958. 
εαυτοισ) οτι ΑΤΑ3Η1, 255. 4403 Ον 9309 ΟΥΥ αεί (α ο ᾳ 5ε δε, Ὁ ϱε 

εφ)... 5 εαυτον αυτ. ΟΗΠη ΝΟΛΖΡΓΔΑΠ απο» αἱ Ρίου αἰάῑιπ ΟΥ 1 160 6ί 311 

ΟΥ, 158 ΟΥν (ο (1 νο εεπιείρειήι εἰ) ... Ὀϊα 1 5,39 οπι αυτον | 

αυτον απίο γιγωσκ. (Ν΄ γιγνωσμ.): ἃ οπι. Οἱ Τιατί εο φιιοᾷ (ρδε ποβδεί 

ΟΠΙΠέΡ (οπυπία 1) ο Ε1 νς (Ίἴαοπι ο φιῖα {ρδε εοἰεθαί ΟΠΙΠΕΒ), 86ἀ α Ὦ α οπι 

{ρδε | παντασ εὔ. ΟΥ4)160: 309: 511 (αὈοτῖας ἐταοία(” 11: ει γαρ παντασ εγι- 
ΝΩσΚΕΥ, οὐ µονον α’ῶΘρωπουσ, αλλα και τα υπερ τον αγθρωπον εγι- 

γὠσκε, και παντασ τουσ εξω τοιουτων σωµατων εἴο) 115,35 Ονν 
8, ἨΕάΗ 19. 69. 191. 92993 8946 αἱ “0 ἔοτο αἰάΐπ 1 αγπι ΟΗτ9155 (5εὰ 

ναχ]αηέ «ᾶ 4) ΟγτεΙ:ὃ παντα 

90. και οτι (Π141Π και μή χο. εχευ): ΑΠΌ ϱ0Ρ ΒΥΥΣΟΝ (που. έθπα Ὦ). οι 
οτι | ου χρειαν: Ἀ χρειαν ουκ. Ο{Γο 1 αἱ νρ ορις εἶ ποπ εγαί | περι του 

ανθρωπου: Ίωῃ (εκ ογτοτε 4ο Β) οπα του επι Ου 3 160 οἱ 305 εἰ 311 15 

ΠΠ. 1. ανθρωποσ (8ΥΙ5ΟΝ ενα αμίοεπι ἐδὲ φιζάαπι εω; Μ ΤΠΕ 9έ0165 εί ανμΙ! 

-Ί»θρωποσ τισ ην): Μ ΥΠΑ πα] (5ΥτΤΗΣ) ῥγασθιη τισ; Ἰέεπι 6 εγαί αιέεῖν 



1, 50 

19, 89 

τον 9, 2. ΝΑΤΑ ΤΩΛΝΝΗΝΛ 

] - ” ος Ἡ ’ ο) αᾳ Ἡ Ν ον λ αυτῷ, ἄρχων τῶν Ιουδαίων". Ὢ οὗτος ἠλθεν πρὸσ αὐτὸν νυµτὺσ 
ντ μα μην. ο - λ 3 / 

και εἶπεν αυτῳ' ῥαβῥεί, οἱδαµεν ὅτι ἀπὺ δεοῦ ἑλ/λυθασ διδάσκα- 
Β 3 . π ’ . ὃν τς) - ) 

λοσ᾽ ουδεισ γὰρ δύναται ταῦτα τὰ σημµεῖα ποιεῖν ἃ σὺ ποιεῖσ, ἐὰν 
νο εἰ Ν » 3 - . 2 ’ 2 - Δ στ ϱ) κάν ῥ8ύ 

0] ή ὁ θεῦσ µετ αυτου. Ὁ ἀπεκρίθη Ιησουσ καὶ εἶπεν αὐτῷ' ἁμὴν 
. Λ ’ Ν ’ - ᾽ ν ὃς ν 

«μὴν λέγω σοι, ἐὰν µή τισ γεν θῃ ἄνωῦθεν, οὐ δύναται εδεῖν τὴν 
Ἱ ’ ν - « 7 ον . .. ’ 

βασιλεία» του Θεοῦ. 4 λέγει πρὺὸσ αὐτὺν ὁ Ἀικόδημοσ' πῶσ δύνα- 

ται ἀνθρωποσ γεν θήναι γέρων ὤν; μὴ δύναται εἰσ τὴν κοιλίαν 
- Γ ” - ’ 3 -” Ν - 2 /ε 

τησ μητρὺσ αὐτου δεύτερον εισελθεἴν και γέννηθηναι; Ὁ ἀπεκρίθη 

/ησουσ᾽ ἁμῆν ἁμὴν λέγω σοι, ἐὰν µή τισ γενδῃ εξ ὕδατοσ καὶ ἤ μα "μπα εγα-σοι μη συ συ 

Ἰοπιο «μάαπι εἩ | ονομα αυτω (Ἠΐα ΝΕΟΥΣ απίο 9): νἩ Ὁ ς Ε1 ονοµατι, 

ποπιΐπε (α η υοσαδαίιγ πῖσοᾶεπιιιβ) 

9. προσ αυτον (εἰ. 9 2) οπῃ ΝΑΗΚΙΘΌΥΤΡΔΛΙ αἱ Ίοησε ρ]α Ὁ ο 1 α απι 

{αι [ος ἵπρ οπι {οἱ (είς) 8ΥΣΡ ατπη πα ΟΗΥ 5, 155 ΟΥτΑ 15.,.ς (- αυ 
97) πο. τον / ἑππι ΕΕΔΗΜΓ αἱ Ρεγπ]α α ο { νρθᾶ 6ορ βγιδεμαἰὲ { νυ- 
κτοσ: κ 1 απίε πρ. αὖὐτ. ΡΟΏ | ραῤῥει ΕΝΠΙ ΝΑΒΕΕΗΓΑ (οί οί. αδί).... 
ς Τη ῥαβῇῦι επι ΑΚΙΗΜΒΤΡΌΔΗ 4] οεχίο ρ]οΥ | ουδεισ γαρ: Νθ και ου- 

δεισ | δύναται απίο ταυτ. τα σηµ. «ΙΙΙ ΝΑΒΙΤΟ 98δ. αἱ ραις Τέ (οχο ᾳ, 

απ Ρροδί ποιειν Ροη) Υς «ορ ΑΥι»δ6Νο( Β αγπι ααἲ]ι ΟΥ 1510 Ον 160 πιθὰ 

εεες ΡΟΡίταυτ. τ. σηµ. ΡΟ 6ΠΙ ΓΑΛΠ αποῦ αἱ ρ]ος 5ΥΤΡ Ον ὃν 160 1η]: 
(δυν. ποιησαι, ἴεπι 1. 118. 909. αἱ ραιις) ΟΥ 5 Γτα: 1, 69. 982. αἱ] 

Ρας οἵη | ἠ: 1, 2999. αδΟΓΣ ΟΠῃ 

9. ε6 βἶπο αγιϊσι]ο οπι ΒΕΕΑΚΙΜΤΡΓΗ α 10 ΟΥ δες (409) Ργοπη ὁ 

6πΠΙ ΝΑΗΡΌΥΔΑ Ἁ] Ρρ]α | και ειπ. αυτω (κο β1ο): κ” οι | γεννηθη ανω- 

θεν: α Ὁ ο 5 ν]ά ᾳ νρ γεπαίης Γμεγίί ἄεμιο, ο Ε ϱβυΙᾶ 1 πα εγίέ ἄε- 
μμο, Ῥταείθτεα ϱ{ αἆ ν. ὅ αναγεννηθη οχ Ἱτ. Τίοπι ε{ Τ15ΐ 3Ρο1 1/61 αΏά 

Ροδίᾳπαπι ἆα Ὀαρίϊσπιῖ αδα αχροδαῖέ (τροπον αναγεννησεωσ, ον χαι 

Ίμιεισ αυτοι αγεγεννηΘηµεν, αναγεννώνται είς) ροτρ]ί και γαρ ο χὲ 

ἔεπεν’ αν µη αναγεννήηθητε, ου µη εισελίθητε εισ την ῥασιλ. των ουφα- 

νων, ΒαὐΙαήσθεηπδ οχ ν. 4 οτι δε και αδυνατο» ειστασ κητρασ των 
τεκουσων τουσ απαξ γεγνωμεγουσ εµβηναι, φανερον πασιν εστι. Δά 
Ἠφεο Πα5πΙ οῇ ΟΥΥ 3116 ανωθεν δε λεγων την ὅια πνευματοσ αναγεν- 

νησιν εἰς | νδειν την ῥβασιλειαν: τὸ εισελθειν εισ τη’ 

4. ο νικοδηµ. 6ΙΠΙ ΝΑΕΗΚΜΒΌΥΓΑΛΠ αἱ ρίον Ογτὁ 6, ΡΕ”, αἲ τὸ οἨι 
ὁ {εννηΘηναι (Α Ὀἱδ γενηθηναι, Ἰεπι ν. τ: δ -θαναι 5ος ]ος): 

Ργῖοχς Ίοσο Ἡ 328. α4ᾷ ανωθεν. Βἰπιϊέοχ ο «έπμο γεπαθοί, ἃ 4 ΕπαδΟΙ; 

οοπίτα Ὦ ο /β3 σνρ πμαβο Ῥες]οεοα Ὦ ο 5 1 ατεπαβο, ο ρνβ 

παθοί | γερων ὦν: ΑΤΙΠ φιέ παέως εἰέ |.” νεικοδηκοσ, Ἰέοπη ν. Ὁ (10Ἠ 

Πἴθιη ν. 1) 

ὄ. τς αἶπο αγάσι]ο ΟΙΠΙ ΝΑΕΘΗΚΜΒΥΓΑΛΠ αἱ ρ]α5 0 α[άῑπ ΟΥτ δες 

(4900) ο τ6 οιπι ΒΙὈ αἱ πι ΟΥ 8.161. Ῥγασίθγας ΝΕ (Πο Ἰΐοπῃ 69) κι, 

ΜΗ ΑΙ15 Γ0γ6 1411 Γ 1η (ΠΟΠ Ἱειπα υσο61 ᾳ νρ) βΥτ5:Σ αίρ πιβ ϱ{ἈΙ ϱ0Ρ 

ΑΤΙ Δ6{ α4ά και ειπεν αυτω (5ο νεα 1, [ ΥΥΗΙ εορᾶ” οπι αυτ.) | 
αμ αµην: Α αἱ ραμς οπι α{θταΙη | Υεννηθη (ΑΝ γενηθη): Τε (εχε { 



ΚΑΤΑ ΤΟΑΝΝΗΝ 8, 6. π0ῦ 

, ας 5 Ας , μμ ο 
πνεύµατοσ, ου δύναται εισελθεἴν εισ τη ῥασιλείαν τῶν οὐραῶ». 

ϐ) τὸ γεγεννηµένον ἐκ τησ σαρκὺσ σάρξ εστιν, καὶ τὸ γεγεννηµένον 

παίιθ) νο γεπαέις ον | πνευματοσ (8ἵοβοςσί] α απι {α [ου 1πς 6πα 

{055 αἱ): α 7" πι νρεᾶ (αἱ. {οἱ αἲ) πα ΟυΙπί 244 οἱ 159 ερύνζέι δαπείο | 

εισελθειν εισ (εί. κ): νὖΜ δει (νἨ ει) }. τον ουρανον οσπι κ” «5Ο 

966ν αἱ ραπο ο 1η ΤΙΒΙΔΡΟΙ1,61 (ν]άᾳ αἆ ν. 9) Ώουςί 567 Ποπα1]1επι 11, 36 

οἱ ερῖίοπι 18 Τγ (οκ σα, ο{ Ηαιν 955) Ον πί 5948 6µ4, 455 0ο! ὃν 15,5 Έιδε58 
965 Τογ{0αΡ{15 0} 8,165 Ρΐ5 6165. Ο/6ί. Νοπη 90 0υὐ δύναται - νοησαι 

ουραγιην αιωγοσ ατερµογοσ ηλικα τιμήν ...ς ων ΤΙ του Θεου (:: οκ 

νουβα ϐ) ο ΝΕΑΒΙΓΔΛΠ απο 1ο]] αἱ ρ]ον ΠΡίοῦ νρ ορ βγταί οί Ώ) τα]] 
ΟνΙπέ 2, 144 ος 1, 154: 561 ΟΥΡ 198: 130: 210: 51Η Χγκα 3,301 ΟἩγ 5 16ὲ οἱ 165 5οπιο! 

οἱ τί ΟΥν 16 ος ή. ΟΕ Ιρίέαν Πιβί8ΡοΙ 161 (ν]ᾷο α ν. 9), Ώουςί56ῖ 
λεγει ο σωτηρ᾽ εαν µη τισ γε!νηθη εξ υδατοσ και πνευματοσ, ουκ 

εισελευσεται εισ την ῥασιλ. των ουραγων’ οτι το γΣΥΕΥΥΗΕΥοΥ εκ τησ 

σαρκοσ σαρξ εστιν. Ἡοπι]]ε]οιῃ 1136 ουτωσ γαρ Ίμιν ὦμοσεν ο προ- 

φηήτήσ ειπων αμην υμιν λεγω, εαν µη αναγεννηϐθητε υδατι ζωντι εισ 
ονομα πατροσ υιου αγιου πνευµατοσ, ου µη εισελθητε εισ την ῥασιλ. 

των ουρανων. Ο]επιθΡΙ 1” ούτω γαρ ο - Φεοσ λογοσ ειπεν ημίν αμήν 
λεγω υμιν, εαν µη α’αγεν»ηΘητε δι υδατοσ καν πνευµατοσ (ερῖί. αἰ- 

ίοτα αάά εισ το ὄνομα του πατροσ και του υιου και του αγι. πνευμ.), 

ου 4 εισελ(ητε εισ την ῥασιλ. των ουρανων. ΤΙ (εκ οα{. ἵπ ΗΡΡ. Ἠερρ. 

αρ Ηαγνογ/” 8) καθωσ και οκύοιοσ εφη' εαν µή τισ αναγεννηθη δι υδα- 

τοσ και πνευµατοσ, ου μὴ εισελευσεται ειστ. βασ. των ουρ. Οοπδίδ 

15,5 λεγει γαρ ο κυριοσ᾽ εαν’ µη τισ βαπτισθη εξ υδατοσ καν πνευµα- 
τοσ, οὗ µη εισελθη ενστ. βασ. τ. ουρ. 

ϐ. ο Νααβδ106 το γεγθαμµενον᾽ το γεγεννηµενον εκ τησ δα πνευμα 

εστιν. Τίεπι Ώοσεί 50 ροδίτων οὔθανων ρθιρβῖ{αγ οτι το γεγεννηµ. εκ 
τ. σαρκ. σαρξ εστιν... Ἠεπι ΗΙρρποείΙό το ειρηµενον υπο του χὺ οτι 

το γεγενν. εκ του πνευµ. πνευμα εστιν. 14 1313 Ἐαβιηατοτὸ λεγων' το 
ΥεγεΥΝ. εκ τησ - πνευμα εστι. πνευμα δε ο Φεοσ (5ἱς). διο επεται νγ0ειΝ 

Φσ και το γεγενν. εκ του Ψεορυ Φεοσ αν εἰ. ἈΒἰπλτεν 15 βοᾷ Ροβί 

πνευμα εστι η] αἀἁ αν ΠὶδΙ κατα την σωτηριον διδασκαλια» ακο- 

λουθωσ και το γεγενν. εκ του Θεου Θεοσ αν ειη. | γεγεννηενον Ὀῖ5 οἱ. 

ς οἱ ςὸ 1655 οἱ: ςο 163 Ῥϊ5 γεγενηµενον, αἲ αἱ. Α (ρτίοτο οθτίο Ιοσο, 

Ἀ]ίεγο Ρτορίετ 56ΙΒΒΗΥΑΠΗ ΠΠΘΠΙΡΥΑΠάΘ ποἩ πεί) Ἡ αἱ αῖα γεγενη- 

µενον, Ο1ενη 545 Υεννωμιενο» (καθαπερ το γεννώμενον εκ τὴσ σαρκοσ 

σαρξ εστιν, ούτω το εκ πγεύµατοσ πνευμα) | σαρξ εστιν: 1613 αάᾶ 

οτι εκ τησ σαρκοσ εγεΥΥΦ1, Ἱετη α Ὦ ο 13" 1 αἲ (ποῃ Ίέαπι ο Επι 3 
ΟΥ 515: 514) παν)” θος]. αυτοι Τογί ατα 18 ΑπιρδΡΙΣ2,646 (γηία (Ῥ ο ᾳἲ φιο- 
πζαπι) ἄε (Τοτί εω) οαπε παέηπι εδί | εκ του πνευµατοσ: ΒΥΤΡ ΤΡ 

εῶ αφμα εἰ αρύπίι | πνευμα εστιν: 1613 αἀά οτι εκ του πνευµατοσ 

ἐστιν, ἴεπι α ο Η3’ πι Ἠατ]” ο] βγτεα Τογίζανα 18 ϱοποσθείὮ (αρ ΟΥΡΣ51 
εί αρ Βοι{] ὃν 118) ΗΠΣ5Τ ΑιποδΡΙΣ α] α]ἷᾳ (ο[ Βαῦ αἲἲ Ἡ. 1.) αάὰ φ μία (α 
φοπίαπο) ἄειδ ερύγίέις εδ Ἱπβαρετηπο (ία ἑαπίαπα α Πατ!” Ῥοᾶ] βΥτέι 

Τονί οοποζαΓΙἉ) οἱ εω (ε) ἄεο παίι δὲ. Ῥταθίογοαυ Απιμηρι ὃν 11 εἰς: 

»9ΠΘΠΙ 1ο6ΗΠΗ Πέὰ 6ΧΡΙΕΒΡΟ, Αγίαηί, (εοδβοαπιϊηϊ 6956 οσο δρίτίέα, αί 

εππι 4ο ναβίτῖς οοἁΙσΙδιβ αι[εγα[ῖδ. Αίαπα πίηαπι ἆθ νοβίχῖ5 δἳ ΠΟΠ 



Ττ06 ο ξ. ΝΑ ΤΑ ΤΟΛΝΝΙΗΙΝ 

ἐκ τοῦ πιεύµατοσ πγευµά ἐστω. τ μὴ δαυμάσῃσ ὅτι εἰπόν σοι 

δεῖ ὑμᾶσ γενν θηναι ἄνωῦεν. ὃ τὸ πνευμα ὅπου θέλει πνεῖ, καὶ 

τὴν φωνὶρ αὐτου ἀκούεισ, ἀλλ οὐκ οἶδασ πὀθεν ἔρχεται καὶ ποῦ 

ὑπάγει' οὕτωσ ἐστὶν πᾶσ ὁ γεγεννημένοσ ἐκ τοῦ πνεύµατοσ. «) ἄπε- 

κρίθη; Λικύδημος καὶ εἶπεν αὐτῷ πῶσ δύναται ταύτα γενέσθαι: 

10 ἀπεκρίθ; Πησοῦσ καὶ εἶπεν αὐτῷ' σὺ εἰ ὁ διδάσκαλοσ τοῦ /σραὴ}. 

καὶ ταῦτα οὐ γινώσχεισ; 11 ἁμὴν ἁμὴν λέγω σοι ὅτι ὃ εἴδαμεν λα- 

λουµεν καὶ ὃ ἑωράκαμεν μαρτυρουμεν, καὶ τὴν µαρτυρίαν ἡμῶν οὐ 

λαμβάνετε. 13 εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε, πῶσ ἐὰν 

εἴπω ὑμῖν τὰ ἐπουράνια πιστεύσετε; 1 καὶ οὐδεὶσ ἀναβέβηκεν εἰσ 

οἵαπη ἆάε οοσ|εδίαο οοάἹσίριςδ (ο]]ογοίῖδ. Το οπΊπῃ {6ΙΠΡΟΤΟ αῑο Τπῃ- 

ρίαε ἸπβάσΠ(αεῖ5 Απχεπάας ΜοεζΙο]αΠεΠδεΙΙ οοο]εδίαπη αὐπῖ5 εχου- 

οἰίπαπο οσεαρανοεγαί, νε] α Ναἱοπίο αἴιαο Ὀχδαίίο πιίαπθιιδ δα6θί- 

ἀοθῑσας ας Ιποαγδαδαίαν οεσ]θβία ΦΙΓΠΙΙοΠΡΒΙ5, {αἱδαιῃ Ἠος δἱ 5αοΥ116- 

ρίαπα ναεβίταπα 1η εἑσ]εδ]αδί]εῖδ ο. ἀεργαμεηβδαπῃ ο8ί. Τί [οτίαεδε 

που οἰίαπι ἵπ ογ]οπία Εσείς. Πεπα Επ]ροτεερϊίσί τν ος Αγ απάτίογος 

αποηῖαπα δρ 1έαπη ΒαΠΟίΠΠΙ 46ΙΠΙ 6956 µεραβαπί, ἆθ αΥνρ]ο εταθετυί 

Π]πᾶ ααοᾶ βα]ναίοτ αἲί: δρίγ]τας οδέ ἀθιις. 

- µη 69. 4403 (12) Αγτεὰ και µη | Θαυμασησ: εξ Νο ὃν 58 και µη 

Φαμβῤοσ εχητε | υμασ: 09. 118. αἲ13 [ετο αἰάῑπ ημασ 

8. θελει: Υ αἱ ραιο θελη { πνει: 1, (οί. ΟΙ 115 5ΕπΙΕ]) πνεεν | αλλ ουπι 

ΝΑΙ ΓΑΛΗ από Γ6]] είο ... Β αλλα | και που υπαγ. ΟΝΤΑ ΔΒΙ/ΤΟΡΑΛΗ 
απς8 αἱ ΟΠΙΠ Γετοςς 1] πι αι [α οιη 1ης μασ] σορ 5γτέἩ οἱ αἱ} ααοί] (Τρι 

ρμ]πά τ αρ Ώτεςς πνευμα Όεου -- οιδεν γαρ ποῦθεν ερχεται και που 

υπαγεν και τα κρυπτα ελέγχει) Αίῑ Το Ερῖρι 595 Νγβρ”, δα Οἶὰ δν 118 

Ον 18 ΗΠ 1149 ΑΙ... Ἰπ ή που υπ. 6ππι Α 080 (4139) α Ὁ ο (85 4 
νρ (6ί. ἔου α1) 5ΥΡ ΠΕ οἱ μὲ αγ Περαρί (αρ ΟΥΡ 56 οἱ 505) Απιρρριῦ 
αἱ [ Ἡ 69, γεγενηµενοσ | εκτου πνευματυσ({ρ]α νρ βγνα) ο(]ας αθἰ] 
αάά φαποίο): να Ὁ ο 2 πι (ΠΟΠ Ἰίοπι ος] ᾳ) [088 1ηπι δγγοα ΗΠ] 1145 
8ἱ εκ του υδατωσ και του πνευµατοσ, εα (46) αία οί δρίγέί (Π11 αάά 

δαπισίο) 

9, νικοδηµοσ: Β” νεικοὸ. Οἱ απ ν. 4 

10. ες δἶπα ατγίϊοπ]ο (9 Βσ) οὔπη ΑΒΙΗΓΔΛΗ απο τε] αἲ Ίοημο ρα... ς 

(5 ϐἳ 52) ο 16 απ κ 69. αἱ νίκπια | τὸ οι απεκο. τξ 

Η1. αμην αμήν: 1" ἈΠἴθγαΠη οἱ | εώρακαμεν ΕΠΠΙ ΝΑΒΙΓΛΠ αἲ Ρ]ὰ -.- Κα 

ΗΚΙΜΤΟΥΔ αἱ ρενπηι εορακ. 

19. και: 139. 69. 194. (οἱ οοΡ οπα | ου πιστευετε: ΕΗ 92. 909. 982. 440. 
1 10 6οΡ Ροι5Ψ Αγτατ ΕρίρΗμ Τὸ Ρεῖαν Ααρ ουκ επιστευσατε (9Τ. ουκ 

ἐπιστευετε) | πωσ: 5 α4ὰ δε | υμιν δες: ΕΗ α]” α ο Η3' (088 ΑΠΩ Ρ6ΙΘΡ 

οσα | πιστευσετε ΟΝΠΙ ΝΑΒΕΙΒΗΥ ΑΠΣ αἱ Ρ]α Τέ νρ «ορ εἴο Πρ1ρΗΣὸ οὰὰ 
οἰάϊπά ΟΗγ 9116, αΗΚΝΓΔΣΗ” 1. 29, 98. 69. 124, αἱ ρ]ιβδὺ ΟἨτ πιοδό 

5 Ερϊρηρείαν Ογι 1 150 πιστευσητε ... ΤΟΑ αἱ αἲῖα Ὁ 3. 1 [ο οορᾶα 

πιστει"ετε 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ο απ. τος 

Δ 2 Ν ε) Ν ς 2 - } ος / { {λ - 2 ἐ ’ 

τον ουραπο» ει ο ἕκ του ουραγου καταβάσ, ο υιοσ του ανθρω- 

που ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ. 14 καὶ καθὼσ Μωῦσησ ὕψωσεν τὸν ὄφιν 
. οσον φ « ο- ος ο ο ος ; φ 
εν τῇ ερήμῳ, ουτωσ υψωθηναι δεῖ τον υἱ0Υ του αγθρωπου, 15 ὕνα 

πᾶσ ὁ πιστεύων ἐν αὐτῷ ἔχῃ ζωὴν αιἰώνιον. 16 οὕτωσ γὰρ ἠγά- 

πησεν ὁ Φεὺσ τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὺν τὸν µονογενῇ ἔδωκεν, 
ὥνα πᾶσ ὁ πιστεύων εἰσ αὐτὸν μὴ ἀπύληται ἆλλ ἔχῃ ζωὴν αιώ- 

γιου. 1Τ οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεὺσ τὸν υἱὸν εἰσ τὸν κόσμον 

19. ο ων (ΑΣ 446ν οἱ: ο ἆεπ «ωῦ σα) εν τω οὐρανω (80. 88. εκ του 

ουρανου) ΟΠΗ ΔΕΓΔΔΙ ης" α] [εγο ΟΠΠ Τ{ νρ ϱορΡΝ1 οαἱδέννν ογνό οἱ αν 

ος μὲ αὖπι Ηἱρρυσοί{ (Τιαρ”6 αά τισ ουν ήν εν ουραγω αλλ η λογοσ 

ασαρκοσ, αποσταλεισ 4 δειξη αυτον επι γησ οντα εὔναι και ε’ ουρα- 

γω) Γἱοπβ]εχκ (ορ οοπί Ῥαπἱ5πποδό το» ρ, 358 οὐ ματῖ5 1094) Ρ1α ΓΙ 59 
Ερτρ]ιή 6 ον Β, 1ττ. 18 ΠΕ ΕΙ οί 4,926". 10419. 1155 ονΥ 4, 150 Ον αἱ 5)τ. δί, 

3633 {0 ποῦ. ἀῑκΊί ης Πέ, 5ο «ιά εδέ ὖπ οαεῖο) Νοναοὃ Η1Ι53 (09321 πο 

αὈθδί οιἱσο α οαθ]ο - οδί {απιθη ΟΙ Ὠαθο Ιοᾳπογαίιγ 1η σας6]ο’”) εδ] 

οἱ 1945 (ΜΤΙΠ1Ο απιοά απίοπα Τπ οαα]1β ο8έ, πα{πγαθ ΒΟΠΊΙΡΘ6Υ ΠΙΧΠΘΠ{Ι5 ρο- 

{οβίας ος”) Τιοῖ(15Ι Γαοπίδῖῦ 5 ((ῦ ου αέ γε ἴρδα ὕι οπεῖο) ... ΝΒτὸ 959. 

οορᾶἆ ααί] Ογταο ο” Ον {ὃν 11ή (οργίο ποπ αάά, πθο πηαρῖς ΠΙΦΡ5 300 οἱ 

66157) οπα; Ἠϊπο 99 οἱ ΤΙΡΥΠΟΡΕΒ οπη 

14. µωυσησ ΕΙΠΙ ΝΕΚΙΡΤΟΠ 98. αἱ Ῥογίπα.... ς µωσησ οπΙἩ ΑΡΒΑΗΜΌΝΓΔ 

ΔΙ Ρ]α (4ε νν οἱ ϱρ νὶάε αἰ1ρί) | υψωθηναι δει οἴ. Ῥεταί 154 (και ον 
τροπο» ύψωσε µωυσήσ τον οφιν οἵς) ΕΠΒΡΣΣ5Ι οἱ αο! 3 Βρϊρι 5” Ον 
118 οτι”, 151 Πηηάνγοαί 1,201 οί ὃν 205 Ον]πι ὦ, 996 ΟΥΡ 294 ὕρωμς κὐΔὶ θ0εν η] Τ,οἸΕ (51 

δει υψωθ. (98. υψωῦ. Ρροδί ανΘρωπου ροπ) 

15. εν αυτο οἳπι ΗΤΟ 6 ϱ Ἰ απ 6η πι Ίππο πηί Πατ] Ἐπ]α, Ἱέοπα 1, Τμάτί 

41305 επ αυὐτω ... ς εισ αυτον 61ΠΙ ΝΓΑΛΠ Ἱποῦ αἱ {6αοππα Όσς ία 

νρεᾶ (αξ. έου αἱ) ΟΥ τὸ ΟΥ 151 οἱ αείθ» ΤΠ! 1 301 οἱ 4,588” 660 Τ, οἱ /151 

(Ογρ ὑπ ΠΙάιπι): Ίέεπι Α επ αυτον, Ἱία Ἱωα ... 4Τ6ΥΣ οπη 58116) | εχη (Ε 

ΕΗΝΒΓΑ αἱ ρ]1520 εχει) ζω. αιω. οαπη Νμιτὸ 1. 99. 95. 118. 124. 161. 
909. α {αβγτοι αν ϱ0ρΡ αγΠΩΖΟΝ αο{ΠΤΟ Ογταοίϐ» Νοπη 5,18 ΟΥΡ 394 Τιοἰέ 

1561. ς (009) Ῥταεπῃ µη αποληται αλλ (0 αλλα), Ιἴεπι Τη [μή απολητ. 

αλλ], οἵπι ΑΓΑΑΠ ιιποῦ ϱ]1 Ρίο ροςβ σαν βγτι αγπιἁδό αρί]ι 
ρΡΙ Ογ8 119 Ον 4,151 ΤΗ γε 1901: 9, 1618. 4,205 

16. τον υιον αΏΌδαιε αυτου οἱΠῃ Ν Β...ς Ἰωῃ ΤΙ αάά αυτου ο ΝΟΑΙ/ΤΟ 

απο τε]] αἱ οηπΥΊά 1ΐ{ νρ εἰο | 19. 946. 989. µονογενην | εδωκεν (.Ἡ 
οπη, 54ΡΡΙᾶ: 95. α4ά εισ τον κοσµοι): 1. πιέεγεί (ΑΕΙ 555 απεστειλεν 

εκ ο4 ἆρ!), ο πιθέογεί πι Ἰηιπιο πιά πο (ν. ΙΤ οἵη ὧν Πε πια.) β8ἳ ΤΩΠΙ 

{ο] ἀαγεί γο βαεσιῖο ({οἱ πο) | εισ αυτον (αἱ. Εβιατοθτ. Τ' 86 ΟΥ 

ατὸ Ογν 153 ο 18 ϱίο)... ῶ επ αυτω, τὸ επ αυτον ... 4Τ6Υ οπι δεπιΘ! | 

{ή απολήται (ΡΜ αἱ πια απωλ., Ἡ αἱ δὶο εἴἶαπα απίθ; Α απολλυηται) 

αλλ (Β αλλα) εἰ. Επδια1ό36 ΟΥ. Ἠπδ οίς... Βγτοὰ Ἐιβιπαγο 6τ ϱ{ 13 οἱη | 
εχη: ΕΕΗΜΓΛ αἱ ΡεΤΠΠΣ εχει 

1Τ. τον υιον 4Όδα αυτου επι ΝΕΟ 1. 92. 118. 909. 2969. ΟΥν ή» 154 οοπι 

ε{αείοτ γποίοτίπ Ἐπὶς.... ς ἴμῃ Τί α4ᾷ αυτου οτι ΑΓΔΛΠ απού αἱ ρ]ου 

4 Τένο ται] ΟΥ ὃν 183 ΟΥΥ 1 154 ἰχί Γογ{ρΑΧκ31 Γιοἴ(151 ΗΙΙ 190.990 ϱ8 

ἍΝιπ, 218.56 



.4τ 

π0σθ ο, 18. ΝΑΤΑ ΤΩΛΝΝΗΝ 

ὕνα κρύ; τὸν κόσμον, αλλ ὧν α σωῦ] ὁ κόσμοσ δί αυτου. 18 ὁ 

πιστεύων εἰσ αὐτὸν οὐ κρίνεται ὁ μὴ πιστεύων {δη κέκριται, ὅτι 

κ πεπίστευκεν εἰισ τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦυσ υἱοῦ του Όεου. 

19. αὔτι δέ ἐστιν 1 κρίσισ, ὅτι τὺ φῶσ ἑλήλυθεν εἰσ τὸν κόσμον 

καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὺ σκύτοσ ἡ τὸ φῶσ' ἦν γὰρ 

αὐτῶν πονιρὰ τὰ ἔργα. 30 πᾶσ γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ 

φῶσ καὶ οὐκ ἔρχεται πρὺσ τὸ φῶσ, ὕνα μὴ ἐλεγχῦῃ τὰ ἔργα αὐ- 

τοῦ 31 ὁ δὲ ποιῶν τὴν ἀλιδειαν ἔρχεται πρὺσ τὸ φώσ, ὦνα φα- 

νερωῦῃ αὐτοῦ τὰ ἔργα, ὅτι ἐν Φεῷ ἐστὶν εἰργασμένα. 

Ἠπο Νααςς 155 ου γαρ ηλθεν ο υιοσ του ανθο. εισ τον κποσµον απο)λε- 
σαι το κοσµον, αλλ ινα σωῦθη; 0 κοσµ. δι αυτου. 

18. οπιστευων: ἆ Ῥίαθπη ῥγοβίετ Ἴιοο, 1ἴ6πι α 161 (151 1ᾷεο | αυτον: Α αἲ ΟΥ 

3 Ογλ θά τον υιον... ΟΥΗ310 (φησι γαρ ο κυριοσ' οπιστευων εισ εµε 
ου κρίνεται. ουχι δε" ο πιστευω» εισ το ονομα µου ου αρινεται) οἱ 101 

εισ εµε, Ἱίεια Γ1πΙ 535 (ος ρτορίαν Ἠος ἀοπιῖπας ἀῑσοραί' οἱς) Ον]νιον 

5 ΗΠ 31" 196 ] ὅπ πιε } ο µη αἶπε οορα]α οππι νΗ 131 ΟΥ3161 (περι 

ὦν ειρηταν ο µη εἰς) Τεγίρταν 1 ΟΥρ7Τ5. 315. ωπ ο [δε] ῇ, ς Τὶ ο δε 
α οΝΠΙ ΑΙ ΤΡΓΔΑΙ αποῦ αἲ οπΙπΥΙά ἆ ΗΡΙεΥ νρ γα] (8ΥΥ ΕΙ εἰ φις πιο) 
Ττνπι»σ Ον Ιπί 4184 Το /1σι Ον 8, 184 Οντ 103 αί αοιξ 

19. οι αν ὔΘρωποι (5γτζὰ πιωπζμϱ):  απίο ηγαπησαν Ῥοπ | μαλλον εἰ. 

Ο1 επι ο Ἑδππανς 35 α] Πγῖπι σσ ΗΙΙ 11:35 41: ν Ονρτον (Νο α ὃς οοπία 
Μα] 3ὸ οκ οβίθη απία σκο.) Ογτ 2 154 (που 68) Η 1 Ροβί το σκοτοσ Ροή; 

ο ΟΥΡ 515 απίο ἠγαπησαν (αἰεπογιπιέ): 1. 118. 209. αἱ Ῥαπο απίο οι 

ανθρωπ. | αυτων πονηρα (9) οσπι ΝλΒακιτῦ λα αἱ] ο ᾱ 7: (ο 
εογηπι ορεγα ἐπίφια) νο Α.ῑι 19 Ον 515 ΟΥν 1 δεν, ς πονηρα αυτων 

ΕΠΙ ΕΕΗΜΘΥΓΑ αἱ Ρ]ι ΑΠΙΡΡΣ1165 (πιαῖα ἐρεογιπι ορένα) ... ἃ ᾱ Το! 
ορεγα ἐ[ογιπι (ᾳ εογΊήπι) πιαῖα; Ὁ πιαῖαε οφεταέ εογιήπ, 1 πιαίζα οφεγα εογΗΠΙ 

20. γαρ οί. Πτπι σσ (Ο1Ρ0ον αρ ΜαἴἨ, 56ᾷ {οί Ίου. ἀ4θεβί ἵπ Νοβιία τη), 
Ον 918 δε... Ἐ α Τί Γ 151 οσα: Ἱξει (ᾳπαο πῖ] ρτοῦαπϱ) ΟΥ3)955 οἱ 1 δδ8 | 

και ουκερχ. πρ. τοφωσ (Ν”, εἴ. Πνηί 935 ΟΥΙΛΥΣ) 58), κἲ α] α]ἷᾳ ο Τιοῖ[151 

οπι (:: Ῥτορίεχ ομοιοτελευτοι) | τα εθϱγ. αὐτου ΟΤΙ ΝΗΙ/ΤΌΓΑΛ απο αἱ 
Ρ]ου 18 νρ τα]! Ον” 1ου Ππί Ονπέ [οἳξ... Ακπ 1, α1ὸ ΟΥ 5155 αυτου 

τα εργα. Ῥιαείεγθα ΤΑ 15. 90. 4115 «ορ 41} 8ἱ αάά οτι πονηρά εστιν 

(α, εοη/α5ε πον. εστ. οτι), επι ἆ ὧε Ίμοε, Ἰΐοιι ΟΙ 5, 55 εἰ υἰζεαπέιγ 

οἳ ἴπ 4εο βπιέ φεδία 

921. νΆ οἵη ο δε ποιω» πδᾷ εργ. αυτου ρτορίαυι οµονοτελ., 5αρρ]ξ { αὐτου 

τα εργα οπΤῃ ΝΕΛΗΤΟ πης τα]] αἱ ρίοτο Σ΄  απι {ι {ου Ἱηρ ρα ξ ΠΊΠ τη! 

εκκ ως 98. 69. α] ραπο ἃ (πιαπ{/εβίείιγ ορις ει) Ὦ 4 ο {1 α νρεᾶ Οι”, 

15 Εν πλ» Τ,οἳ 151 τ. εργ. αυτ. | θεω: 15. 69. αἲ35 ΡΥπεπη το | ειργασµενα 
(4) ραπο εργ., Ἡ. εργασακενα): Ἀ” ειργασµενον ( -μενα). ΟΕ Τοἳ 151 

(ιοπίατι πι ἄεο εδὲ Γαοίιπι (ριαεςθᾶ1ί μέ πια ἐδίεπέ ὀοφεγα εὔις), 18ΘΠΗ 
ΠΠ 925 (ομίαπι ἵπ ἄεο εδ ομεγαίμ5 (ργαεσσαά1ί πέ πιαπί/εδίεπίη ορεγα 

εἴπκ): Α φποπίαπι ἴἵπ ἄεο εδέ Γαοήήπ (νῖᾶς απ{θ) :: Ἠῖπο ποβοῖο απ κ βοτ]- 

ρίπταπη ενρ]δίαο βογνανεγ]!. 



ΚΑΤΑ ΤΙΩΛΝΝΠΝ 9,98. τοῦ 

ς ω πλ « : -- ος Ν 2 - . 
23 Μετὰ ταυτα ᾖλθεν ὁ /ησουςσ καὶ οἱ µαθηται αυτου εισ 

ρ 2 / -” λ 2 να 2 2 .” Δ 3 / 

τὴν Ιουδαίων γῆν, καὶ ἐκεῖ διέτριβεν µετ αὐτῶν καὶ ἐβάπτιζεν. 
ς [- σ 9 /] ς. 3 “3 Ν ο. / 

20 ο ὃ ᾗν δὲ καὶ Ιωάννησ βαπτίζων ἐν «{ὐνὼν ἐγγυσ του Σαλείμ, 
σα ας. Ν τ. 3 - Ν ῳ Ν 3” /.- 3 

ὅτι ὕδατα πολλὰ 1 εκεῖ, και παρεγίοντο και εβαπτίζοντο 
5 ”/ στ . .) Ν Δ 2 ή 

4 5 οὕπω γὰρ ἦν βεβλημένοσ εἰσ τὴν φυλακὴν Ιωάννη. 
ισα πο ο -./ . -- ος 2 ἂν να 

20 ᾗι 1 ἐγένετο ουν ζήτησισ ἐκ τῶν μαθητῶν /ωάννου μετὰ Ιου- 
Δ - τν ον ορ π 3 ; Ν 

δαίου περὶ καθαρισμου. 3260 καὶ ἠλθον πρὺσ τὺν Ιωάννην και ρισι { 5 ή 
τ νο ος . ο στ ΔΝ - ον 3 / τ Ν 

εἶπον αὐτῷ ῥαβῥεί, ὃσ ἦν μετὰ σου πέραν του Ιορδάνου, ᾧ σὺ 
; 5, ᾱ- ν .. λ / ” Δ / 

μεμαρτύρηκασ, ἰδε οὗτοσ βαπτίζει καὶ πάντεσ ἔρχονται πρὺσ αυτόν. 
η / Ν . . 2 / 3 , 

2 ἀπεχκρίθη Ιωάννης καὶ εἶπεν οὐ δύναται ἄνθρωποσ λαμβάνει» 
2ο Δ Ό ε) - - 3 -- 98, 2 λΔ 

οὐδέν, ἐὰν μὴ ᾖ δεδοµένον αὐτῷ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. 285 Ὁ' Ἱ. αυτο 

99. ο 15: ΑΠ αἱ5 οπι ὁ | ηλδεν (αεί ᾳνς υοπᾶί, υ Ῥγο/εσίως εδ): 98. 
απηλθεν, ἆ ευ, α 1 εαέ, {ο88 εαἰεδαί | και εβαπτιζεν: Ὦ οἵη (1” οί 

δαριίμαδαπίιη) αὖ ϱ0, οπηΙΒ5ἱ5 ἡν δε πδα και εβαπτιζοντο, 1 νετο Ρορί 

εἰ δαγίΐς. αὖ εο 5αρρ] εταί αμίεηι πιδᾳ οἱ ὐαρίίμαδαπίέιη) 

95. νωαγνησ (Β -ανῃσ) ο ΝΑΙΙΓΔΔΠ πο τ6]] αἱ ρίεν ΟΥ 5 13 είς... Β 

446ν οιω. | βαπτιζων: 1. ο βαπτ. | εν αινων: ο ὧι γεπιο, { ἴπι ἄεδενίο | 

σαλειμ οιἹῃ ΝΒΙ/ΤΌΓΔΠ απο» αἱ ρ]α Τέ να εἰς ΟΥ 5 193 δα. Εφ ί5ι ὃν 38, 1 
(αρ Βατίοῦ εί Ἠεϊπ]ο]).) θείο: Α σαλλειμ ... Ὁδ 1. 69. 969. αἱ ρ]αςδΊό 

α]άΐπ «ορ Ειιβδεβᾶ Ρἱ6υ ΟΥν 156 Νοπη σᾶἆ δ σαληµι (α9’) 

924. εισ την φυλακην: ΕΤΜ (οί. νεμεΥΒ) 1. 99. 995. "δει Ρο ΟΥ 95 165 (ποη 

{έαπι 163) Ἠιιδηῖδί ὃν 3 11 (οχ ἀραιιο την) οπι την | ιώανγησ (-ανησ Β 

Υ56) 5ἶπο αγβίοπ]ο οµπι ν”Β 4τεν ρδευ Ειιδηϊδς,,, ς Τμ Τί οι. οσα 

ΝΟΑΙΗΓΔΛΠ πΠς τα]] αἱ ρ]ον ΟτΡί5 Ογτ’. 156 

250. εγενετ. ουν (89): κ” 4Τ. Ὁ νρεἰὲ οορἉ1 βγτέι δίδοἩ οἱ Ἡτ εγ. δε | ἕητη- 
σισ (6): ν” συνζητησισ | ιώαννου (ΒΥΤΡ εἶμδ, οατίθ αρ ἡΝΙΗΙ.): Ἡ των 

τωανου. ἘῬταείετεα ΒΥΙΣΕΙ ἴπέεν ιππι αἀἰδοριίοτπι Ιο]αππῖς | του- 

ὁαιου (εί. αν 87) ο. ΝΟΑΒΙΙΓΑΛ"Π” τποῦ (αί. νεπεΥ) α1135 α1άῑΠ ΒΥΥΣΟΝ 6{Ρ 

(πάς ο. φιοῖαπι) αγπιΣο ΟΥ δ11ΟΥΤά115 Νομπῦ 11 (εβραιου μετα φωτοσ) 

εως (-- ) 82, δεᾷ ἄὐ’) τουδαιων ο. Ν αλΠΣ (5εἆ ταβπίαπα -ου) 1. 

19.69. 124. αἱ ἆ Τ{ νρ Εγτεὰ ϱ0Ρ αγΠΙΠ5Ο αθίὮ 5ο ΟΥ9165 ΟΥτ ή 151 (.ς οτη- 

πίπο 1ρ] αχ οετίθο Ῥαγὶ απ]α]ίαίο Ῥγαθβία{ Ιοοίῖο τουδαιων) 

36. ηλθον οἱ ειπον οΠι ΝΑΒΤΙΤΌΓΑΛΙ αποῦ αἱ οπιηνίά.,,, Τί ηλθαν εἴ 
ειπαν επτα Β” (ηλθαν εἰ. ΟΥΠΙΟΡ61) | προσ τον: 1. 106. 956Υ οπι του | 

θαῤῥεν οΙΠΠ ΔΑΒΡΕΗΓΑ οἱς (οί. ϱο, 5ΥΤΡ ΠΕ 6Ι ϱραῤῥη) ... ς Ὦπ ραββι ο. 

ΕΟΩΚΗΜΒΌΥΔΠ αἱ οετίο ρ]οτ | δε: 5 1. 209. νδου 

2Τ. απεκρ. ιωαγγήσ (Ἡ -ανησ, Μ 95. 8] ραἈς ο τω.) καν ειπεν: 8γτοι ἁἶα 

Με Πο]αππεν | λαμβανειν (Αλαβιν): ΤΛΔ 19. 98. 69. 194. 101. 9609. οδον 

αἲ αλα ο ο (/ασεγε φιίοφιαπι α 89) οὐρ ΒΥΙΣΟΝ 6ίΡ α{Ἡὲ (πο. Ίΐθιη 63) 

αππα πα] Ειβ]ασδοὸ Ον 5,193 (ποη. Πίστη 191 οἱ 8ΕπΙΘΙ 193) αάά (ναὶ ργα ση 

αἱ 124. ΟΥ) αφ εαυτου :: ο{ ὅ,19 | ουδεν: Ἡ οδοῦ ΟΗ1 8,193 βεπιθ] βγγοι 

ουδε εν | εαν: Ε αν | αυτο (Ἡ 8. αυτο): Ε αἱΣ οπι. Ῥταείογοα 19. 69. 

124. (Ὁ ἀεδιρεγ Ρτο εκ του ουρανου) αἀά ανωθεν, ἵίεπι ΒιδΙ1ὸ ροδέ εκ 

τ. ουρ. 



1, 20 

5, 29 

Τ08 ὃ, 29. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

ε - - ΄ π ο 3 »Α .] Ν ε -- ή 2 ο. ο 

υμεισ μοι μηοτυρεῖτε Οτι ἐίπον᾽ ουκ εί εγὼ ὁ Ἀριστόσ, αλλ ὅτι 
ϱ) ο. ; ΤΑ ο « δικα ϱο,1ο Δ ’ 
απεσταλμµέγοσ εἰ ἔμπροσθεν ἐκείου. 99 ὁ ἔχων τὴν νύμ- 

/ ο ο τν » ς ης Ν ’ 
φην νυµφίοσ εστώ' ὁ δὲ φίλοσ τοῦ νυµφίου, ὁ ἑστηκὼσ καὶ ἀκούων 

2 - ωά Α Δ Ν ΔΝ -” ’ αά ο ς . 

αὐτοῦ, χαρᾷ χαίρει διὰ τὴν φωνὴν του γυµφίου. αὔτη οὖν ἡ χαρὰ 
ε ΔΝ ’ 17 -” - ϱ) ’ Ν Δ αὴ 

ἡ ἐμῆ πεπλήρωται. 96) ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνει», ἐμὲ δὲ ἑλαττοῦσθαι. 
. ς / ιά ’ ’ Μον "”Ν - - 

Ὁ] ο ἄνωθεν ἐρχόμενοσ ἐπάνω πάντων ἐστίν' ὁ ὢν ἐκ τῇσ γησ ἐκ 
- ” ν Λ - ” δν ε  -Ὁ » 

τησ γῆσ ἐστιν καὶ ἐκ τησ γῆσ λαλεῖὶ. ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐρχόμενοσ 

98. µου (1. 194. 909. αἱ ραιιο εμοι) οπ ΑΠΡάΚΙΤΟΌΑΑΠ αἱ Ρ]α Τέ νς 

τεΙ] ΕΒιδιαο2ου Ον 51195 ΟΥτήν 155 Ορ 55 αἱ)... ΒΕΕΗΝΥΓ α] Ῥ]186ο0 
αἰάΐπ Πατ] οπ | ειπον: Ἡ ΣΥΤΙΙ αάά εγω, τὸ νὰ ογτοι Ῥγασπῃ εγω. 
Ῥγποίθγοι ο ΟΥΡ Εἰτπιῖς Ἱ (ο, Βιινβίαη) αάά εἶε φιζ πιἰςδέ εισιέ αὖ 

)ΕΥΟΒΟΓ1/ΠΙῖ αἲἲ πια. | ο ειν εγω οπΠΙ ΝΑΒΙ/ΤΟ απο το]] αἱ οπιπντᾶ Ὦ 6 

Γῇσαᾳνςρ οσθ Ἠηδίαό ΟµΝ..ν ο απ Επ {0Υ {088 ἵπς {οἱ ΟΥΥ3155 εγω 

οὐα ειµυ, Ἀἴθιπο 5ἱο ΤΠ οκ 6ΥΥΟΥΟ ἆς Ἡ ... Ὦ α (φιΐα αἷπὶ υοδίς ποπ. δΊίπι 

είς) 1 βΥτόὰ (ν]άο απίθ) ΟΥΡ Εἴτπιϊο οπα εγω | εκεινου: 5 245. αυτου 

99. εστηκωσ: Ὦ Τά! 61 οῦα 9935 (8ο Πογγῖπο του υμφιου δε φιλοα, 

επτωσ εμπροσύ. του τύμφγοσ, ακούν τησ φώνηστου νυµφιου αἴς 1) 

Ον]πο (αρ 611935 ο δε φιλοσ του γυµφιου εστωσ χαρα χαιρει) εστωσ! 

αυτου: Ν Ροδί εστηκ. ΡΟΠ (ο εστηκ. αυτου και ακουω) 

90. εκεινον: Ἡ α.ά δε | δε: ἆ ΦΥΤΡ οπη 

81. ο ων (νο ΟΥ 93903 οἱ): κἲρ α Ὁ 1 ᾳ τα Φαοθέ 5] (ορρ Αρ 3915) αγτΏν 

ο δε ων, ΑΥΥΕΝ ο{δεὮ και ο ων | εκ ροδί ων (οί. 013.915 ος 49303 ϱ{ οαΐ οκ αἆ 
Η9Ρρ13””. Ἱϊθπῃ κθ): κἲ α ο επι (α Ρε” ἐεγγαπι, ο 6πργα ἐεγγαπι), Ὁ 19. 69. 

απο ) ΔΟΠΙ (ροΓ ΙΠΟΙΤΙΑΙΗ) εκ τησ γησ απίε εστιν και, ΔΥΤΗΤ οπ1 εκ τ. γ. 

εστιν και εω τ. Υησ (παπβηαἰξ α γησ υπο αἲ (ονάαπι), 6 1 ΠΠ (Ποπ 

Ίξεπι νάΐτ αγτοᾶς πος πο να]οί 0139615 πῬῖ ροδί ουτεγαρ γη ουτεο ἐκ 

γησ χοῖκοσ διηγήσασθαι δυναται δοξαν Όεου Ἰ1θθτο αάάῑίας ο γαρ 
ὢν εκ τησ γησ, εκ τησ γήσ λαλει.) οπι εκ τησ γησ εστιν και, Ἰξοπι ΥΙά 
Ονπί 131 ( ααἲ πο. Ἰοᾳαππίας οπθ]οδίία, 5ο ἵοτιοπα. «(Ομ εδέ επ 

έεγγα, ἄε ἑεγγα {οι έηγ ; (ή ἄς οαεῖο σοπζέ, 5Ἱρε οπΙπε εδ, εί φτιοᾷ αι! 

ΕΙ αιιάζυέ ἐεβ[ῇοαέιν ) Τουίστ! Ἰ (ή ἄε έεγγα εδ, παπῖε, έεγτεπα Γαήη”, 

οἱ «ιί ἄε οαεζί αἀσφέ, (Γαε σἰά({ οα ζοφιιέιη") οἳ υπράδπι 19 ( ἀϊσσπᾶο : φις 

4ε ἔρηγα εδ, εε ἵεγγα ους, φί ὧε ερεγηίν υοιήέ, δἱΡ6Ν οπΙπεΒ εδί) 

ερχομενοσ 5ἶπο επανω οἵο ΟΠΠ νο 1. 99. 118. 2Ρ6 αν ο {03 1 .γτέα 

Απ (ΟΥ 3503 ΟΡΤΗΠΗ εν τοίνυν ο εκ τησ γησ εκ τησ γήσ λαλει, και 0 εν 
του ουθανου ΕΦΧΟΜΕΥΟσΦ, 0 εώραχε και ηκουσε, τοιτο µαρτυρει, ζητη- 

σεισ τοινυ» οἵς, 5ο απ{αο οχδοΊμοις ἰοχίαπι οππι ς {ποἲξ) Επιατο”Τ (ο 

ειπων’ ο ανω. ερχοµενοσ επαν. παντων εστιν, και 9 Σε» του ουρανου 
ερχοµενοσ 0 εωρακ. κ. ηκουσε μαρτύφρει) Νοπμ "156 (οσ δε ὃν αν ὥεριου 

Φεοδεγµονοσ ικετο κυλποι, φθεγγεται ουρανγοθεν τοπερ εκλυεή, ου δε 

τισ αυτου µαρτυρωρ ζαθεην επιδεχνυται οίο) Τεν! 1 (νίᾶε απίας 

ηθς ϱοπίτα να]αί ΡΑΡΙ1Ο. νογοα οηἵπη φάή Πε δαφρεγπίε οεπαί αίό ΠΟΠ 

ϱ εκ του ου. ερχοµ. οίο τεάᾶιπί, 5οᾷ ο ανωθ. ερχοµ. είε, εἰδῖ Ροβ 

ο 61Η" ροπαπ (1) ΗΙΠ 6 Φιαθρίδ1... ς (δε αὐ 0) νι Τί πά4ά επανω 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9, ὁ0. το 

ως Γ Ν / -- Ν Ν ϱ] - 

9 ὃ ἑώρακεν καὶ ᾖκουσεν μαρτυρεῖ, και τὴν µαρτυρίαν αυτου 
3 Δ μα Ωω « Ω λ 3 - λ , 5 ; 

οὐδείσ λαμβάνει. Ὀὸ ο λαβῶὼν αυτου τὴν µαρτυρίαν εσφράγισεν 
α ς Δ 32 Ὡ, 3 94 ο Δ λ / λε ς κ. νο οσα 

ὅτι ὁ Όευσ αλιδησ εστιν. Ὁχ ον γὰρ απεστειλεν ο Όεύοσ, τα ὁ- 

µατα τοῦ Θεοῦ λαλεῖ ου γὰρ ἓκ µέτρου δίδωσι» τὸ πνευμα. 
κ -αο.9 ς ΔΝ 2 ο4 Δ ε/ Δ / / ] ος Δ 

9ο ο πατηρ ἄγαπα τον υἱόν, και πάντα δέδωκεν ἐν τῇ χειρι 
...- 96. 31:19 « / » ν εν . δολ ου ψῆς 

αυτου. 90 0 πιστεύων εἰσ το» υιὸν ἔχει ζωήην ἀιωνιον' ο 
2 - ο ε» 2 εν 9 ο} 1 121- ερ ο ν ρε ας -- / 
απειθῶ» τῷ υἱῷ ουκ ὄψεται ζωὴ, αλλ 1 οργή του Όεου μένει 

’ 

ἐπ αὐτόν. 

παντων εστι ΟΙΙΠΙ ΝΕΑΒΙ/ΤΌΔΑΠ πποῦ α] ρ]εγ ο [σα νο αγτπίῖ ο(Ἡὲ ορ 

αθίῃ σο ΟΥ 3503 5οπιε] (ν]άς απίο) αἰζαί (αἆ ΕρΙΙ 39) οι {πι δν 131 ΟΗ1 8 19τ 

ΟΥ 166 ΑισΙο 1) οἱδ αιιοί Υοσα 119 οἱ 0 ΗἱετερΏ (:: Ρχο τα[ῖοπο {οβί]- 
ΠΙΟΠΙΟΥΙΙΠ επαμω παντων εστιν αἀ λίαν ναι αἱ τεβροπάσγεί νονδίβ 

εκ τησ γησ εστι. Φππο 5δοπίοπίῖα 6ο οοπβιππαίαχ απο και απίο ο 

εώραχεν εἰε αῖαπι α {αβί]ῦις στανῖρις οπηΕίαν επανω παντ. εστ. 

ἐποπ άρα.) 

89. ο (80 ναι ἂ: κ” ο) εωρακ. (εω- ΝΑΛΒΡΜΒΌΥΓΑΠ” αἱ ΡΙ; ΕΡΓΑΗΚΙΔΠ” αἱ 

πι εοφ.) 5ἱπ6 εορα]α επι Ἀ (οἱ 191) πρὸ 1. 22. 98. 118. 209. 209 α 
νο 1 Αγια οἱ ῖ σορ αγιΏ Ρ6ΥΑΡ (ΟΥ 21503 ο οᾱ. Ηποί. οπι καν οξΐππι ο0 

Ίοεο 4πο επα». παντ. εστ. τεμπεθ) ΕαδιαοὉτ Νοπη ὃν 155 (Ογν 1 165 νιά) 
Τογεοναιὶ ΗΠΙ]6 ΩιαοδίδΙ... ς (5οὰ 0 00) Ῥγαθπη σαι, Τη [και] ΟΠ1η 

ΑΥΔΑΠ απού αἱ ρ]ον ο { ΗΣ (εί (ιο υἰῶτέ οξ φιιοᾷ απαἰυῖ) 5 νο »υταῖν 

αοἰὮ δο ΟΥ3:503 (οὰ. Ώε]αν., νὶάο απίς) αἱ οαῖ (αἆ Ερ]ι 133) αι Ἰπίδν1δι 

Ον 5.191 ΑιιρῖοἩ 14 Ρἱ5 | µαρτυρει ΟΠ ΝΕ 1. 29. 38. 118. αυ ο Π3.1 

«ορ 8γτει ο{δΕῖ αγ αοἲ] Ἠαβατο Ονηί (Τον(οταῖ ν]άο 6αργα) ΠΙ6 

Ωιποδέθ ... ς (5ο 09) Τμ Τϊ ῥγασπα τουτο ΟΙ ΑΠΒΙ ΤΟ ππῃο το]! αἱ 

Ρἰοι (69. εκεινο) ο {σα νο ΒΥΙΡ ο αν ΟΥ 4503 Ρἱ5 αἱ οαί ος δν ντ Ογτ” 
165 Απσίο]ι 14 18 

995. λαβών: Δ 19. 69. 124. 980. οδόν δρα Ογι”, 106 ος 167 λαμβανων 

94. εκ µετρου (ΟΥ 3" ταχα το µετρον οὐ προσ αυτην τήν γνωσιν 0)0- 
µαζεται, αλλα παρα τον υποδεχοµενον, το µη ειναι αυτον µειξονοσ 

Φεχτικον. και γαρ ο υετοσ αυτος μεν αµετροσ εστι, μετρειται δε 
εἰς): Ὁ 12. 40. 05. 205. 204. αἱάῑΠ εκ µερουσ |. διδωσιν 8ἶπα πά ἁΠίαπι 

οι ΠΟ” τὸ 1. 99. ο. ο ΕΙ ΟΥΥ4169.,.ς (6οᾷ 000) αάᾷ ο Θεοσ, Τη 

[ο Φεοσ] εππι ΑΟΡΓΑΑΙΠ ππςῦ αἱ Ρίεγα ο 3 σα να 5γταίν «ορ (ζεις 

επιΐπι ποπ. εἴο) εἰ ΟΥ 5055 ος πε Ἅγοδι. 40535 ΟΗΥ 8199 Ρα τ12)6)3 ΟΥΥΗΗ 

314 ΑιισῖοἩ 1,10 ῃ το πνευμα: ἩΣ ΟΠΗ, ατες ης 

3σ, δεδωκεν (εί. Εαβππαχετά. 55 ος 116300). ρκ 191, εδωκεν 

96. ο πιστευων (εί. Πππί 553 Εαβ]ας 00 Βμς υαρί 655. 65τ (Υρ229, Ίέοιη δια 
τουτο φησιν" ο πιστ. Ο]οπι 115): Ὦ Ῥταθία ἵνα Ροβίοααιιο εχηή Ἠαὺυοί | 

9 απειθων οτι αἲ α ο [7 1 ΤατιρακΣ ΟΥΡ 76... ς Τι Τϊ ϱ δε απειθ. 
(15. 69, αἱ ρααο απιστῳ», Ίίαπι Ο]ιν 921 66. πηοβο , 6ο πο 205 0ἱ5) ο1Πι 

ΝΕΑΒΟΡΙΤΟ απο Υοἱ] αἱ οπηπνῖά νο ἔᾳ νρ 5ΥτΡ (δγτεῖ οἰδΕὮ οἱ η) ορ 
αοίῃ Τπίπίι αρ Ῥαφῦαρί 658: ὅὅτ Ον 5,301: 303 ΟΥΥ 4.115 ] τω υιω: Γ δὰᾶ αυ- 
του | ουκ: ΡΔΑ ΤομπίρΙ 531 οοᾷ ουχ | οψεται οἱ. π οἱὸ Τρππίρ] 584 (ιά 

ΤΙΒΟΗΠΝΡΟΠΕΗ, Ν. Τ. Ε4. 8. 49 

ὃν 50 



ττο Αα. ΚΑΤΑ ΙΩΛΝΝΗΝ 

ΙΥ. 

1 Ωσ οὖν ἔγνω ὁ ]ησοῦσ ὅτι ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι ὅτι ]ησοῦσ 

πλείνασ μαθητὰσ ποιεῖ καὶ βαπτίζει ἢ Ἰωάννης, Ὁ καίτοιγε 1η 

σοῦσ αὐτὺσ ουκ ἐβάπτιζεν ἀλλ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, Ὁ . ἀφῆκεν 
τὴν Ιουδαίαν καὶ ἀπηλθδεν πάλι εἰσ τὴν ΓΓαλιλαίαν. 4 ἵπ'Ὁ ἔδει 

Ἆ 9. ωλ ῃ - ᾿ αι, . ’ 

δε αὐτὸν διέρχεσθαι διὰ τησ Σαµαρίασ. Ὁ ἔρχεται οὖν εισ πόλιν 

ΕρΙι 5) Οοηβέ51016 ΈμςΣ,1τ: 450: 635: 469 ϱ{Ὀαρί 08: θὔτ Τογίρτακ οίο 

«ΝΕ Πάπί385 ΟΥ Ρρ 356 εχει (ο ιαδεδί) | ζωην εαπι ΝΛΒΟΡΤΟ οἱο ... ΕΕ 
ἨΙ.Ν αἱ 50 βογο Ιρπἰπίρ] ὅ54 Οοηβέ 5, 20,6 Ῥας 2,211: 450: 409. 6385 ϱ{ Ὀαρί 658. 

ὁστ ΟΥ 8201 ϱ{ 019305 Ογτά τὸ Τά νε 55 την ἕωην | μένει Ἆος αοσθηία 
ΕΗΚΕΟΝ οἱο, πιαπεέασο α {πλ Ιαν βγντζα οί αἲΙἩ ... ΜΕΡΙ αἱ Ῥδυππα 

Ῥ 6 5 6ορ 5ΥΥ5ΟΝ αθί]ι Πἱ11392 ΓαογίέριαχΣ ΟΥΡ 395 µενεῖ, πιαπεῦίέ. Τάση 
οά[έαπι {π Βας 3,311: 490. 635 (Ποπ 369) οἱ Ὀαρί 66τ (πο 658) ΟΥ 214 (00η 

Ο0νν 5,301: 303): πο ΕΛ’ μενεῖ | επ αυτον: ἃ Ὁ απίθ µξνει Ρο. Έναθ- 

ἴεγεα Ροβδί Ἠαος ο αάά 1 ροδί /ιαεο ἱγααιίιε εδἰ ἑο]ιαπιῖθ (6ΥτΡ ΠΡ --ππεβ). 

αἴᾳιθ οαἀθιῃ ΡΤΟΥΞΙ5 ΒΥΤΡ ΤΕ ρταοῦοί. 

1ν, 1. ο ἴ οἶπι ΝΡΑ 1. 29. 118. 2909. 9Ρε αἱ ρ]ιςό α Όσο ΗΕ” 1 νρ5γτει 

ος 56Ἡ 6{Ρ ἴχί 6ορ αππι ΟἨΥ ΦΟΣ, ς Ἰωπ Τί ο κυριοσ επ ΑΒΟΙ1Ρ απο 
τα]] αἱ ρ]εν { ᾳ ΑΥΤΡ ΤΠΕ αθί] ΝΟοΠΗ 31 (κοιρανοσ) ΟΥτ2115 (:: ο κυρ. 

αά νἹαπάαπα ταρα(ῇοπθι οἴπβάσπι ποπηϊπῖς οὐ Ἱπ]αίπα νά(ν. Οδίεγπη 

αᾱ Ἠπαπο αρρε]]α{Ιοπῖ5 κυριοσ πδυπα αριά Τοἱ ποη οοπ[οχΙ Ρροββιπῖ 

ηἰεί 6, 93 ευχαριστησαντοσ του κύριου 11, 2 η αλειψασα τον κυριον 

µυρω 30, 18 οτι εωρακ. τον κυριον 31. 12 ειδοτεσ οτι ὁ κυριοσ εστιν, 

αποχαπη 1ο6ογάΠΏ γα ΕΙΟΠΘΙΗ ΠΟΠΠΙΙΗ1 α 4, 1 ἀειτο αρρατοί) | οτι (69. 

αά ο) 16: Α 269. αἰδ (ποἨ {άσπι αίαπο αἱ ο 1 Ρτο ο κυο. ργπεῦεπί) 
ΒΥΙΦΟΝ οπ τς | ἢ (εί. Ἡ2): ΑΗ” Ο1Γ 969. αἱ ραιιο (Ίΐοπι ΟΥ 9349) οπι 

2. καιτοιγε: 6 χαιτοι | τᾶ αυτοσ εἰ. α Ὁ ο ξα... ΑΌΚΠ α]1ό 3 1 ραίῖ πιπι 
0ΗΥ5305 0γτ” 115 αυτοσ (κ αἱ ΟἨτ αάά ο) 16... 251. ονρ βΥτέὰ οπι 

ὃ. την ινουδαιαν οἱ. ο ξᾳ ΟΥ492339 είο: Ρ 1. 19. 69. 106. 124. αἱδαῦ ο 
Π3' 1 (085 σαξ παπι αγπῃ αθίἩ αάά (α ἆ Ῥτασπη) γην 1: αἱ ὃ, 22 |. παλιν 

οπι ΝΕ οΡΙΜτῦ 1. 89, 69. 194. 946. αΙ νίκπαα Όσο (31 νσ εορ 

βγγόα ϱ{96Ν Ατπι αθί] Νοπη”ν Ογι 115... 9Ο ΤΙ οπη ο ΑΒ ΓΔΑΛΠ 
ππςξ αἱ ρ]ας 120 αἰάϊ(α α ΑΥΤ (ΟΥ 19315 ΗΡΘΓΙΙΠΘ αφιεισ την τουδαιαν 

χαι απερχοµενοσ εισ την γαλιλαια» οἴο) Ον 3305 (ανεχωφρησεν απο 

τησ νουδαιασ και ηλΦεν εισ την γαλι).) 

4. διερχεσθαι: Α 194. ερχεσθαι | σαµαριασ ΟΠΠ ΝΟΡΕ" ΓΔ ΑΙ πΙά...ς 
Ίνπ Τϊ -ρειασ εππῃ ΑΒΕ”ΕΘΗΚΝΜΒΌΑΠ αἱ Ρ]α.. Τεπι νν 5ᾳᾳ, π]δῖΙ απο 

ν. δ. Τ σαµαθειασ εοπβιια Ες; νοχδι Υογο Τ. σαµαριασ ΝΤ ΑΡΕΙ 4] 

πια ἀοάίπαςδ, ς Τωῃ Τί -ρειασ οπι 16]1. Οξαἆ Το 1τ, 11 αδί σακα- 

ριασ εκ ΑΒ ΕΕΙΙΧΑ οἀἰάἵππας.  Ἰπ Αοἰῑς επιάσπα ΓοΙΑπ αρίαπθ 

(ξερ(168) (πεπίαγ ΑΡΗ, απα{οΥ ποεθᾶεπίο ϱ, 8οπιε] Α εί Ἡ 

δ. ερχετ. ουν (οὗ Ε α] ραπο αΤΙΠ ΟπΙ, ο ΓΕ] αμίετη 8ΥΙΕΝ ο{δεἩ ο αθίΠ 

εἰ νοπίϱ): οὗ (αποσπά [πο ΜΠΕ 26εΙ65) επο αἱ ρ]α5”Ὀ ο αἆᾶ ος | 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4, δ. ππι 

[νο / / ο ’ / μα ’ αι ” 

τησ Σαμαρίασ λεγομένην Συχαρ, (πλησίον του χωρίου ὃ ἔδωκεν 
ΔΝ ” ε» 2 -” Πα Δ - Δ -5 / ς 

᾿Ιακὼβ ᾿Ιωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτου. ϐ ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ του Ιακώβ. ὁ 
νι ο -» Ν 3 - ς ’ 5 .- ο λ2 

ουν {σουσ κὲἐκοπιακῶσ ἐκ τσ οδοιπορίασ ἑκαθέζετο οὕτωσ ἐπι τῇ 
ινα τ ε ΄ ” 3 - ’ - 

πηγῇ ' ὧρα ἦν ὡὧσ ἕκτη. τἹ͵ ἔρχεται γυνῇ ἐκ τῇσ «Σαμαρίασ ἄντλη- 
ο ρλης ο. - ὶ λ 

σαι δωρ. λέγει αὐτῇ ὁ ᾿[ησοῦυσ᾽ δόσ µοι πεῦ. ὃ οἱ γὰρ µαθηταὶ 
2 »ν 3 / 3 Ν / [τά Ν 2 / 

αυτου απεληλυθεισαν εἰισ τὴν πολι, ἵνα τροφᾶςσ αἀγοράσωσι». 

σαµαριασ: νυ]ᾷο αἆ ν. 4 | συχαρ (αἰι.ς αὐ Ασ) οππι ΝΑΒΟΡΙΗΓΔΑΠ ππο 

χ6]] (1. ϱ. 9) αἱ ρ]ον αἰάϊπ α Ὁ (εδΊ/σ]ιαν) ο (6Ίεαν) ΕΙ α απ ἴα {ου Πατ! 

Ίπο βαἩ «ορ Ον 9 οἡ ΟΥτ 16... ςς σιχαρ επ 69. αἱ αἱ ναί Ῥαπςς 

νσο]επι ΝΟΠΠ 4215 (οθτίο 5ἷο ο ίαπι πθο ποίαίαν νατ]είας φοπ]ρίιγας). 

Ο8Ε Ηϊαν ᾳααεξδί Πεῦτ. ἵπ επ ά5)33 (ρας 514): Πεζγαίσε Φίο]ιεπι ἀἰοίζι', ααέ 
Ιολ. φποφιιε ευφἰσία {εδίαίιη, [ίσεί έίοδε 1ιέ δίο]ιαν ζεαίω ογγου ὑποίευτέ. 

ΒΙπι]]1εον αἀποίαί 4ο ποπιϊπΙρ. ΗεΏν. ἳδ: σοΥγηρίε αιίεπι Ὢγο Φοιέηι -- 

μέ Φδίελαν ζεφετείωγ μ5ις οὐέὐπιαάί. Αἲ ἵπ Επδοποπιαδί αρ ΤμαΥδουγ οί Ῥαί- 

ἴΠ6Υ Ρ. 946 συχαρ Ἱεσίίαν αζά1μδ Ἠϊ5: προ τησ νεασ πολεωσ πλησιον 

του χωριου ου εδώκεν ιακωβ τωσηφ τῳ Όιω αυτου, εν η 0 χὲ πατα τον 

ιω. τη σαμαρειτιὸν παρα τη πηγη διαλεγεται και εισετι νυν δευκυ- 

ται. | ὃ εππῃ ΝΑΒΟΤΌΓΔΑΠ τιηςῖ αἱ Ίοηρο Ρ]α (5 69. ο) αἰάῑπ ΟΥΥ 32116 
ων ου ὃσ Ίμη Τί οὗ οππα 6Ρ1Μ5 1. 98. 98. 161. 909. αἰδο Ο1ις 51204 | 
ιωσηφ εὔπι ΑΟΡΙ/ΓΔΔΗ ππο τε]] αἱ οπιμσῖά.,, ΝΕ τω ιωσηφ 

«ουν: Υ αἱδ ἆ ἴΣ' Ρα] ΒΥΥδΟΙ (Πα 13) αἲπι 319 (ουδ αν νω. -ειθηχκει ο 
δε 18 κεκοπιακωσ εΧ τησ οδοιπορ. εκαθεζετο) δε... 69. οπι | το: Ακυ- 
ριοσ | ουτωσ (8 µ. 1. ουτο) εἰ. ο {ρα νς ΒΥΙΡ 548 «ορ: 1. 69. 118. 

194, α Ὁ ϱ Π'Σ' 1] {085 σαΐ πιπι ΦΥΙ5ΕΝ ε(Ι ΑγΠΙ αεἰἩ ΟΠ | επι τη πηγη 

εν ο ο ουρτον Νους) ΟΗπΣυδΠπιματο το παεθυς απ Ἡ 

επι την πηγην | ωρα: Ὦ εορᾶΖ αάά δε (6 ΑΥΙΡ ο. οὐ. εί εταί Ίιογα) | ωσ 
(αυ’) ο. πα είεβαπουτιΠΣ (5εά τοβεἔπέπτα ὧσει) 98. Ώδεῦ.... 6 ωσει ΟΠΙΗ 

ΝέᾶΓΑΛΠ” πποῦ α1 Ρ]αγ (5εά η 69. α1Ξ ωσ η) Ο1Ρτου ΟΥ ΟΥΥ ... 58Η 

οοΡ ποπ εχρχῖπι, Ῥταείετεα δγτοα βΙησα]α {ΓαΠΡΡ εἶο, πο νετρα επι 

τη πηγη οχκεὶρῖαξ νεχβις δ: 4ο ἀἰξοίμιί εἴις οἰο: ἴαπι 5εφπ]ιν: 

σιπι 5εζε}εἰ «Γεδις εγαί ᾖιογα φιαςὲ δεπία, ἀθϊπάα: 1έ πιιιζίεγ υεπῖέ εαω δα- 

πιατία είς. 

. ερχεται: α Ὁ ο 5 1 ᾳ Αγιοα αίδοἩ αν εί επί; Ε οεπῖέ αιίεπι (54 

φπαεᾶαπι ππιδίεν αιέεπι) | γυνη: Ν Ὁ τισ γυνη, φιαεᾶαπι πιη[{αι, Ίθπα 54Ἡ 

ορ | σαµαφιασ, ς ἴμπι Τϊ -ρειασ: ν]ᾶε αἲ ν. 4 | πειν (Αα πιν) αυτη νἩ 

ΒΤΟ"51, (αἱ Ἡ. Ι. τὸ)... ς Τμπ (ΊσποχαΠβ ἔθδίος {ογπιαα πειν Ρταθίαχ 

ϱ) πιειν ουπι ΝΕΑΡΖΟδ (πειην) ΤΑΑ (ποιειγ) Ἡ ππςοῦ αἱ οπηησΙᾶ. ΟΕ Ἡσοτο- 

ἀἵππ. ἁμαρτάνουσιν οἱ λέγοντεσ' πεῖν ῥούλομαι, μογοσυλλάβωσ: δέον 
λέγειν πιεῖν, δισυλλάβωσ. µόνγωσ γὰρ οὕτωσ καὶ παρὰ τοῖσ ἀρχαί- 
οισ πᾶσιν εἴρηται. Τίεπι Απίμοι. Ῥα]. 11, 140 οἷσ οὐ σκῶμμα λέγειν 
οὗ πεῖν φίλον. ΟΕ αᾶ 9 ε{.10. 

απεληλυθεισαν (ΕΕΗΚΣ αἱ πια -ησαν, 69. αἰ1ὺ ἔετε -ὄασω”, ΑΔ" -θα- 

σαν): τ, Ο) 31309 (πο Ίέεπα"ϐ) απηλθον.... 1. 118. απελυθεισαν | την 
πολιν: Δ οι την 
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πτο ᾱ 9ἳ ΚΑΤΑ ΤΩΛΝΝΗΝ 

0 λε 2 αι. 5 Αι ο ματ - 9 . Α.. - Ἀ ο.) - 
λεγει αὐτῷ 1 γυνή 1 Σαμαρῖτισ᾽ πῶσ συ Ιουδαιοσ ὤν παρ ἔµου 
- ον λ νο. εν 2/ 2 ον 3 - 

πεῖν αιτεῖσ γυγαικὺσ Σαμαρίτιδοσ οὔσισ; 160 απεκρίθη /ήσουσ 
Γ στ 3 -- Σας υ Δ - . - Ν ’ « , 

και εἶπεν αὖτῃ΄ εἰ ῄδεισ τὴν δωρεῶν τοῦ Θεοῦ, καὶ τίσ εστιν ο λε- 
9 / κ ώ Ν Ὁ) ” ” ΔΝ ” ” 

7ων σοι" δύσ µοι πεῖν, σὺ ἄν ᾖτησασ αὐτὸν και ἔδωκεν ἄν σοι 
ο .  - α εν) ων ἰς λα ει ” ” Ν 

ύδωρ ζων. 11 λέγει αὐτῷ ἡ γυνή κύριε, οὔτε ἄντλημα ἔχεισ, καὶ 
Δ ’ .) Δ {05 ’ υ ος ο. - Ν ΔΝ 

τὸ φρέαρ ἐστιν βαθύ πύθεν ἔχει τὸ ὕδωρ τὸ ζων: 12 μὴ σὺ 
.. σ - ᾽ [ι . η ’ κ. ᾽ ασ. ι Ν 

μείζων εἶ τοῦ πατρὺσ ἡμῶν ]ακώρ, ὃσ ἔδωκεν Ἰμῖν τὸ φρέαρ, και 
}. 3 1 2 κ» ” Ν ε κ ͵ - Ν Ν 1 - 

αὐτὸσ εξ αὐτου ἔπιεν και οἱ υἱοὶ αυτου και τὰ θρέμματα αὐτοῦ: 

3. λεγει 5ἵποα εορπ]α οππι αγ 1. 61. 9993 909 α115 {ογο 8ΥΤΟΙ οἱδΕΝ ϱ0Ρ 

ΑΥΤΑ πο ΟΥΥ Τὸ γωνς (5οὰ 499) Τμ Τ{ αάά οὐν ϱΙΠΙ ΝΕΑΒΟΡΙ(ΤΟ ν1ά) 

απο Υ6]] αἱ ρ]εν Τέ νρ 54. ΑΥ1Ρ (ΑγτΏτ εἰ ἀἰωίε) | ή σαµαριτισ: 8ΥΤΗΙ 

οπ | σαµαριτισ οπΙῃ ΟΡΙΟ αἱ Ραιο.... ς Ίη Τϊ -ῥευτισ 6ΝΠΙ ΛΗΓΑΛ 

Π απο Γ6]] (5ο ΗΝΜΑ αἱ -ρειτησ) αἱ ρ]εν. Τοπι -ριτιδοσ ϱΝΙΗ ΝΡΙΔ 
(μαί το) αἱ ραιον]ά ,., ς Ἰωηῃ ΤΙ --Οειτιδοσ οπΠΙ ΑΒΟΡΓΔΛΠ απο ε]] είς. 

ΟΕ οἱ. απ Τιε 9, 55 αὈῖ σαµαριτων ἴποπίαν ΝΑΟΙ ΧΓΑΣ, Ἱίοπι αἆ 10, 9δ. 

ΙΤ. 16. Ίπία αἆ νν. 99 οἱ40. 8, 48. Αεἰ8, 95.| πωσ: ϱα Ὦ ο Π3' 
Ι (πο Ἱξεπῃ ο {5 νϱ) βΥτΕ αγΠΙ Ροβί συ νου. ΦΥ Ρο (έ οιὔι δἱδ Γι- 

ἄαειι φιοπιοᾷο) | πειν (Ν3Α1, πιν, Ἱία Τμ) ο. ΝΤΑΒΤΟ ΡΗΤΟ ... ς πιεν) ς. 

ΝΟΗΖΟΟΓΔΑΠ οὗ α] οπιπΥ]ά | ουσησ Ίος Ίοσο 6ΗΠΙ ΔΑΒΟ’ τὸ 985. ΟΥ 
Ἠ θες απῖε γυναι. σαµαρ. ΡοΏ οΝΠΙ ΟὕΓΔΛΠ πποῦ αἱ ρ]οΥ Ἰένρ.... 

Ῥ Άγπι οπη. ΙχΥαοίοτθα, Ρροδί Ἠαες νετρα ποπ πάπια ου γαρ οἷς 

(ον Ῥτο ϱ]οβδα ΠαὈις Ὑ/αβεεπυρϐ) οι δρα Όα...ς ]ωπ ΤΙ α4ά ου 

γαυ συγχρωνται (Τϊ συνχο. οσα ΝΑΗ" ΟΤΑ: τὸ Μαΐ7 ΑΔ αἱ συχρ.) νου- 

δαιοι σακαθειταισ (Ην -ριταισ) εππα ΝΑΑΠΟΙΤΟ πο χο] αἲ οπππσ]ά ο 
Π2: σανρ τα]. Ον 1319 οἱ 555 ϱµν 5208 γε «150 

[0, τε: ΡΠΣ (5εὰ χαγδ5 ο ἀθ]αίτπ) 19. 69. 50. οἵς | ἠδεισ: Α ειδεισ | πειν 
(ΑἨ πιν) οτι κ πο ΡΟ... ς Ἱμπ (αχ αιτοτο αἱ ν. τ) πιειν ΟΙ ΝΟΑ 

ΒΖΟΡΓΑ (ποιειἩ) ΔΙ απο τ6]]1 αἱ οιηπΣ1ᾶ | αυτον (εί. Ον 1,313: 311: 319. 905 

Ηα5επι 300: 458 οἱς): Νααβς 11 (εν ηδεισ τισ εστω’ ο αιτών, συ αν ἠτηή- 

σασ παρ αὐτου, και εδωκ. αν’ σοι πιει’ ζων υδωρ αλλομεγον) παρ 

αυτου | εδωκ. αν (ει. Χααθβ 151 Ονίε) Βιιδάόπι ΟΥΥΕΙΑΡΗ 133 οἰς): 1, 09. 
955. 9589. α1:5οΥ ΟΥ 9319 Ογτ 150 0η αν. Οθίεταπῃ ος αά Π. ]. Ρ16ἱ 514. 

1. η γυνη οπΊΏ ΔΟΑΟΡΙΟ απο τα]] αἱ οπιπΥ]ά Πέ νρ είς ... Ν εκενη, Ἡ 

απο οἵΏ | ουτε (αξ. ΟΥ 42311: 319" 315: 505 ϱἱ τον 1π Νοβ( 59): ϱ ουδε | 

ποθεν αὔδαιο οὖν οπι κΏ 686ἵ α Ὦ ο 3: 1 [058 ΑΥΥΟΝ οίδοἩ οΗΗ ραᾗ... 

ς Ἱω Ὅϊ αἀᾶ ουν οἵπι ΑΡΟΙΤΟ Ίππο ται] αἱ ρ]ετο ρςαᾳνρ ΒΥΤΡ 6ορ 

πο] Ον 01505 0Ἠχ 9909 Ογτ/151 {το υὸ. το ζων (εί. Ον 1368. Πρθγε”1Τ το 

ζων υδωρ): Ὁ 49. 91. υδωρ ζων 

19, ημων: Α” οπι | τακωβ (1. του τακ.): Ν αὔρααμ | οσ: κ οστισ | εδω- 
κεν (ΟΥ3313 οἱ): ο 69. ΟΥ311333 δεδωκεν | το φρεαρ: 69. 194. 949. 

954, οδοῦ α (μέεπι πιοδίς Πο) ο ΕΠ: Ἰ (Πιο ριίσιήπ) 4 (πο ϱ ο) 

(ο5ς σα {οἱ ΑΥγΥΟΠ ο ΓΣ] (ΠΟΠ Ρ ος 1) ορ (π0ῦ. ΒΗ]). ΑΤΙΑ αοί] Ο)ιν ὃν 

105 Ογν 1151 (Πο Ίέοιη ΟΥ1331) πἀᾶᾷ τουτο | και αυτοσ (85): κ” αυτος 

και | τα Όθεμμ. αὔτου: Ὁ οἱ αυτου 



ΚΑΤΑ ΤΩΛΝΝΗΝ 4, 1π. πτὸ 

ἡ - Δ ος - Γ , η » ας 

19 ἀπεκοίθη [ησουσ και εἶπεν αὐτῃ πασ ο πίνων ἐκ τοῦ ύδατος 
; ο ’ / ο ο 9) ἊἎ ’ 3 ”. ος ο τσ. ν 

τούτου διψήσει πάλι 4 ὃσ δ ἂν πήῃ ἐκ του ὕδατοσ οὗ ἐγὼ 
ο Ὃ ο 2 π ο. ; » Ν »ν η Ν ον σέλα α. 

δώσω αυτῷ, οὐ μὴ διψήσει εἰσ τὸν αἰῶνα, ἄλλα τὸ υδωρ ο 
κ / σε ; 2 ασ ο τος ς / ο 
ἐγὼ δώσω αυτῳ Ίενήσεται εν αὐτῷ πηγ ὕδατοσ ἀλλομένου εἰσ 
κ Α ”/ Δ ον ς ώς ῃ σῇ - 

ζωὴν αἰῶνιον. 19 λέγει πρὺσ αὐτὸν ἡᾗ γυνή κύριε, δύσ µοι τοῦτο 
ας ο α΄ ος -” δν ον ον » ν Ὁ ) 

τὸ ὕδωρ, να μὴ διψῶ μηδὲ διέρχωµαι ἐνθάδε αντλεῖν. 160 λέγει 
μη, ; Ν ος ση ολ. 5 4 1Τ ὴ : 

αυτῃ υπαγε φῶνῃσον τὸν ἄνδρα σον και ἑλδε ἑνὼαδε. απε- 

15. το ουπι ΝΑΠΟΡΙΤΟΡΑΠΕ απποῦ αἱ Ρία ΟΥ ΟΥ δις (ου Βσα) 

ο 5 ου ΛΙ (5εᾷ ο ταῖδα5 ἀθ]οίπη) αἲ. νίκ πα ΟΥ 9313 1 απεκρ. τς κ. 

ειπ. αυτη: 8ΥΤ6Ιι γεδροπιαέ ἐῑ[ῖ Πε51ις 

14. οσ ὃ αν πιη (Ἠ"Ητ αἱ Ἠβ)5 114 πιει) ος. πο Ον 5531 αἱ 1113: 314 Εδε5ᾶ 
96τ ϱ{356 οἱ ϱ5 114 Ο)τ θα ΟΥτόδδ.,. κ ο ο δε πιωνον (Ο1ΡΤοΥ αρ Μαϊ 
Ὦ 33 καθωσ αυτοσ ο χς φησιν΄ ο πιγων εκ του υδατοσ οἱς, Ἱζεπι ΕΙΡ 

Ἡτ και αυθισ᾽ ο πιγων εκ του οἵς), ἆ φιί αμέεπι οἱ | οὗ: Ἡ τουτου 

βοηϊρίαγας οταί | ου µη διψ. πδᾳ ὁυσω αυὐτω ΟΙ ΔΑΠΟΡΡΙ ΤΟ πο Το]1 

αἱ Ρίο Π6ΡΙ6Ι νο γε! Ο11531 Ρἱ5 οἱ οκ Ἠονας] 230 Εις ρσῦτ ΟΛΗ ντ 
42183 ΝΟπΠΠ 365:ΟΗΗΠ{ 49515 Ὀνρ 106 6ἱς,.. ο 19.108. 15645 1 6δἩ βαχ 
Ον 513 ος”11 Ειδεδα 5 οἱ ϱ5 14 Απιζηριι θῦ5 οπῃ {:: ο8ί ομοιοτελευτονγ), 

Πΐπο Ἰμπ [ου µη - δωσ. αυτο] | ου η Ὁ οπι µη }]. διψησει ο. ΝΛΒΕΡΙΝΜ 

πρ (Δ διψει) 1. 98. 194. 181. 10τ. αἱ50 αἰάῑν Οἱ 51531 05 οἱ εχ Ηοναος] 

ο Ομ  Πματη θα πυρ αρα σον ο σγάίδεε νο δμῄσπ ουπῃ οδατι 

αποῦ αἱ ρ]α ΟνΡτον αρ Μαϊ Ἐαςδυςὃτ ῬΠμαάνί2 1059 ο υδωρ ο εγω ὃωσ. 

αυτω: ο τη 105 οπι (Ίέθπα Τά νι 5 105) 1. εγω 5ος ου ΔΡΜΤΟ 99. 98. ϐ9. 
οδοί 10Ρ9 α]δα Ὦ (3: ο να (αἱ. απη {ου (1). ΑΥτΡ οἱ Ἡ9 (απ6ορς 5Υ 568) 

αὖπι ΟΥΙΠΙ 2341 Τά γε 11006 ος 1οῦ8ς., ς Τωη Ῥϊ ΟΥ ο η ΑΒΟΙΓΔΑΙΠ απο. 
α1 ρ]ον 6 α επ πρ {οἱ Ον 5511 ΟΥτ 1551 αυτω βος: κ Φιαοβίδ» 10 οἵη: 

Ἱίθπι ΟΠ αὐτω Ρν ο (ααὶ οπι το υδωρ ο εγ. ὃὅω αυτ.) ΟΥ 910. (οσα τα 

ϱ) ΟΥΡΙ06 (ποπ Ἰαβεί αλλα το οἵο) ΗΙ165 (ροβίέ «τίαπι ε(/ο ἀεάεγο ρειρ]ῖ 

11ραγα: πίτα ἄε υεπίέγε εἶις Πιιεπὲ αιγιιαο υἶναο δαζ{επέῖς ἵι υὔέαπι αείει- 

παπι) | εν αυτω: α ο ἐΙέ 

16. διψω (οί. ΟΥ 1311: 330. 969): Ὦ δευψησω | διεϱΥ-- επ νἲι ΟΥ331τ1ου 

οδό (ων ερχ-- δἳ δετ]ρέαπα βα]ςεαί, ας (πάσι ὀιερχ-- πια]αϊσδεί ο)... 

ς Ίωι Τϊ ερχ- ΟΠ ΔΕΑΟΡΥΔΛΠ από τ6Ἰ] αἱ οπιηνά ΟΥ11330 Ον δν 510 

Ον 153 1 -ϱχωμαιν ουπι ΑΤΑΟΡΒΌΝΥΓΔΗ αἱ Ρἱ ΟΥ 3 τε ϱἱ 565 Ον 8,315 
ΟΥ Ιδᾶννν ΤΗ -οχο μαι οππῃ ΝΕΒΕΕΘΗΚΗΜΑ αἱ ϱΙ αἰάῑπ 

16. λεγει αυτη βῖπο αἀάῑίαιη οπι Βοἳ 99. α Ον 9315 οἱ οκ ἨΠονας] 55] 

Ἁ ΑΠ 1. αἱ ραπο α.ά τς, ήπιο Τωη [1], ς αᾶά ο τς «Ίππά ΝΕΟΣΡΙ/ΓΑΛΙΣ (5οᾶ 

ο τΥΒΙ5 ϱΥΑΡΗΠΙ) πποῦ αἱ ρ]εν Οµ43319 ΟΥ 4183: Ίΐθπι αάά Πεσις ΠΡΙΝ 
να 5αἩ «οΡ (άἱσῖε ᾖ68. εἴ) γτόα (1έ5ις αίο. εἰ) βγταἰτοίμν το] [τον ανδρ. 

σου ο. ΔΑΟΡΙΡΔΔΠ πε α] ρ]ον ΟνΥ3315 οἱ 331015 (οκ ΟΥ οἱ Πονας]) Ον 
5,516 φοπιο! ΟγΥ δν, Τϊ σου τον ανδρ. οτι Ἡ 69. Τ4. 248. 3204. 2εν 
00εν σ56) (θΡᾳ σουτ. αν. σου) ΟΥ95185: 319 ϱΓ56ΕΠΙΟΙ231 (0118/21 οἱ56ΠιΘΙ315 

1Π. απεκρ. η γυνή και ειπεν: Νἲ π] ΠΙΡὶ απεκρ. η γυνή (1: ᾳποά 6ΟΥΗΙΠΘΗ- 

4σέαχ επ] μας Ιουῖς 9, 11 οἱ 25), δγτέὰ πα αἲξ α εσα, Ον δν 13 ή δε 



ττα 4, 18. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

,ς « . Αν ο 5 ” η ο ο ο πε 
κοίθη ἡ γυνὴ και εἶπεν ἄνδρα οὐκ έχω. λεγει αὐτῃ ο Ίησουσ 

- στ σα ” 2 ” : , . ο ” 

καλῶσ εἶπεσ ὅτι ἄνδρα οὐκ ἔχω᾽ 1δ πέντε γὰρ ἄνδρας ἔσχες, 
Ν - 1. ” .) ” . / - ώ Δ 3” 

καὶ νυν ὂν ἔχεισ ουχ ἐστιν σου ἁαγήο. τουτο αληθὲσ εἴρηκασ. 
. ” ο «ε : , - ; στ ’ « 

19. λέγει αὐτῷ ἡᾗ γυνή” κύριε, θέωρῶ ὅτι προφήτησ εἰ σὺ. 20 οἱ 
« - ”. ο , ; αν Ἡίδ - 

πατέρεσ ἡμῶν ἐν τῷ ὄρει τούτῳ προσεκύνησαν καὶ υμεῖσ λέγετε 
τὰ 3 { ’ 3 ο] 90 / ιά -- .. / 

ὅτι ἐν  Ἱεροσολύμοισ ἐστὶν ὁ τύποσ ὅπου πφοσκυνεῖν δεῖ. 2ἱ λέγει 
κ» ος 3 μν  ἃ / ’ / κά ” ) οφ ”/ 2 

αυτῃ ο /ησουσ᾽ πἰστευέ µοι, ᾖ7ύναι, Οτι ἔρχεται ὥρα ὅτε ουτὲ εν 

φησιν, ΟΥΥ 9 195 λεγει αὐτω η γυνή | και ειπεν (ο [νο οἱ ἄἰωῖ, ο ᾳ ᾱἷ- 

6επς) 8ἶπ6 αἀαΙίαπα ΟΠΠ ΝΕΑΡΕΙΙΜΒΌΥΓΑΑΠΑαΙ Ρας 6 Ρα ν5 ορ ΒΥΥΡ 

Ος 4315: 318, ΟΕΕΚ αν α Ὁ 1 βα] γγέα ϱ{5έΣ αὖΠῃ αθίἩ αάᾶ αὐτω, 
Μπο Ίμη [αυτο] | ανδρα ουκ εχω οτι ΝΟ7Ρ1, 149. ΟΥΥ 155. ς Ἰπ Τ] 

ουκ εχω ανδρ. οππι ΑΒΟΦΓΔΑΠ πηοῦ αἱ Ῥ]ον ένο Ον 4318 ο(”15 Ον 15] 

ειπεσ ΟΠ ΝΕ” ΟΥ 9214 (εἰ. πιοβ8ς”) ΟΥΥ 188 ς Τη ΤΙ ειπασ οππι ΑΒ5 

ΟΡΤΕΔΛΠ Ἱπςῦ α] οπηπσ14 (:: συ ειπασ, χαλώσ ειπασ Μί 26, 95 οἱ 64 

Τις 20, 99 Ἱαρίίας, 5εά πιδᾳπαπῃ ειπεσ 5αυςοἑαέαπα ο5ί.) Ῥναοίογεα 

Πετας] αρ ΟΥ 39331 αληθεσ ειρηκασ Ρχο καλ. ειπεσ (ειτα προσ τουτο" 
αληθεσ ειρηκασ οτι ανδρα ου» εχεισ, φησιν") | αμδρα: 149. 245. 241. 
958. θ0εν 66 νρ ραμ «ορ ΟΣ 3315 ἆ οι (πο Ιέατη Ὁ ἔτι) ΑιιρίοἩ 1ὔ,20 
«Ροδί εχ. ΡοἩ | εχω ει ΑΒΟΙΕΓΔΑΠ ποῦ αἱ οπιησ]ᾶ {6 α (α πο Πα1εί) 

νρ Οἱ 49319515 ΟἨΥ 8314 ΟΥτ.159 ΑιρβίοΒ 16,30... αρΌος] ραί πιπη 
ἨΠετας] αρ Οτ35””1 εχεισ 

18. πεντε: Ἠετας] αρ Ο539331 εξ (παρα ὃε τω ηρακλεωνι εὐρομεν" εξ αν- 
ὁρασ εσχεσ, και ερμηνεύει γε τήν ὕλικην πασαν καχιαν δηλουσθαι δια 

των εξ ανδρων οἴς) | νυν: Εἲ οπα | αληδεσ οπη ΑΒΟΡΙΓΑΑΠ αποῦ αἱ 
{ετο ΟΠἨ; θ{ἵαπη α. ο ΠΤ' 1 (5εὰ 1 οεγύιι) υεγπ: Ὁςο [ρα νρ Όεγε νε 

(ια Ὁ) οέεγο ... ΝΕ (οΠΙΠΙΠΟ 516) (56 αληθωσ 

19. κυριε (οί. Νϐ) κ οπι | συ (εί. Ος 11332’ 319): 9 α Ὦ ο 1 ΗΙΙ504 οπι 

290. εν τ. οει τουτω ΕΗΠΙ ΝΑΒΟΡΕΙΤΤΓΔΑΠ υποῦ αἱ Ρ]α α]άϊπ ο ΕΠ 14 νρ 

ΑΡτΡ ἄτπι ὋὉν 22 ο ο 93186 ον τ ασά πματι ο ΗΠΑ ου 
α4) εν τουτω τω ορ. οπῃ ππίπαδο νῖκ τη α Ὦ ἆ ο Αγτζὰ ο{δέὮ ος μὲ ὋΟς 
πι 100 Ῥογπατο 1, ὅδ ῃ ο τοποσ (1 νρ οδὲ Ἴοσιβ αὐί αἴογαγε ορογίεἰί νο] 

ΒΙπηϊ{οι): Ν οπι. ΑἰπιϊΠίαν Ταγίπαὶ ο φωΐα Πἱεγοβοίαπιίς οΡογἱεέ α.ἶο- 

Ῥαγα. | προσκυν. δει ΟΠΠ ΝΑΒΟ7ΡΙ, 95. Ὁ ο ΡΕ (3: ρ αἱ ναις) α (1 αδί 

αοταπί) νρ Οτ1/33: 15 οθίπί 150 ΟΥ ”.18 ΗΗ3984...ς (Ξ 39) δει προσ- 

κυν. οπΠΙ ΟὕΓΔΛΠ αποῦ αἱ Ρ]ον ο 8ΥΙΥ 541 6ορ αππι Πρὶρ] δι Τμάτει 5 

581 0] 5,319 (216 χρη προσ...) Του εαα1ο 155 

51. πιστευ. µοι γυναι Ίου οχάϊπε (40) οππι ΝΕΟ”1, 2089. 269. ϱδέτ Ὦ ᾳ 
βαἩ αθί ΑΥΤΗΣ ΟΥ 4225 ϱἱ Ἠοτας]ρίάθτη Α1ιδή5 011 5/319 οἱ 330 ει τθὸ Οντ 
8183 ϱ{ 055 οἱ 44ου 5 Η1]804.... ς Ἰμπ γυναι πιστ. µοι ΟΠΠ ΑΟΣΡΓΑ (οπι 

μοι) ΔΙ πΠςξ (Ἡ οπι γυν.) αἱ Ρ]εγο ο Γ] (4 ποπ βα(ἶδ Παιιεί) νς «ορ 

αγτόα οπΙΣ αγπι ΟΥΥ 5,318 Ικί Τά νγ{2 1016 ῃ πιστευε οππι ΝΕΟ", 1. 223 
69. βα]ι (Ρ1αοςῖς Πεογίϱ) Ο141326 εἰ Ηογας] οί ᾶ επι Αῑιδ45 ΟγΥ 49184 ϱ{84οΥ5 

εως πιστευσον ΕΝΤΙ ΔΟΖΓΔΑΠ αποῦ α] ρ]εν ΟΗ15 οἱ (εᾶ. Μοπί[ πιστευ- 
ον)1 ΟΥτ 3 655 | οτε: ΑΥΓΛ 69. 4119 οτι | τω ορει τούτω: ϱ α Ὁ ε Βγτέυ 

υπ 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΛΝΝΗΝ 4, 20. πτο 

2, -/ ς- ’ ’ - ’ 

τῷ ὄρει τούτῳ οὔτε ἓν  [εροσολύμοισ προσκυνήσετὲε τῳ πατρί. 
- -- η » έ { - -- αι 2/. 

33 ὑμεῖσ προσκυνεῖτε ὃ οὐκ οἴδατε, ἡμεῖσ προσκυνοὺμεν ὃ οἶδα- 
τὰ ς / 3 .. η] / 3 .. ϱ): 3 Δ / 

µεν, ὅτι ᾗ σωτηρία ἐκ τῶν Ιουδαίων ὁἑστώ' 35 αλλὰ ἔρχεται 
ντο σ Ν ν , 

ὥρα καὶ νῦν ἑστώ, ὅτε οἱ ἀληθιοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσιν 
-” Ν λ να κ Ν ς 

τῷ πατρὶ ἓν πνεύµατι καὶ ἀληθείᾳ' καὶ γὰρ ὁ πατὴρ τοιούτουσ 
.- -- - ο ς ’ κ 

ζητεῖ τοὺσ προσκυνοῦντασ αὐτόν. 324 πνεῦμα ο Φεύσ, καὶ τοὺσ 
ο ϱ) / νά) ος πο -- ϱ) Ἡ / 

προσχυνου»τασ εν πγεύµατι και αληὈείᾳ προσκυνεῖν δεῖ. ᾱὉ λέγει 
αλλον. ς ιό σον [σά Ἴ ! ς / 7 τη 

αυτῳ ἡ γυνή οἶδα ὅτι Ἠεσσίασ ἔρχεται, 9 λεγόμενοσ Χριστύσ 
[κά -- ”» « - ο 2 κ. .ς 

ὅταν ἔλθῃ ἐκεῖνοσ, ἀναγ]ελεῖ ἡμῖν ἅπαντα. 260 λέγει αὐτῇ ὁ ᾿ Πη- 

ο{δοἩ Ἠ]1]504 τουτ. τ. οϱ. | προσκυνησετε (1. εδεῖ -σητε): 69. 124. «ορ 

Άππη ΟΥ 11956 ος 1335 (ας "Έλλα -σετε απα{εγ) προσκυνήσουσι 

99. εστιν: 69. εγενετο και εστιν | ο οιδαµεν: Ερϊρ]ιθττ α οιδ. 

9ὓ. αλλα ΕΝΠΙ ΔΑΒΡ ... ς αλλ οππι ΟΙΓΔΑΠ Ἱποῦ αἱ οπιηῦ]ά | τω πατρι: 

69. αᾶά µου | και γαρ ο πατ. τοιουτ. ζητ. τ. πρ. αὐτον (αυτον εξ. κ; 

κ΄ 954, αἱ Ῥαις αὐτω, Ὁ αυτων) εἰ. Ονή59 Απ 515 0Ηµχ8,3509 Ον 191 Ἠῃῃ 
808... 1. 99. οἵπ. (ΑΔ έ ποη Πιό να]εί Τογ{ογαί 55 φεπῖεί Ίογα - ὕι δρῦ.. εἰ 

υεγζίαίο. «εις επῖπι δρίγείιι εδ, εί αἄογαίογεδ Τίαφιε ἰαῖες γεφιζνί. 

Ἠχίταπια αΡΙπ τεβδροπάοπί νοτρίδ ἆςᾳ ααἴθαδ απαατ]ίαν,) Ῥταείετθα 

Ροδίέ προσ». αυτ. 1943 α Ὦ αἀά ε) πνευµατι, νι δρ" έτι 

94. πνευµμ. ο Θε. και τουσ προσκ. [αυτον]: Ἰαες ρτορίευ ὁμοιοτελ. α 69. 

151. 2399. αἱ ραας οπ. Τοίππι Υ6Υδιπ βΥτοὰ ϱἷς το ἁξ: ει ετιηη 

ερύυέις εἰ, εἰ ἐδί (ή αἀογαπιέ ετιπι ερύγέέ, εἰίαπι οβογέεί ε05 αάογατε φιᾶ 

αάογαπέ ειππι αμέγέι εἰ υεγέαίε. Θταο πάθη πηῖχθ οοπ[αδα Βαπί, | 

τουσ προσκυνουντασ 5ἶπε αὖτ. ο. κἲϱ" ἆ Π' Ποτας] αρ Οτή)354 (το δε᾽ 

τουσ προσκυν. εν πν. και αληδ.. δει προσ.., σαφηνιζειν νοµιζων φησιν. 
αξιωσ του προσκυνγοµενου. είς) Νοναιαία (6411 5,391) γεν ς ἵμπ Τί 

αάά αυτον (951. αἱ ραις Εαδπιατοῦ αὐτω) οππι ΑΕΑΒΟΡΖΙ, απο τε]] αἱ 
οπιπνίά 1/ρ]εν νο τα]] Ον9350 Εη5ά επι 15 οµπίαγο 5 108: 118 ΑῃΙδ46 Οµνδῤσι 

τη (61159353) Ον 191 ΗΙΙ50 { εν πγευµ. και αληθ. (αὔ. κθ): κ εν 

πνευµατι αληθειασ | προσε. δεν οα1α νο α Νονα ια ϐ γ]οογιηατί ὁνά 

(α11 5.155) ΗΠδῦ1.... ς Τη Τϊ δει προσχ. οππῃ ΝΟΑΒΟΙ, ππΠο τ6]] αἱ οΠΊΠ 

ν1ά ΠΡΙ (5 οπη αὤογατε) νο Ον 1431: 686 ϱ4:350:384 {αλ Ον]πέ 1 49. δο Έα 
ἄοπα οτωατό ΟγγαᾶονΣ αἱ ἨΙ]δ0 1: ο[ αἆ ν. 90, αὈϊ φΙπιϊ] Πίου Ρ]οτίδᾳιθ 

δει προσκ. Ρ]ασπῖξ, 

25. οιδα (εί. Οχ95: 36 Ον 5331) .., ΝέβΙιΑ 19. 98. 69. αἱ19 64Η «ορ στ 

Ρ πι ασπῃ αεἰὮ Ον 35 ΟΥτ 9181 Νοπν 9135 (ἐδάημεν) οιδαμεν | µεσσιασ 

(0 -ειασ) εππῃ ΔΑΒΟΡΗΚΙΜΑΠ” ο] βαΐ ται 1 νς οίο ... ἄΡ’ µεσιασ (ο 
8ΕΥ.. ειασ) εαπ1 ΏάΒΘΌΥΓΑΠ” αἱ59 α]4ῑπ β81185ἳ οορξῖ ΑΥ1Ρ 1ηΡ ΕΣ, ΟΕ ο, αἆ 

1,45 | ολεγομ. χε: Ἀγτοὰ 6Ε5ΕΣ οἵἩ (ποή Ίίεπι ΦΥΥΡ οί μχ) | αναγγελει 
(1ο Ονή5: 33. 906 351 ϱ{ϱ): Ν”Ρετ αναγγελλει ] απαντα οιπη ΝΒΟΧ 1. Οτ3, 

ο Ἡ 336 9 ς Τη παντα οπῃ ΑΟ ΡΙΓΑΑΠ Ἠπς» αἱ Ρ]ου (69. τα παντ.) 

Ον55 015 251 ΟΥΥ191 ] ημιν: Ὁ αἱ αἷ]α υμιν 

26. ο τς: Α ΟΠ1 ὁ 



εν ψ 

Ττθ 4 οὐ. ΚΑΤΑ ΤΟΛΝΝΗΝ 

μες ’ 3 ς 9 ιά κ ο ον ’ τ 

σοῦσ᾽ ἐγώ εἰα, ὁ λαλῶν σοι. 24 Καὶ ἐπὶ τούτῳ ἠλθδαν οἱ µαδη- 
Ν 1 - Χο. ’ .. ος 3 Δ Γ υ , ὃ ὃς Ὑ , 

ταὶ αὐτοῦ, καὶ εδ αύμαζον Ότι μετὰ γυναικὺσ ἑλάλει' οὐδεῖσ μέντοι 
τ . ΄. δημιλ 3 - πλ δεις ϱ) ν. ὃν Ὁ π Ν « ’ 

εἶπεν" τί ζητεῖσ ἡ τί λαλεῖσ μετ αὐτησ; 285 ἀφῆκεν οὖν τὴν ὑδρί 
3 ε Ν ο "α « 3 Ν / Δ ’ - .] ’ 

αν αὐτῆς ἡ γυνὴ καὶ ἀπιλθεν εἰσ τὴν πόλιν, καὶ λέγει τοῖς ἀνθρώ- 
ς ” ” ” π π ’ π η 

ποισ᾽ 39) δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον ὃσ εἶπέν µοι πάντα ἃ ἐποίησα 
σ 4 -- ’ τα Σο - - Ν 

μάτι οὐτύσ ἐστιν ὁ Χριστύσι Ὁ6 εξηλῦον ἐκ τῇσ πύλεωσ, καὶ 
ο] ΔΝ .) ’ 91 τα] - ον 2 ’ .] ΔΝ « 

{ργοντο ποὺσ αυτύν. Γν τῷ μεταξὺ ἠρώτων αὐτὺν οἱ µαθη- 
ο ὁ οκ οι. ες αλ, {ο μα ο - 

ται λέγοντεσ᾽ ῥαῤῥει, φάγε. 3 ὁ δὲ εἶπεν αυτοῖσ' ἐγὼ βρῶσιν 

ΦΤ. επι τουτω ΕΠΙ ΝΟΑΠΟΘΠΗΜΦΥΓΑΛΙ αἱ Ρον Ον 9135 ον ο 
ορ εν τουτω (ἆ ὕι Πιος) ... Ἐκυ 609. 124. αἱὸ ΟΥ 1 39 επι τουτο ... Ἶϊ 

ΡΙΕΙ γσ δα] οοπέὔμιο νο] δἑαιἶπι | ηλή-- εαπα ΝΕΑΠΟΡΗ, οἵς, ΠΡ] νο υσμό- 

Ῥιπέ ... Ν επηλΌ-, Ἰίεπι ο  δηρεγοεπεγιί. ἈῬχταοίοιοα -λθαν οιιπι δἲ 

Ἐ ς Ίωα Τϊ -λθον επΠὰ ΝΟΛΗΦΟΡΗ, ας τα]! α] ομπντᾶ | εθαυµαζον 

6Η ΝΑΒΟΡάΚΙΝΜΠ α115 [οτο Τέ νρ «ορ δγτ ος δε] ο ὲ αγπι Ου 151. 308 
Ον 31233 1 195 ν 

5] 

Γη 

εως (αυ 32) εθαυµασαν ου ἘΡΌΥΓΔΑ αἱ ρία 

κα] ΥΤΡ { ειπεν 5ἶπο αἀθ[ίαπι οππι ΑΡΟΙ Πο τ6]] αἱ οπιμν]ά ο {1 α 
νο δα ογταύν ον Ον 55 Ον 53. ΟΥΥ 1δδν, Ρα Ὁ 5: {ο58 Αγτοι 

6ορ ααί]ι απιοίδίΏς ο1ου αᾷ αὐτω, Ἱοτη ο πιζονἳ, Άγια εω εἶς | τι ζητεισ 

ἡ τι λαλ. µετ αυτησ (ο οι µετ αυτ.): 8γΥέὰ φιίᾷ «ααεοῖυᾶ Μία απ, 

(ία εί ἀῑσεδας 

98. την υδριαν: δ οπι την |. αυτησ: } εαυύτησ, 196. οπι [ η γυνή: Ρο 
(πια ζίσι. αιέοπι «ἴοπιῖνδο /σεο αὐί π) 1 α 8α]ι (πι ζίοι. {ή Ῥοπισιις άν. 

σπαπι ὑπίγανί, ἴνοιι 4511) Άγ (στη θγτέα οίϱ) απίο την δρ. Ῥομ... 

Φ44. ΑΥΤΗΝ ΟΠ1 

99, παντ. α επι ΡΟ" α ἆ ὁ ᾳ 88 ορ Όαδπι ΑΥΤΟ ο(δέὰ ααι Ον 395 οἆᾱ 

ες Ἱω ΤΙ πα. οσα εππη ΑΟΖΡΕΡΙΗΓΔΛΗ αποἳ αἱ οπιπΥτά Ὁ ο Ε (ϱ ' αί 
νά(γ) 1 νς Ον 355 οἳ ϱ(559 ο το Ογτησ ιά Ον 5355 Ον 194 1 ουτοσ (οἱ. 
Ον 205 ο(ᾗπορ ΟΥ ΤΙΝ οἱο): ΠΡ]ΙΕΝ νο ρε... Ὁ εκεννος, Ἰίοπα ᾳ ἐῑ[ε 

50. εξηλθον (τ ο εξηρχοντο) βἶπο εορι]α οπή ΑΒΙΗΔΗ” αποἳ 41109 ανῖα 

(α1δί οδί οἱ εωἰεγιπί) ο 6 αππ [πα ΓοΥ οι 1ης {οἱ αὖπι Ον 1310 ΟΗνπορό 5 

(61151336 οἱ. πιοδΟ 4 ΟΠ ΥοΥΡΙΠΙ) ... ς(Ξ αυ 52) αάὰ ουν ο ΝΑ 1. 69. 

αἱ πιο Εἱ ᾳ νρζ]ο δαµ ΟΥΥ3 195. Ἱτοια Π 6ορ Ώαβιη Ον 9311 αά δε... 
ος ὃν γτέα οἰπίῖ ο(μὲ αεί] και εξηλθον, Εῖπς Ίωῃ [και] εξηλό. 

81. εν βίπο εορα]ᾶ ΕΠΙ Ἀμο ρε απ άσςσορ]νο Όαβδπι γτὸῦ ΟΥ 1311 οι 55 
ες αἀᾶ δε, Τμ [δε] οπια ΑΟΌΓδΑΠ αποῦ αἱ οπησίἁ Ὦ ΓΗ" πι10ῦ ᾳ ορ 

βγνσι (964 οἵη εν τω µεταξι!) εί Ον 313 01191236 Ον 195... Αγ 

αγά αοἲ] ΑιιρίοἩ 10/51 και εν το µετ. | ηθωτων (ὁ 69. 60εν -τουν, Ε αἱ 

Ραιιο -τον, Ιἴθιη ΕΙ αἱ εν το) οἱ. ΟΥ311 οἰ”13 (διατι δε αυτον ηρωτω», 
και ουχι ελεγον αυτω, αξιον δει): ΑΔ 209. παρεκαλουν. ΟΕ Οι 556 

το ἠθώτων εγταυθα παρεκαλουν εστι τη εγχωριω αυτων φωνη. | αυ- 
τον: 4Δ ΟΠΠ | οἱ µαθηται οἱ. ΟΥ 1311: 3181 γΠ” (5οἆ γαήδ18 ἀθιοίαπα οἱ) 

25, δ. 194. αἱ ρ]1αβ50 ο ξᾳ {0586 60ρ Ῥαδπα βγτσα εἰαίν οίμὲ αοί] ΟΥ 3 

356 ΟΥ 1) 19” αἆᾷ αυτου | λεγοντεσ' ρα. φαγε: 8ΥΥ6Ι μέ ο εγοί 6η ἠ[ἐὲ8 
βαπέπι | ϱαβῤει ΟΙ ΔΒΟΡΒΗΓΑ ... 6 ΏἨ ϱαῤῥι ΕΠΙ ΛΑΚΙΗΜΒὕΌΥΔΗΠ αἱ 

6οτίο Ρ]αυ 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4, 96. πή 

” κ ο] ς -- 3 σης .γ. 2] στ ς λ Δ 

ἔχω φαγεῖν ᾗν ὑμεῖσ οὐ οἴδατε. 99 ἔλεγον οὖν οἱ µαθητα! πρὺσ 
.) ’ . ’ ο/ 2 ος 3 94. ᾖ κ. .) -- ορ] ν ος 

ἀλλήλουσ᾽ µή τισ ἠγεγκεν αὐτῷ φαγεῖν; 9 λέγει αυτοῖσ ὁ ᾿/ήσουσ 
νο» ΄ - / - / λ 

ἐμὸν βοῶμά ἐστιν ὕνα ποιῶ τὸ Όέλημα τοῦ πέμψαντόσ µε καὶ 
2 ν ”) ολ. 2 « -- [κά ) / ΄ 

τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον. Ὀ οὐχ υμεῖσ λέγετε ὅτι ἔτι τετράμηγόσ 
α τέ λ ’ ΑΝ οτε ῃ λ ὸ 

εστιν και ὃ Θερισμὸσ ἔρχεται; ιδοὺ λέγω υμῖν, ἐπάρατε τουσ ὀφθαλ- 
π ε - ΔΝ / Δ ’ [ή ” Γ - 

μοὺσ ὑμῶν καὶ θεάσασθε τᾶσ χώρασ, ὅτι λευκαί εἰσιν πρὸσ Όερι- 
; Ωω 3) { Β ο Δ Ὢ / ν ; 9 ᾽ 

σµόν. 96 {δη ὁ δερίζων μισθὸν λαμβάνει καὶ συγάγει καρπὺν εἰσ 

«99. ελεγον (Δ6): κ Ὁ Ωπαεβεθ) 0 λεγουσιν, ἃ αἀἰσεπί | ουν οἳ. Ἀὸο ΕΗ35:.Ρ 
1 1η 106 γς ΒΥΤΡ 84 ορ ΟΥ9335 οἱίο: 98) α Ὁ α ΑγτΏῖ δε (οί] εξ ἀΐσε- 
Ζαπέ) ... Α ᾱ ο Αγτζὰ αίδΝ οπη | οι καθηῃτ. (Ύνόα ΟΠ οἱ µα., α Ὁ ο 

ο Π3' ᾳ 5αἩ. «ορ 5ΥΤΙΙΝ αάά αυτου) πρ. αλληλουσ: 19. 69. 194. «ορ 

πο. αλλ. οι µαθηται ... ΡΕῖ εν εαυτοισ ον µαθ. Παϊπὶ Ρτο πο. αλληλ. 

Βῖο: αἆ ἱπυίσεπαοςαεενς; Ὁ 1 αα αἰιογμέγπι; ΕΣ πα δεπιεζρδτηι : 

α ὕπέεν δε, πα 108 ἴπέει δεπιείίμδο |. φαγει: Όαδτι πάᾶ ἀἰπετιωιέ εἳ οἴιδ 

αἰκοζριωῖ: Πιαδδί, εο. 

94. λέγει: νηαπ τοῦ εφει | αυτοισ: Δ αυτη | ποιω ο. ΝΑΓΑΛ ππεῖ αἱ ρ]ου 

ΟΥ 5/51 Ἠιρρί8Επα (ο. Τιας 301, 5) Ῥας 5,15 οἱ 556 (ην 5,336 ο Απίιοσι 1155 
εν, αὐ’ Τι ποιήησω εππι ΒοΡκττΌΠ αἱδ Ο]απι 12” Ον 9,120 ος 4,315 85 (οἱ. 
ἨΗοτας]5 5) Ον τὸ ἆ ΟΥ 2) 9Τ (1: Ῥτορίθυ τελειωσω. ΟΕ. ος. 6, 96.) 

95. ετι ΕΠΙ ΔΑΠΟΤΟΡΔΑΠ” αποξ 1. 98. αἲ ρ]α Τέ νο ορ Αγταί ο αγπη 

αοἰἩ ΟΥ9345: 350: 301 013336 ΗΠ]δά... ριπᾶ 18. 98. 69. α169 {ογε Αγγεα 
Οτ315 υἱν {350 Ῥΐ5 ος351 οἱ α)ΙΟΙ 0Ἴμήπορο 5 ΟΥΥ 3.198 οπι, Ἰΐπο 4Ρ0 [ τε- 
τοαµηήνοσ ΟΠΠ ΝΑΒΟΡΙΤΡΓΑΔΠ αμοἳ α1 160 α]άῑπ ΟΥ 1οσίες ϱἨπποςο 4 
ΟΥ 18 ς (5 αυ Β2) τετραµήνον εἶπα Ἡ αἱ νὶκ τοι ΟἨχ 8,336 ο | 

τδου λεγο υμιν αι. ΟΥ 115. 351: 303: 156 (0115/3236 ΟΥ 199 Τγ π{359 Αιασίολ15, 

δν, 1. 299. 108. 1168. 124. 90 Ηἱχί ΟΥ9750 ποία (οκ Ῥμ]]οσα]]α) οἰεβίοχ 
(πι ορ αἲ Τεοπι”0) οἱ Ον1ΠΟ13 οι 

δ6ῦ. 96. ήδη (ΕΜΠ αἱ πας απίο 6ο ρο8ί Ιπίαγρς): οπΊη 8ος οοπ]πηκ]- 

π5 (ρτοβαηίο Ἀεμι]21ο) εππι ΝΕΑΟΤΡΕΙ, 95. αἱ Ὁ ἆ 1 ᾳ (ἴαπι 6, είθΠῖπι 

απι «ῖ Πιεέ Ἠθιιο εκ Παβηϊ5 απ οσα απέεσαᾶἆ οοππησαπ{) βΥτόι 

(και ηδη) Ππν308 (ρο5ί αἴδαο πιωιέ αἲἲ πιέδδεπι ροτρῖε: Άαπι []απιὅ] 
«ΠΕΡΝΟΥ ππεγοεᾶσπι ασοἰρέέ) Ειβέ5α 135 (ελεγεν" επαρατε τουσ - προσ θΘε- 

οισµον. Χο πάάῑξ αἆ Ίαςς ηδη) Ογι ο 15ὸ (ἴπ οοπανη. απἰᾶσπι που αἲ- 

Ππρῖθ Τπάνγεί (αἲ Ἐάβ) 121995 οι δν, ς Τμ οἳπι αηέαοσεᾶ ἆ εοπἰπηραηΏί 

σπα ο" 4ΗΚΡΌΓΑΔΗΣ αἱ Ῥ]α εορθᾶἆ ΒΥΤΡ (έοπι απὶ απίο πῳφ. θερισμ. 
Ροπιπέ 2504. ο { Π3: νο ΒΥΥΣΕΝ: ΑπιρβίοἩ 16, 55 Αηίο αἶδαο δι) Ον 1319 οἱ 
5158 οἱ 1, 315. 35025 οΕ550 ποίᾶ Ἠπδάθπι ο... α πι 15 (ροτρῖε: εἶσιέ αιέέηι 

«ηῖ πιείεέ πιεγοεάέπι αοσζμίεί) εορᾶ” ΑΥΤΗΣ αγπι ααἲ Ον 5,336ρα Ἠ]] 15: 
145. 611: 1018 Ῥ]ηπο Οπή 

9θ. ο θεριζων αἳἨ ΙπΙΗο 5ῖπε καν ΟΙ ΝΒΟ ΤΡΙΤΟ 8. 17. 88.α Ὦ ο 1 α (πι 
ν]άςε αἲἲ ν. 96) εορᾶᾶ ΤγΗιή350 (ν]άο απο) ΟΥ 19319 ϱἱ 11358: 954:356. 358 Ογγ4, 

199, ς (-Ξ ἄΡ) και ο Θεριζων, Ὥμηῃ [και] ο ερ. οππΙ ΑΟ ΓΔΑΠ απο” αἱ 
ΡΙο ο { β3' να 6οΡρ ΒΥΤΕΝ (καν ηδη, νῖὰς απίς) οἱ 568 αγτη ααἰ]ι ((ποπίαπι 

εἳ ᾖδ ια) Ογνην 5οὃ Ο 22Τ (11 οομαεγεί οΠΙ δη αἲ απίεσσᾶα {γασ{ο) 



Ττ8 4, ὃτ. ΚΑΤΑ ΙΩΑΛΝΝΗΝ 

.. ας ο ο ι ος ο, - ς καὶ ο , 3 Ακ ος ” ξ δτ ) 

ζωήν αἰῶνιον, ἵνα και ὃ σπείρων ὁμοῦ χαίρῃ καὶ ὁ Φερίων. Ὁ τς ἐν 
λ ’ ς ’ 3 Ν .] ( ’ πὰ 93 ” Ν « , Ν 

7ὰ0 τούτῳ ο λόγοσ ἐστιν ἄλιθινόσ, ὅτι ἄλλοσ ἐστιν ο σπείρων και 
ο [α { .. 98 ο] . { . ( ο. [ιο 2 « - 

ἄλλοσ ο δερίζων. Ὁδ ἔγω ἀπέσταλκα υμασ Ψερίζειν ο οὐχ υμεῖσ 
/ τν ἂν [ Ἁλα -Β 3 / » ὦ 

κεκοπιάκατε᾽ ἄλλοι κεκοπιάκασια, καὶ ὑμεῖσ εἰσ τὸν κόπον αυτῶν 
3 ’ . Δ - ’ ’ Ν 

εἰσελγλύθατε. 9 [κ δὲ τῇσ πόὀλεωσ ἐκείνησ πολλοὶ ἐπίστευσαν 
Ξ 5 Ξ Ξ / -ω / 

εἰσ αὐτὸν τῶν Σαμαριτῶν διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικὸσ μαρτυρουύ- 
α΄ στ ) ῃ Αν , « τ αι, Ν 

σησ ὅτι εἰπέν µοι πάντα ἆ ἐποίσα. 36 ὡὧσ οὖν ἠλθον πρὸσ 

36. ἵνα και ΕΙΙΠΙ ΝΔΑΡΕΔΑΠ αποῖ αἱ Ρίο α ὓ ο Γ(13 ρ ιί ναί) 1 α πι 11” 

(Εἶσμέ αιέεπι κι πιεἑεί πιεγοεῖεπι αεοξρίεί εἰ εοἰίφεί ]πιούωπι ὄπι υὔέατηι 

αείεγπαπι: εἰ φιᾶ θεπιὔιαί φαιαεδιέ κἴπιιῇ “οιπι εο φιῖ πιοίεί) νς 8γτζα οἵ 

δες αθί]ι ΤΠ πί 55095 081338... ποπ)Ὀ 1. 98. 61. ο 6 6οΡ ΒΥΧΡ οἱ αὖπι 
Ἠοτας] 300 Οτ/958' 356: 355: 350 ϱἱ Ηοχας!] 359 Οι δδοπη καν | οµου χαιρη 
(0 χαρη, νὶάαο ρο56): ἘκγΑαπ” αἱ Ῥεσπιι οµου χαιρει. Ῥναείοτεα ϱ δγτέα 

οίδΕΝ ορ” (αρ ΥΜΙ{ο) αἰαὈ Ῥαβπι α.ΠΙ οι Πηί 355 οµ. χ. (αάφαιπᾶεαπί 

Πηἱπ{) Ρροβί και ο Θεριζων ΡΟἨ 

δτ. ο λογ. εστιν εἰ. ο 6 (ο οετύιπι εδέ Όεγπι, 6 υεγῦ. ΌεγΠι εδ) Ὀαδπι Ον 

4360 015 ΟἩτ 8,335 Πῖη{361 (6εγπιο εδὲ οεγιις) ... Ὁ 901. Ρ8ΕΙ αἱ ραις Ὁ α 
ᾳνρ (3 εσέ υεγὂωπι υεγπι) α {15 1 πι (α ἆ 1 πι εδέ επῖπι οεγῥιι οετί- 

ἰαέίΐς, { 85 επἰίπι εδὲ υενύιι οεγι(αἰἰθ) οοΡ ΥΠ ἨΗθγας]οτβ 3,300 Τοπ 359 

(εξὲ εε’πιο ΌεγιΙ8) εστιν ο Λλογοσ (ΟΥ 5195 ϱ λογ. αληθι. εστ.) | αληΘθινοσ 

(Α5Δ -Θεινοσ) 816 αγῖοσ]ο (48) ο. Νπο κτπΌδα” 1. 99. 98. αἱ. Ον 

360 οἱ Ἠοτασθ]ά ΟµΥπιοδο ΟΥ 199, ς Ἰωπ (5οἵευαί ἱαπίιπη οπη]{- 
ἴοηίος αγιῖου]ατα ο ΟΥ) Τί ο αληθινοσ ουσ ΑΟΡΡΓΑΠΣ ης αἱ Ρίο 
ΟΥ 5335 {ο αληθησ). ἜῬτο αληθιν. Παὑοπί αληθησ 1. 323. 8] Ῥαμο 

Οµσ } σπειρων: Κ Ἱπδρία Φεριζων 

88. απεσταλκα ΙΤ ΝΡ... ς Ἰωπ ΕΤ απεστειλα (6 αποστειλ.) οαπι ΑΡΟΙ, 

πΌ απο τε]] αἱ οπιπσ1ά ΟΥ3)355" 358" 361 0] 8235 ΟΥ 00 (:ς βΙπαϊ]]έοχ Το]ι 
απεσταλκα ναί 5ογ]ρβῖδεο απαπην15 πια] ας ρ]αγίπϊ ἀβδοπί]απί ὅ, 

96. τ, 29. 90, 21. Τῖτεπι Αοί ὅ, 96 α Ῥ]ειῖδᾳαο ΡΥοΟ απεσταλκεν 5πῦ- 

βἰπίαπι απεστειλεν. ὮὉ απϊάσιη εἴῖαπῃ ὃ, 98. 6, 99. 6, δΤ. απεσταλ- 

κεν ρταεβαί, απἶδαςδ 1ος απεστειλεν Ῥτο απο[ογ]ίαίο [αβίῖπι ποη 

ἀθβοτεπάαπι ν]άείατ.) | Θεριζων: Ἡ (ρου ἱποισῖαπη) οπι | ὃ (οι, Ον 1153 
εἰο ΟἩγ ΟΥτ): ϱ”1, ἆ ϱ οἨ1 (οδοῖ αλλ) | κεκοπιακατε (ν 346516 .κετε) 

Ρ εκοπιασατε | Ἰεκοπιακασιω: Ὁ ΟΗΥ 975 {ΠΙΠοΡΟ6 εκοπιασαν | ειστ. 
κοπον: Ὁ 1 ατα [αι ΠΗΞ289 ὅη Ἰαῤογεπι, αν 3 πι11Σ ὕπ ἰαῦογε: οὐπίτα 6 ϱ 

ρ ἓνρ (εί. {ου ἵπρ αι ραξ ΙΩΠΙ πηέ Γ059) ΦΥΣΗΣ ὧι ἸάΦ07έΒ, α ἴπ ζαδογίδιν 

99, εισ αυτον (1. εοδϊαί αρ Τίς ροβί τ. σαµαρ. Ροπ): Ρ39 α ο ΟΥ 3306 
(ποπ. 1{οπα 10) οἵα | σαµαριτων 61ΠΙ 8ΡΤΑ είς... ς Ἰμπ Τϊ σαµαρειτων 

ομΠ1 ΑΒΟΓΔΑΠ Πο τα]| αἱ Ρ]εν | δια τον λογον οία: γτζὰ γγορίεν ἐεβίῖ- 
πιοπύμηι πια]έεγῖς ἀἰσεπίε | ἃ ουπι ΝΒΟ”1, Ὁ ο 1 ᾳ «ορ Ώαβπα ΒΥΕ ϱ{56Ν 

αοίῖ Ον 39340 οἱ105., ς Ἰμι Τἱ οσα οππι ΑΛΟΡΡΓΔΑΠ πηοῦ α] οπημσ]ά ο Ε 
Η3. σ νρ ΔΥΙΡ ασ 0593365 υἱ ΟΥ ΟΥν 301 (ἰς οἱ αα ν. 29) 

40. ωσ ουν η)98ου: η” συνηλθον οἱ, ἔαπα οονγοχῖέ 199 ” Υᾶ Ωσ ουν συν- 

ήλ8ον, ἀεπίᾳπε Ἠὸ ἠλθον ουν νεὶ Ροβῖαπ5 ὧσ ηλθον ουν. Πα ηῖ: οπι 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4, 49. πτο 

λ ο ο . - 2 πας ος Ν 
αὐτὸν οἱ Σαμαρῖται, ἠθώτων αὐτὸν μεῖναι παρ αυτοῖσ' και 
” 3 -- / ς / / λ - , 9 ο). Ν 

ἔπεινεν ἐκεῖ δύο ἡμέρασ. «ἩΙ καὶ πολλῷ πλείουσ ἐπίστευσαν διὰ 
σ φ 2 -” 49 ος Ανν ιηῃ 4 ον δήῷ λ Δ Δ 

τὸν λόγον αυτου, 3 τῇ τὲ γυναικι ἔλεγον Ότι οὐκετι δια τὴν σῤ 
ῃ . Δ λ ! σ εν 

λαλιὰν πιστεύοµεν αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν, καὶ οἴδαμεν ὅτι οὑτόσ 
μα τρ ο σι ση. 

ἐστιν αληθῶσ ὁ σωτὴρ τοῦ κύσµου. 
4.τ ᾖἹ Ν , ε λαο. ”- ολο προ 

45 Ἡ Μετὰ δὲ τὰσ δύο ἡμέρασ ἐξμλθεν ἐκεῖθεν εἰσ τὴν 

εΥᾷο υεπετιιιέ Ὦ, οτύπι εγ/ο υεπῖδδεπέ ᾱ: εἰ οπι υεπἰδδεπέᾳ: 8ο Η5 σ1 

νρ οιπι υεπίδθεπί (. υεπίδδεπέξ οεπεγιπέ ἓ) επφο: ο υεπεγιηιέ εΥΦο αἆ ειυπι 

οὐδεεγαπέεδ εἴο | σαµαριται οππη ΝΑΡΙ, αἲ ... ς Ἰωη ΤΙ σαµαρειται ΟΙΙΠΙ 

ΑΒΟΓΔΑΠ είς | ΚΙ, αἱ Ραιιο ηρωτον | παρ αυτοισ (εί. ΟΥ 3339: 364 ϱἱ 365 
ο ήρακλεων - ταύτα φησι’ παρ αὐτοισ εμεινε και ουκ ἐν αυτοισ): 

6 προσ αυτουσ | εµεινεν: Ἡ 126. αἱ Ῥαπο εµειναν | εκει: ἃ 248. 9568. 

959, α5ον προ α1ῦ Αγτέα εἰδΟΝ ϱΓΙ παρ αυτοισ | δυο ηµερασ (ει. ο Γς 
νρ ἄιος ἄἱεδ. ϱ δίάιαιπι, 3: 1 α ὀίάμο, ε ρε υἱζ πι): ν ημµεο. δυο 

41. πολλω πλειουσ (αἱ. 5Υ1Ρ αἴμτ): αγνοα οἱδΕΝ ππι(έῖ | επιστευσαν (οἱ. 

Ον 49364 ΟΥ”, 301 Πήπ{290): Α 189. 69. 263. 6Ρ9 ΒΡ6 α] ραις {Γνρο]θ (ποη 

{6 1 {1 Γ088 ΕοΥ ἵας 6πῃ Ίπς α]) ΑΥΥΣΟΒ αἱρ ο,” αμ” αγπι ααἲ ΟΗΥ 8) 

355 α4ᾷ εισ αυτον 

49. τη τε (αἳ. νὲ Πτιπί 350. κἩ και ελεγον τη γυν., Ὁ εἰ ἀῑοεῦαπέ πιιζέεγὶ): Ὦ 

ΒΑ Τ1. οδό ϱ.0ἳ α ο ΗΞ' 1 ᾳ {9085 (56ἆ 6 ᾳ ἀἰσεδαπέ απίεπι ππιεγῖ) ΑΥΤΡ 

Ον 4,29 τη δε | οτι ΟΠΠ ΝΑΟΡΙ/ΓΔΑΠ ππς το]] αἱ Ρίαγ 18ΡΙ6Σ νρ ος: Ἡ 
80. αἱ ραιο Ὦ { ΒΥΙΣΟΝ ααἰ ΟΥ 3,365 Πνίπί 350 οπ1, Ἠἶπο Ίωη [οτι] | σήν 
λαλιαν ΟπΠῃ ΝΕΑΟΙ ΤΟ υἷά ππο 161] αἱ οπιπΌ]ά ΠΡ]εῦ νο (λαῦεπί οηΊπι 

ἔμµατι [οφιείίαπι α ο { Η. νο Ιτπί, ο ᾳ ἐπὶ 56’ πιοπεπι) Ον 36τ οκ ἨΠοτας] 

(φησι λειπειν το µονην) Οσ 5,355 ΟΥ 205 ήπί25ο,., Ἡ Οσ 9340 ϱ{365 

λαλιαν σου... π.δ Ὁ 1 σην µαρτυριαν (Ῥομα ,, Παπά Ἱπερίθί) | αυτου 

(αι. Οτ 4,349 305: 301 οἱ] Ιπ1Π{ 550): Ὦ α αυτου | ακήκοαμεν (6. ΟΥ 9365 
οἱ οχ Ποταο] 261 ΤΠ): κπὶ (8ο τατδά5 οχαδάπι) 1. 19. 69, 118. 124. 

βντζα ϱ{ἩΗ ΥΠ αἀά παρ αυτου | οιδαμεν (Ρ59Υ αάά και εγνωμεν): κ 
116. 191. εγνωµεν, π" 58. εγνωκαµεν | ουτοσ: Ἡ οὐτωσ | αληθωσ (αἱ. 
Ον310 Πήπ{350).., κ απ. ἔα θγτοα (ΑΥΤΗΣ εξ πο βοἰπιιιβ υ6γε φιιοᾷ Ἰήο εδέ) 

Οµ4365 ΑπισίοἩ 15/95 56Π16] απίᾳ ουτοσ Ρροά.... κ’π αἱ ραιιο 3’ ΟΥ926Τ (οκ 
Ηεγας]) Ψἱαοτῖη 154 (αρ ἄα118) οπι | ο (4 οπι) σωτηρ του κοσμου οπΠι 

«Βοὐτὺ 69. Τ1. αἱ Ῥαπς α Ὁ ο (γορλεία εἰ δαζυαίον ποπ) 83 1 ΥΕ «οΡ 

βγτόι ολ Ἑ αγπη ααίἩ Πήπί 350 ΟΥ 1340" 365 ϱἱ (οκ Ἠσογας]) 267 Ἐςρ5656 
(περιου ειρηταν' ουτος εστιν αληίλωσ ο σωτ. τ. κοσμ.) Υἱοίοτῖπ (1. 1.) 

Αιρ]οἩ 15/98. ς (5εᾷ 4909) αᾶά ο Ζξ οππι ΑΟΡΡΤΓΔΑΠ ιποῦ αἱ Ρ]εγ ϱ 
ζα (εί. ὃ) ΒΥΥΣΕΒ (απίε ο σωτ. Ροπ) 6ϐρ α{μὲ σου” Ον 8, 5955 ο 555 Ογτ 
ᾱ, 909 

495. εξηλΏ. εκενθ. 5ἵπο αἀά[ίαπι οππι ΝΒΟΡΤΡ 19.69, 0 ο ΕΗ5' 1 ᾳ ϱοΡ 
βστέα ΟΥ 4,335 α(δ]5 367 ΟΥγ 4308... ς (5εὰ 00) αάά και απηλθεν οι 

ΑΥΔΑΠ πηοὗ αἱ Ρρ]εν νρ ΒΥΣΕΝ οἱ 118 αγπη αθί]ι ΟΥ 8393 ος 381: 1ΐθπη 1, 
106. 6 ρα!ῖ παπι ΦΥΤΡ ἰΣί και ηλθεν, Ἰΐέοπι ο {ον {οἱ εἰ Γιΐξ (ρενρίίαν ὧν 

6σαἰαεα) :: είν. ὃ. 



Χτι 3, ὅἹ 
Μο 6, 4 
Γις 4, ὁ 

(Μι, 545 

Ίο Ἡ, 1 59) 

τ50 4, 44. ΚΑΤΑ ΤΩΛΝΝΗΝ 

Γαλιλαίαν. 31 Ὅ' αὐτὺσ γὰρ Ιησοῦς ἐμαρτύρησεν ὅτι προφή- 

τησ ἐν τῇ ιδίᾳ πατοίδι τιμήν οὐκ ἔχει. 30  ὧσ οὖν ἠλθεν 

εἰσ τα’ { αλιλαίαν, ἐδεξαντο αυτὸν οἱ { αλιλαῖοι, πάντα ἑωρωκύτεσ 

ἆ ἐποίῃσεν ἐν ᾿Περοσολύμωισ ἐν τῇ ἑορτῃ: καὶ αὐτοὶ γὰρ ἠλθον 

εἰσ τὴν ἑορτήν. 40 ἠλθεν οὖν πόλιν εἰσ τὴν Νανα τησ Γαλιλαίας, 

ὅπου ἐποίησεν τὸ ὕδωρ οἱνον. 

''Ἡ Ην δέ τισ βασιλικύσ, οὗ ὁ υῶσ ἠσθένει, ἐν Ναφαρναούμ᾽ 
Ὡὰ ώ ’ σα 2 - σ .) - . ν .) Ν 

3 οὗτοσ ἀκούσασ ὅτι /ησουςσ ἥκει ἐκ τησ Ιουδαίασ εισ τὴν 

44. 5 8ΊΠο αγΙσπ]ο ΟΠΠ ΝΑΠΟΡΓΔΙΗ” απο α1ὸ αἰάλν. ΟΥ 1301 απαίςν ϱἱ 308 

Ον ή0ἳ...ς(- αυ Β4) ο ἳς οι ΠΜΛΗ” αἱ ρ]α (Οµ99384 ο 9) 

40. ὧσ οπή κ ρ ΟΗν 5304 (οἱ. Ἰπο566).... ς Τ Τϊ οτε «ΠΠ ΝΕΛΒΟΙ/ΔΛΠ 

πό τε] α] οι ά Ος1315 ος του Ογν ον 5τ (Ἡἱ αἀαπιαί Το] αεφιο ας Ίο 

ὦωσ Ρτο οτε Ροποθγο, Ίο ὅ,4 ρτο ὦσ ϱ δα)βΗ{Π1{ οτε, Ρ]ογΙπἹα ο {ΠΙΕΙ 

πδο ὧσ πθς οτε βιςί.) [ ειστην γαλιλαιαν: Αγτοὰ οπι | εδεξαντο (ο. 

Ου 515: 305 ο,365 οἱς): Ὦ εξεδεξαντο | παντα (δγντει αἱρ ἰχί οπι): νἲ 

(πη5ΡΕ) α Ὁ Ε βΥτΡ ΠΕ ΟΥ 1308 (που. Πέοιη 315 οἱ 5) Ροδί εωρακοτεσ 

Ρο (ει αγΠΙ παντα τα σηµεια) ... ἃ ΒΥΤΡ ἴχὲ παντεσ. Ἀἰπίου α 

«σαἰαεῖ ζυενδί υἱδίς οπιιέδι», 5. απζυενςὶ (4 αἰλασεί οπι οπιπία υἱί9- 

δοπέ, ο ({αἰ]αεἶ οπιΠέΒ, «ια ἰεγαπί οπύπι οηῖα | εωρακοτεσ ΕΙΠΠΙ ΝΛΗΟΡΜ 

ΓΑΔΑ αἲ ία... ΕΕΚΗΚΗΝΠ αἱ πια εορακ. | ἆ πα Α”ΡΤΌΓΔΛΙΗ” απςῦ αἱ 
Ρ]ευ 1 νς βγτει αἰδεἩ είρ ασ] ΟΥ 5 "ὐδά ο(5επις] 51ο (1: Μαἰἰλασϊ α Ἱ. Ἱ. 
»ᾱ 4ο Οµεῖδίο απἱάδάαπα ραγαη νἰάσραίανί).ν. αν’ ωπ Τί οσα ολ 
ΝόΑΒΟµΠ” (56οἆ ταδεπίππη α) α)19 Ον 39319. 308. 3696 οἱ 5οπιο]2τ0 ΟἨν 8,394 

ΟΥν 3 1 ιεροσολυµονο: Ὦ ᾳ ιερουσαληµ. | εν τη (αυ. Ον 1315: 305. 300): 
Ρ οπ εν | καν αυτοι γαρ (1 εἰ ἴνεε υεπεγαἰ εἰς) γλΘ. ειστ. εορτην: ἃ 

108. 1923 οι { ηλθον: ἃ εληλυθεισαν. Ἱέοπα Τέ νρ οεπεγαπέ (1 υεπεγαί) 

46. ηλθεν: ν ηλθαν, Ἰίεπι ροδίεα κ εποιησαν Ρτο ({α καθ) εποιησεν | 

παλιν 5Ίπο αἀ [ατα «ΠΙΗ ΝΒΟΡΙ, 119 [οτο ΠΡΙΕΣ νο 6οΡ ΒΥΤΕΣ αγπι αοἲ]ι 

Ου στι Ον ο νωνς (5 ἄ9) Ῥνασπι ο 16 οµπη πἶπαδο ροδσπη Ον 51, 

Ίίοια Βά αάά ο {6 6µΠΙ ΑΓΔΑΠ υποῦ α] Ρα αἰάΐπ { ᾳ ΒΥΙΣΟ1 οί | εισ 

την (οἱ. Ον1 50’ 305. 3τ1 οἱς): Ἡ εν | κανα (οἳ. Ἀθ): νἲ κανα | ην δε οπή 
κὈμτὸ ῥδ. Ὁ ο {3 1 ᾳ «ορ 05355 Οψ1 205 απ... ς Ιω Τϊ και τν 

6Η ΑΠΟΓΔΛΗ απο το]] αἱ Ρ]ογ ος νο Ῥαδπι γγέ οἰαῦῦ οἱ ΕΕ ΑΡΗ αθ{ι 

Ου 1 ων, α 8ο εορα]α:. 1γαί ἐδὶ φμίἅαπι | βασιλικοσ (Ντο αἱ 
-έικοσ, Ιίοπι ν. 49. ΑΜΤ α): ο 91εν ΣΣ (Ομτοιήῦὅ οκ ο. Ῥαχ. αὐὶ εεί 

310) ΒΥΠΟΡΕ 13 βασιλισκοσ, ἃ ἆ θαβιίεσις. Ἰίοπι ν. 49. υ8Εἳ γδόΥ ῥασι- 

λισκοσ (αι ἆ Ἡ. 1. ε(ηζιβ). | καφαρναουµ. ουπι Πο μτὸ 8. ΠΡΙ6Ι (α σα- 

Ρα παιάπ) νρ ο0ορ Όαδπι ΟΥ ΟΥ Οδ νων ς καπεργαουµ. Ο6ΝΠΗ ΛΙΗΑΛΗ 

πποῦ αἱ ρ]ον ᾳ (α 6σραγπαιι) ΟΥ Σο. Ῥνασίανοα ο (10γαί αίεπι {1 /ἱς) 

νρεοὰ (αρ 9) Λαρίοι 105 01 εν καφαρν»., ϐΥΟ Σα οίδθι ροβί ήν Ρο 

41. ουτοσ (8.)ε κ” οπι [: κο τς | εκ (98. 69. απο) τησ τουὺ. οἵε: γγέα 
εω 6αἰαεα ὑπ Ἱμάπεαπι | απηλθεν οἱ. νο ο έν δγτ οίνῦνν, κ ο 

1. 19. 985, 69. 124. 4 ὓ ο 13: 1 δγτοὰ αὖπι αθίμ ΟΥ 910 ηλθεν (8εὰ κ” 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4, 51. τ8ι 

΄ ρ Ν 32 ” Ν ον ’ ϱ - ΔΝ 

Γαλιλαίαν, αἁπτλῶεν πρὸσ αὐτόν, και πρωτα ὕα χπαταβῃ και ] / κ ] ή4 α 

»/ 3 - Δ ο ϱεο Δ .) [ή 9) στ σι 

ιασηται αυτου το) υιοΥ /μελλεν 7αρ αποῦγησκει». 45 Σιπὲν ουν 

ε 

ο 
ο] ” Ν 3 μα ἒ 2 Αν « ο εν Δ / ος. : 3 Ν 

/ήσουσ πρὀὸσ αυτό) ἐν µη σηµεῖα καὶ τέρατα ιδήτε, ου μὴ 
Λες Δ ἐς ο) ς λλες / ,, 

πιστεύσητε. 49) λέγει πρὺσ αυτὸὺν ὃ βασιλικύσ᾽ κύριε, κατάβηθι 

πρὶν ἀποθανεῖν τὸ παιδίον µου. Ὁθ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησουσ πυ- 
ὃς { ιά «κ. ’ ς ”/ . / αἲ σ 

ρεύου᾽ ὃ υἱόσ σου ζῃ. ἐπίστευσεν ὁ ἄνθρωπυσ τῷ λόγῳ ὃν εἶπεν 
ώς -- Ν ’ ”/ κ 2 - / 

αὐτῷ ὁ Ἰησουσ, και ἐπορεύετο. Ὁἱ δη δὲ αυτοῦ καταβαίοντοσ 
- ἵν / » .. Δ ” - ισά ς - ” - κ. - 

οἱ δουλοι υπ]τησα) αυτῳ χαι {177ειλαν οτι ο παισ αυτου ο). 

ηλόεν ουν, οἱ βαργα οππϊρδαπη ουτοσ) | και ήρωτα 8ἵπο αυτον ου 8Η 

οσιτὺ 98, 69. α α 1 ᾳ {088 αὖπι ΟΥ 3,515 (γενοµενοσ προσ αυτον και 

ερωτω» υνα καταβηή καν τασηται αυτου τ. υιοΥ' εμελλ. γαρ αποθγ.) 

Ον 5,395 5 Ογν 1305... ς (5εᾷ 4909) αἀά αυτον, Τη [αυτον] ΙΙ ΑΓ 

ΛΠ αποῦ (α οπι και ηθωτα) αἱ ρ]εν Ὁ ο Ε (13: νά) νο βγτσα αἱ αἲν ον 

εοΡρ απο | καταβη και (ία οἱ. ο”): οἳ Υἱᾶ καταβασ | τασηται (8γτέὰ 
υἱζεγεῖ): ΗΡΣ αἱ α]ῑᾳ (ασεται | Ἠμελλεν: κπ αἱ ρ]ᾳ5 50 εμελλ. (πας αἱ]- 

{ον εάέαπι ΟΥ 2519 οιὔτὸ ΟΥ 11)” 5) 

48. ουν (0 ο αιέεπι): πὸ 90τ. βγτει είδεμ (8γτ]Ἠ εἰ ἄἰωῖέ) οπι | πιστευ- 
σήτε: ΒΗ”Δ 32623 αἱ αἰῑᾳ πιστευσετε ... ΠΠ πιστευετε, Ίΐοπι ογεζεἶς 

1 νο αΤΠΙ 

49. πριν: π" α)10 [ονο ΟΥ 3336 πριν η | το παιδιον (6ί. ΟΥ4, 15 εκ Πετας]): 

Α 19. στ. 69. ττ. 194. 944. ΟΙν5/395 (πο Ίέαπι256 οἱ 901) τον υνον ... 

α]4ϊπ τον παιδα, Ιίοπι γιεν Ὁ ἆ ο ΗΞ 1 4 (εοπίχα ο Ενρ Λῑζμδ, α Ἠ1αἲ) | 

µμου(εί.ο [43 νο Ο9): 9 1. ὓ ο ΠΣ: 1 βγτέα αἱδεὰ Ον Ὦ5ὔτ 01 

60, ο 15: Ὦ 10Τ. οδὲῖ οἱ | πορευου: δγτέ αὖᾷ ιν ἄοπιῦπι ἔπαπι | σου: Ἐ 
ΟΠ |. επιστευσεν 5ἱΠ8 «εορα]α «ΠΠ ΝΡΡΟΙ]Ινς ΟΥ... ς (αβ9) 

ΡΤΑΘΠΙ και, Τη [και] οπι ΑΟΓΔΑΠ τιποῦ αἱ ρ]εν α Ὁ ο ΓΗ3: ᾳ »γτοα α(πίτ 

οίαὈ ϱορ Όαδπι αὖπι ααἰἩ ... Ππῦ 56" επιστ. ὃε | ον ειπ. αυτω ο τ: 
Ἐ Αγτεα του νήσου, Νὸ του τὸ ον ειπεν αυτω. Ἰμρετο ΟΥ ὃ 505 

λεγων οτι ειποντοσ του τὗ" πορευου, 0 Όιοσ σου ζη, επιστευσε τω 
λογω αυτου, και επορευετο. | ον ο ΝΕΑΠΜΟΙΤΟ (Ε ὦν)...ς Τϊω 

οµπΙ ΡΓΔΑΠ πποῦ αἱ οπηπΥ τά ΟΥ 1 αὐτω: κΠ ἆ οἵἳη | ο 6 6ΗΠΙ ΑΒΟΡ 
ΗΡΔΔΙ πποῦ αἱ Ίοησα Ρα Ογι θε... ς (αυ --- ὢᾳ) οπι ὁ ειπα ππῖηαςς 
νίκτηι | χαι επορευετο (1. 69. 194. επορευθη)): ΑΥΤΟΣ οπι 

κ 

51. ηδη: ο ΕΑγτέι αἰδοἩ ποη οακρτῖπῃ | οι δουλοι 8ἵπο αυτου οπι ΝΡΒΙΤ, 

1.αὐσςαεβ”]νο. Οἱ6οι. ΟΥ3313 εµφαινεται δε αυτου το αξιωμα 

και εκ του ηδη αυτου καταβαινοντοσ τουσ δουλουσ αυτω απη»τη- 
χεναι λεγοντασ εἰς... ς ωπ ΤΙ α4ά αυτου ο ΑΒΟΓΔΛΙ απο αἱ Ρ]ου 

ἆ ᾳ ΑΥΙΣΟΙΠΗ ϱορ το]! ΟμΥδ)355 ΟΥν 1304 | υπήντησαν οἳΠ ΝΒΟΡΚΙ, 1. αἱ 

30 [χο α]άῑπ (ϱ υπηντ. οι δουλ. αυτο) ... ς απηντησαν οεπΙΠ ΑΓΔΛΠ 

πηοῦ αἱ Ῥ]ες ΟΥ 313 (ν]ᾷο απίθ) Οµ1 3335 ΟΥΙΑ/204 ] αυτω (Α αἰά αυτον): 

ἆ οπη (5εἆ ν]άο Ρο58) | και ἠγγειλαν ουπι ἈΡ (:: οξ α 90, 18)....ς ]ωι 

Τϊ καν απηγγειλ. ο. ΑΒΟΓΔΛ πηοῦ αἱ ρ]ον ΟΥ 5,304, Ἱέοιη κΠ αἲἳ ανηγΥ. 
εως 1, «ΟΡ ΕΠΙ ΟΤΗ (ΥΥΗΥ οὐ οζωεγιιέ οἵ) Οτν]ᾶ (ν]ᾶς απία) ΟΥ 5 οἵη. 
Ῥγαοίογεα ΠΟΠ αἀζάππαδ λεγοντεσ 6ΠΠΙ ΔΡ Ὦ, 56ος ϱ Ὁ αάά αυτω (οί 

πΠ{θ)..,ς Ἰωπ Τϊ αᾶά λεγοντεσ ο. ΑΟ(Π1/) πο χα]] αἱ οπηπΥά 11Ρ]6Υ οἱο 



ΚΑΤΑ ΤΩΑΝΝΗΝ πρι 4 52. 

53 ἐπύθετο οὖν τὴν ὥραν παρ αὐτῶν ἐν ᾗ κομψότερον ἔσχεν' 

εἶπον οὖν αὐτῷ ὅτι ἐχθὲσ ὥραν ἑβδόμην ἀφῆκεν αὐτὸν ὁ πυρετόσ. 

50 ἔγνω οὖν ὁ πατὴρ ὅτι ἐκείῃ τῇ ὧρα ἐν ᾗ εἶπεν αὐτῷ ὁ η- 

σουσ᾽ ὁ υἱόσ σου ζῃ᾽ καὶ ἐπίστευσεν αὐτὺσ καὶ ἡ οἰχία αὐτου ὅλη. 

Ό4 Ίοῖτο πάλιν δεύτερον σηµεῖον ἐποίῃσεν ὁ ̓ Πησοῦς ἐλὼὼν ἐκ 

τῆσ Ιουδαίασ εἰσ τὴν 1αλιλαίαν. 

(6εὰ α βΥτζα ΘΙ5ΕΣ σ0ρ ΒαδΙΠ αθαίἩ εἶ ἀῑσεπίε, Ἱειη γἷὰάε 5ΥτΏΣ) ΟΠ15356 
Οι Έ τι και ηγγειλαν αὉ Ἱπ]1Ιο βοτ]ρέαπι ν]άείαν (9), αἲΙ (1) ϱπΌ- 
ε(πεγαπί λεγοντεσ, αΠϊ εεγίο αυτω αἀἀ]άεταπί ας Ρτο Ίγγειλ. (ρατ]- 

ἴ6τ ας 90, 18 {αοίαπι ο58) αβιίαίῖοτα απηγγ., αηγγ. δα υε ΕΠ (αεταπξ, α)1ὶ 

ἀοπίαπο εί κ. απηγγ. οί λεγοντεσ ἀεάεταπί | ο (οἳ οἵη: α4ᾷ3) παισ 
ΟΝΠΙ ΝΑΒΟΕΕΘΗΜΒΥΓΔΑΑ α] Ρίτι αγτῥ ἴχί Ον (οί Ἠονας]) 5,313: 3185. 315 Ο)ν 
8396, Όκτυπ 19, 98. 69. 194. α155 α141π βγτσα ο{δοὮ ϱ{Ρ 1ηΡ οί ιτ σοΡρ 
Όαδπι αε(Ἡ ΟΥΤΑ 3040 υιοσ. Πεπα Πῆζμς 1 νς | αυτου επ ΝΑΒΟ 19. 

ο Εβνίά 1 ατπι ΟΥ... ς ΤΙ σου οτη ΏΕΙΤΗΓΑΛΠ τπςῦ αἱ Ίοηρο 
Ρίο α Ὁ ϱα ΑγτεπαίπίΣ οίἩὲ σορ Ώαδπι ααί ΟΥ215 οί (οκ Ἠοτας]!) 515 

Ον δδοτ ΟΥτ 304 (ον σου Ιασίίο εοπασγεί ετιπι πιπαίΊοπς 6ογΗΤΏ α1ιπε 
Ρτασσεάιπί; Ῥταείεγθεα αοζοιπιποᾶαία ναί νν. 50 οί 65.) 

59. επυθετο: 1. 69. 194. 205. α1ὔ59τ α] ραπ ΟΙ ΣΥ επυνθανετο | ουν (ς 

βγει ϱί56Ν αθίἩ εἰ ὑπίεγγοραδαί): 19. 09. αἱ ραπο 1 (ο αμίεπι εΥϱΟ) εορξᾶᾶ 
Ῥαβιη δε... αὐτὰ εορᾶή απ οπή τηνωρα) παρ αυτων ο.ΝλοΡκῦπ αἱ ρ]αβ10 
ΑΥΙ4 Ὦ ο 6 (Ίογαπι αὖ ἐΠίδ αμα λογα) βᾳ ΥΝΡ...ς παρ αυτων την ωραν ο. 

ΗΥΓΔΑ πποῖ α] Ρίου Οι 5 9 ΟΥ 204, Ἱτοπα ΕΠ: 1 (8 ὑπ παπι ογαπι, 87" 1 

π πια οχα) 3ΥτΥ ΟΠ ϱ0Ρ Ώαδπῃ βείμ.... Β την ωραν εκεινην (οπ1]βδῖΒ 

παρ αυτων) /ειπον ουν ο. ΒΟ1, 1. 9ὐ. α] α[α αγπα...ς Τοπ και ειπο» (0 -παν) 

ΕΙΠΠ ΔΑΡΓΔΑΠ αποῦ αἱ Ρ]οχ ΠΡΙΕΓ νρ ΒΥΤΡ εἰδῖ αθίῃ ΟΥΙδ ΟΥΙ3 ... ϱ 

{085 «ορ βαβπι ΒΥΤ61 οἱδ6 οπη σορι]απι | εχθεσ εΠῃ ΝΑΒΤΟΡΚΗΠ ...ς 

χ9εσ ο. Β9ΓΔΑ ποῦ αἱ οπιπσ]ά Οσἳ Ογτέ | εβδοµην οἱ. ΟΥ 4, 113. 319. 3τ6 
(εκ Ηοτας!) ο{”ΐ5: ο {εγίία, ΣΥΥΕΗ ποπα | αυτου: ΒΔ αυτην 

59, ο πατηρ: ο αἰ1θ ο Γοορ Ῥαδιη Αγτζὰ οἰπίὈ (ΑΥΤΗΤ α4ᾶ ριεῇ) αντι αθί]ι 

αάά αυτου | εκεινη οππι ν”Ἠο 1. 0115338 (8ο πιοδό 6 οἵη θἱ. ἐν αηέο ᾖ). 
Ο6 αἱ Τ,α{ί (ωία (φποπίαπι) εῑῖα (Βἱο ΠΡΙὲΙ νᾳ, ο Ε{π ία) Ίοτα (ο1” να 

ἂ44 εγαί) 4μα (ο νρ ὕι φαιά) ... 6 πι ΤΙ εν εκεινη πι ΝΕΑΡΙΙΗΓΔΛΠ 

πποῦ αἱ Ρ]εν ΟΥτ 35 { οἷς (88): κἩ {088 Ῥαμπι οπι | ο υιοσσου 8ἶπε 
οτι οαπι Ν(οἴ είζ)ΑΡΟΙ, 1. 95. 1981. αἲξ αἰάϊπ α Ὁ ο (13: 6 αί νά!) νρ 
«ορ Όααπι ααίἩ θΥΤΗΣ ΟγΥ8ΟΙδς,, ς (584 οτι 609) Τϊ οτι ο υι. σου ο. 

ΡΙΓΑΛΗ αποῦ αἱ Ριετ ο {1 α αγνό εἰπίτ ανπι ΟΥ 520 ΟΥή 305 ] ολη (εί. 
Οµ4, 511 ϱί ϱχ Ἠετας]”16): 1 29. 40. 68. Τ1. 958. 469. ρδοῦ (Ον. 5, 251 918 

Ἠαβαί, 56ἆ 11086 5 ΒΕΠΙΘΙ ϱΠ1) ΟΠ 

4. τούτο βἶπθ «ορ]α ΟΠΏ ΝΑΟΞΡΤΙΗΓΔΑΠ απο αἱ Ρ]6Υ 189ΡΙ6Υ (ο Ίιου {φίδι) 

νρ ορ” ΑΥΥΥΟΠΙΣ Αγ ΟΗΥ5 ΟΥ Οµτοπ405.,,. ποῖα αἱ ραιο οορθᾶἁ 
Οσήσττ ϱε”15 εἰ 350 πἀὰ δε | δευτερον: ε οπι | σηµ. εποι.ο εξ εί. ος {1 

νο: 018256 εποι σηµ. ο τς, α Ὁ /Γεοῖί Ίεδις δύΦΙΠι 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5, ο. Τ8ὸ 

-- τ ς -- Δ 2 

1 3 Μετὰ ταῦτα ἦν ᾖ ἑορτὴῇ τῶν Ιουδαίων, και ἀνέρῃ ᾽ Πη- 
ο. - /; ϱ Ἡ ος αἷς / λ -- 

σοῦσ εἰσ Περοσύλυμα. 3 ἔστιν δὲ ἐν τοῖσ ΄ Περοσολύμοισ ἐπι τῇ 
ϱ.- - ' 0 ι ; ὶ «τπ, ος ο ῷ , /; 

προβατικῃ κολυµβ/Όρα, τὸ λεγόμενον Εβραϊστι Ρηθζαῦθα, πἕντε 

γ. 1. μετα: 8ν αἱδὸ {οτο { 6ορῦΊ αἆᾶ δε | η εορτή οΠη ΝΟΕΕΗΙΥΙάΙ ΜΑΙ 
αἱ50 [ενα α]άῑπ 5αἩ «ορ ΟγΥ 35... ς Ἰπ ΤΙ εορτή οππη ΑΒΡΟΚΒΌΥΓΑ 
αἲ ρ]α Ον 4350 Ον 5295 0µτον 40, ΟΕ ΟΥ 4359 εαν δε αὐτὴ η εορτη του 

πασχα ην, ου προσκειται το ονομα αυτησ" στεγοχωφρει τε το ακολου- 

Όον τησ ιστοριασ, και μαλιστα επει µετ ολιγα επιφερεται οτι ήν εγγυσ 
{ εορτή των ιουδαιων η σκηνοπηγια. Τοπ ΠτπΗ ΙΤ ποη. κ«ογαία[ὰ 

βππί ἵη ανν αιοίῖος 5εσππάπτη Γεπρα5δ Ρραδεῃαθ ἆοππῖπιςδ ροβί Ῥαρίίβπηα, 

αδοοπάαν]ς ἵπ Ἠϊαγαδα]οπι --- Ες ῥυππαπα απ]άσπι πό [οοῖί νΙπαπ οκ 

ααάα ἵπ Οαπα αΙασαα, αδοθπα1έ Ἱη ἀῑοιη ΓοδίΙπΙ ῬαδέπΠας -- ἀεμίης 

Ἱίογαπι 5αβίταποπ5 5ο Ιπνοαπῖίαν 1π βαπιατία -. Εί Ρροβί Ἠαθο Ι{ΘΓΙΠΙ 

5οσππᾶα νίεο αβοσπα1έ Ἱπ ἀἴσπα Γοδίπα ραδο]ας 1π ΗΙ6τΙΒΗΙΕΙΙ, παιάο 

ραταΙγεσππα ααὶ Ἱπχία παἰα{οτίατη Ἰαεεῦαί ΧΝΧΥΠΙ αππος οπγαν1ξ. 

Τέεπι ΟἨΓοΠ9δ επειδη γαρ επισηκον και εξαιρετον και πρωτην εορτην 

τουδαιου τμ; του πασχα ειχον, δια τουτο ο ευαγγελιστησ ποτε μεν 

μετα ποροσδιορισµου ταυτησ µεµνηται, λεγων' εγγυσ ην το πασχα 
η εορτή των τουδαιων, ποτε δε απροσδιοριστωσ, γθαφων" ην εορτή 
των ιουδαιων. το β τοιυὺν πασχα ὃοκει µοι σηµαιγειν ενταυθα 

ειπωγ᾿ µετα ταυτα -- Σισιεροσολυµα. ενθα γαρ ἕτερασ µνηονευει 
των νουδαιων εορτησ, μετα προσδιορισµου παντωσ ταυτησ µεμνήταν, 

ὠσπερ και τησ των σκηνοπηγιων, λεγων και ην εγγυσ οἴο. Τίεπ ΟΥ 
1. 1. ποια εορτή; εμµου δοκει η τησ πεντήκηστησ, αβδεπί]οπίε ΟΥΥ 5, 308 
υπονοστησασ δε µολισ κατα καιρον τησ αγιασ πεντηκοστησ᾽ αυτη 

γαρ ην εφεξησ και γειτων εν τοισ ιεροσολυµοισ ή πανηγυρισ. | των 

τουδαιων (αἱ. 013359): Α των αζυμων ... ΒΥΤΑΣ εογιήπι (π]Είο ρετίεορααε: 
10 ροδέ Ίιαεο εγαἰ Γοδέηπι εογιήηπ οἴο) ... 191. αάᾶ ἡ σκηήνοπηχια | τς 

(αμ’Ώ) ουπη ΑΒΡΗΠΕΤ ΓΠΣ αἱ39 {ογα Ονοπ405 οἱάθ6..,. ς ο ἵξ εππι ΝΟΒΕᾶ 

ΜΘΏΥΑΛΠΣ αἱ ρ]ετ ΟΥ4350 015335 Ογιή 305 
9. εστιν (εἰ. Ο15/355 ΟΥ 205): ΑΥΥΓΟΙΙΛ Φα] 60Ρ ΑΤΙΑ Νοπηδ.Σ ήν | επι τη 

προβατικη (Τιαἰί ερε ῥγοδαξΐσα) οπΊῃ ΒΟΙΓΑΛΠ πηςδ αἱ Ρ]εγ ο ἐς απι” 

{α 6πι {ο85 σαΐ 1π6 ΠΊΠ τηῇ 5αἨ ΔΥΥΡ (οί 5ΥΥΑΤ Ῥγορε πφγεβδιήπ) 54Β 60Ρ 

ΑΥΤΑ... ΝΟΑΡΕΙ, 4 ᾳ Νοπιὂιδ εν τη προβατικη, Ίΐοπι α Ὁ 5 ὑπ ὕιγενίο- 

τεπι ραγίεπι (113: τι π]εγίογε Ῥατίθ), ρονραπί α 3: παἰαἰογία ρἰδείπα, Ὦ 

παίαἰοτίας ρἱβείπαε ... κ 6Ι12Β 116. 6τεν ο νσθ]επῃ (6, {ου {οἱ) ααίἩ βἱ 

ο4 τες 03,305 προβατικηή (αὲ εοπίππραπ{ίαγ προβατικὴ κπολυμβή θρα). 

Ἠαπάαπι Ιασῖοπεπι οοπβνπιαπ{ Ἠπβοποπηαδί (ος, Τιανς. εἰ Ῥαγίῃμ. ρ. 13): 

Ῥηζαθα (εοδ]εῖά Βηθεσδα), κολυµβηθφα εν ιερουσαληµ, τισ εστιν 

{ ποοβατικη εἴα, αἱ Ηἱατίθίάετα: Ἠείμεκάα ρίεεῦια ὑπ Πεγιβαίεη, φμαε 
φοσαθαμη προβατικήη οἱ α πο ἴπεγργείανί γῬοΐεβί Ῥεειαζί. Τέοπι 

ΑπιησησοσἍττ προβατικη εκαλειτο οτι εκει συνήγετο τα πφοβατατα µελ- 
λουτα σφαζεσθαι εισ την εορτην εἰο. Ἀἰπηϊ]ίον ΤΠάοχπποΡΣό µετα 

τασ εν χυχλω πεντε στοασ µεση ην ή προβατικη κολυµβηθρα, ουτωσ 

παλουμενή απο του τα πφοσ την Φυσια» αγοµενα προβατα εν ταισ 
εορταισ εκεισε συναθροιζεσθαι ... Ἰ βγτοα ο{δοῖ Ρ6χβ8 8ας ΟΥ, 20ὔ 



84 ο, ὃ. ΚΑΤΑ ΙΩΛΝΝΗΝ 

᾿ ο) ’ - - ώ ῃ 
στοᾶσ ἔχουσα. Ὁ ἐν ταύταισ κατέκειτο πληθοσ των» ἀσθενουντω», 

- ε - ος. - Ἐ π , 2 ας ές [ Λ 

τυγλῶ», χώλω», ξηρῶν. Ὁ 1 δέτισ ἄνθρωποσ εκεῖ τριάκοντα και 

Ρίαπο οπ1 (ΑΥΥόὰ οί οσοι φιζζαηι Ἰαυαογὶ ϱτο κολυµβηθθα αεί), 

Ἠΐπο α9ὸ |. κολ)μβηθφα: ςοί ςὉ 1624. 10506. 1018. ὐ 82 -ῥήθφα, 

5εᾷ «ο 1655. (είαια α]άῑπ) ιαί -ῥήθρᾳ (επι β12ᾷ οηΣ, 5εά ΠΟΠ 

915) |-το λεγομενον ο. Ἁἲ, Ἰΐοια ΡΥ 1. 15. 98. 1183 181. αἰδ Οµ1 1670 λε- 
γοενης ἃ Ὁ ἆ ο 5 1 α {058 φπαε ἀἰείδιγ (εοπίτα ο Ενρ φπαε εοφοηπῖ- 

παίμν) ... ς Ἰωπ Τϊ η επιλεγοµέγη ΟΠΠ ΑΕΑΒΟΙΙΗΓΔΑΠ πςῦ α] ρ]ογ ο { 

νο ΟΥΡ ΟγτΣ0 { βηθζαδα (1, Ἐας ῥηήζαθα, 1 Λεἰναία, ο ὀεπαί]α) 

οσα ὴΙ, 90. ο 1 Ειβοποπιαδί, Ῥαπᾶσπι ]οοίοποπι εομβγπιαπὲ ὮὉ ῥελ- 

ἵεθα (ἆ θείϊπεί]ια οοττασίαπῃ οκ Πεϊπεί]α), α δεϊπαί]α, Ὁ Φείνεία, [0Υ 

παχ]” Φεἰλπεία, 5. Φεγαεία Ό]α νο] Φε]γεί]ια 580. Τί6πι οΡΙΠΟΣ «οπΒΥ- 
πιαηῖ Ἡ 6 να (αξ. απι οπι Για {058 Ίπο σα 5αἩ) βαἩ (Φεᾶς.) οοΡ ΒΥΤΡ (οί 

ἴχί ϱΏᾷ Ετ) ααί] (Λεἰλακαίζα) Τοχιῦαριῦ ῥηβσαιδα (οἳ ο. ΙἡπογαςΙαπη 
ῬατάΙαϐῦδ Ἱπεοτίαδ νοτο οἰν]αί δαπί ρὶδοίπας 66πιε]]ατος, απίπαια 

Ροτ/ΐσας Παῦσπίος, πας αρροαπίαν Ῥοίραϊάαί)... ς Ἱωπ Τί ῥηθεσδα 

οππΠ ΑΟΙΓΔΑΠ αποῦ (Α αἱ ραις ῥιθεσθα. ῬπηϊΠίου ναν]απ{ α]) αἱ ρ]ευ 

έα (ἳ Φείεκάα, α Φείιεκᾶα) Άγτοα οίδΕἩ ο{β 1η ΕΕ (5ο Ρ415 δἷο Τπ {οχέιι, 

Πεἰ]ιδαίζα ἵη πας) αἱὲ αγπι ΤΙ τά ΟΥ ΣΣ ΟΥΥ 1305 στοασ: Ἡ στομα 

εν ταυταισ (8γΥΟΗ εἰδ:Ἡ οἱδΣ χαι εν ταυ.) ... Ὁ ΟΥ 1910 πάά ουν | κα- 
τεκειτο: ΡΑΣ 1” ᾳ” 8α]ι κατεκειντο (ατα α Ὁ «ορ ἀεσιπιδεζαπί ἐπθας) | 

πληθοσ (1, ΡΥαεπα το) 8ἶπθ αἀ ἁῑίαπι οΝπη ΝΒΟΡΙ, 9δ. 68. α Ὁ αϱ 1 ᾳ 84] 

εορ βγτόι {νὰ (4ο ππιζϐ) Οἷιτ 1, 01Ο οιδτὰ ον, ς (5εἆ 009) αἀὰ πολυ, 

Τη [πολυ] εαπι ΑΙΓΑΛΠ πηςὗ αἱ Ρ]ον ο ΕΠ 3: νµ ΒΥΤΣΕΙ αἱΡ αὖπι ΟΥ5/Σ55 

(ει 258 πολυ πληδ.) ΟΥΥ3, 305 (5: οἳ Μο ὃ, Τ.8ᾳ ἹΤιο ὅ, 6. 6, 1Τ. 35, ο. 
Αοΐ 1Τ, 4) | ἔηρων 5ἵπο αἀἁλίαπι ΟΙ ΝΑ" ΠΟ”, 18. 10τ. 914. α 5γτει 

5α] οορᾶ” (Ἱπάσφπο 3ΕΝΝΝ Ππιργοῦαν1{ αά Παπ). εν. Ὁ ἃ Ὁ 1 απάᾷ παρα- 

λήτικων. Ῥνποίογοα ς (5ε4 09) Ίωμῃ αἆᾶ εκδεχοµενω» (α15 απεκὸδ.) 

την του (Α3 οπι) υδατοσ ινησι’ οππι ΑΞΟΖΡΙΓΡΑΛΠ (5οἆ π αβίοτῖδ6ος 

αρροβίίος Ἠαῦαί) αποῦ α] Ρρ]ετα σος] ατα οἱὰὲ ϱοΡΝΊ αγπι 
πο ΟΥ 9395 ος 1 τὸ ΟΥ 205, γἱάσίαν 1ξία νογρα εἰ. ΝοΠΠ 55 ΑΡΠΟ- 

5σργο: ν]άε ρο5ε. 

ο οίαπα νανγβιπη οπ]δπηας5 (00) οα1η ΝΡΟ”Ρ ὁδδ. 10τ. 194. Ε1 α Πατ] 

ΒΑΝ (απο ἆπο Ῥατ]δίοηδος. ΑΙίοΥ οδί τοσία5 40559”, αἱίον σο]]ορ1ῖ 
5, 1,π4ον.) δγτζὰ βα] εορᾶ” (πάσε(παδ ΕΝ πί απίο) αγτηζ 4 ΡΙ Ν οπιὂνθο» 

(Ἰναῦνοί οπίπα δἶο: Εὐρυτενὴσ ἀσάμινθοσ, ὅπη κεκακωμένοσ ανήφ, 
"4λμασι) αὐτομάτοισιν ἰδὼν ὀρχούμενον ὕδωρ, ᾿Οππότε κυµαίνοντι 

δέμασ φαίδρυνε λοετοῷ, Οερμὰ πεπαινοµένησ ἀπεσείσατο λύματα 

νούσου, «Ῥέφτερον ἰητῆροσ ἰδὼν ὀδυνήφατον ὕδωρ. 1ν δέτισ εἰς). 
Ῥνασίοτγοα αβίονΙ86ῖ5 ποίαπί 81 14. ο1. 24. 99. 96. 1450. 161. 166. 200. 

299. 948. 408, Ιέοπῃ οὐθ]ῖς Α 262. 269. ἀκ"ννδεῦς ΙΠἴοιη ΥΥΡ αγγ. πδα 
υδωρ ο.”, ο οὖν πρωτ. - ποσηήµατι ο. ο). Ἠαῦεί ..ν 5 1η ναγβΙη δἱα 

οχΙάροπί: ἄγγελοσ γὰρ κατὰ καιρὺν κατέβαινε ἐν τῇ κολυμιβήθφᾳ 
καὶ ἑτάρασσε τὺ ὕδωφ' ὁ οὖν πρῶτος ἐμβὰα μετὰ τὴν ταφαχἠν τοῦ 
ὕδατοσ ὑγιὴσ ἐγίνετο, ᾧ δήποτε (1μι οἱωδηποτοῦν) κατείχετο γοσή- 

ματι οπι ΑΟΞΕΕΑΗΙΚΙΙΜ(Β)ΗΥΓΑΔ(ΛΗ) ΑΙ Ρίου (4ο αβίογ]βοῖς αἱ οὐ α[1Β 

νὶᾷο απίο)α ὓςοΠβΣ ᾳνς (αἳ, απ { ΓοΥ αἲ Ρίο) ΑΥΥΣΟΝ είς (8ο Ρ 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ὃ, τ. τος 

ὃ ο - -- σος ε ω 
ὀκτὼ ἔτῃ ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ αὐτοῦ ϐ τοῦτον ἰδὼν ὁ ᾿[ησοῦσ 

, Ν 6 3 ’ ε) .] - 

κατακείµενον, καὶ γνοὺσ ὅτι πολὺν δη χρόνον ἔχει, λέγει αυτῷ' 
Ὀ αντ , [ή 2 ’ ο αρα εν» σος / ” 

Ὀέλεισ υγιῃσ γενέσθαι; « απεκρίδ] αυτῳ ο ασθενων᾽ κυριὲ, αν- 
9: τα ”ῇ ο [τά ; : 9 -- Δ νδ {). 5) Ἂ Ὦ ο, 

ϱωπον οὐκ ἔχω, ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ βάλῃ µε εἰσ τὴν κο 

νὶᾶς απίθ) ορ 1 αγαθά 011 5)2555 ος1,6τ05 (πίχος ]ος αρποδοῖξ, (παπι απα 

ἰοχίαπι 1ρδιτη ποη αβοτί) ΟΥι305 ΑπΙΡΠΙΥΣ{3550 ϱ{5α οι 3) 256 (ν]ᾷο αρ 

Φαῦ). Τοπι αρποβοιπί Τονίδαρι” (ρίοίπαπι Βεἰ]ιδαίάαπε απρεζις ὑπίει- 

Φοπιίσπιδ οοπιπιουεύαέ, οὐεεγυαδαπέ φιῖ υαζείμαίπεπι φεγεύαπίη’ εἴς) 1)ιὰ 

1211 (ευροιµεΥ δε αν - και την πολυμβηθραν - ομολογουμενωσ ευπο- 

να του βαπτισματοσ, αλλ ουκ αυτην τυγχανουσαν την αληθειαν. η 
γαρ ειχων προσ καιρον - διο και απαξ του ενιαυτουῦ υπο αγγελου κινη- 

Φ εν το εν αυτη υδωρ και ενα µονον τον πρωτον Σατιοντα είς). Ογν 
4301 οΐᾳ: κατα την ημερα» τησ αγιασ πεντηκοστησ αγγελον καταφοι- 

τωντεσ εξ οὐθανου το τησ κολυμβηΘρασ εξεταραττον υδωρ. Ἀϊηρα]α 

νοτο νειρα νελεππεμίετ βαοίμαπί. Ῥτο γαρ τα Ὀ ο 3 (ποἩ. 1ξοτη 

ο 5) νο α.πιεᾶ δε, 61έΥ εοΡΆ{ οἱη; ΑΚΙΙΔΠ αἱδὸ α]άϊπ α ος νε (5εἆ πο 

(ος α1) αγπιθᾶ αθἰἩ Ογν Απιζισἒί πάά κυριου, Ἠϊπο Ἰωπ [κυριου], αἰδ 

του Θεου. Έτο κατ. καιρον 1 κατ. χαιρω, α Ὁ 3. ραΐ οπι, 259. αἱ 
Ραπς ο νς (5οἆ ναχ]απέ 44) Ροδί κατεβ. ΡοἩ, «ορ» α Ίο οππεΒ. Ῥτο 

κατεβαινεν α]” κατήθρχετο, ΑΚΠ 49. [ον {088 ΒΥΤΡ αθί] 81 5. 5’ 8’ ελουετο 
(κ ἐλούετον 816). Ύετῆρα εν τή κολυµβ. α Ὁ 5 ραΐξ οπ. Ῥτο ετα- 
ῥασσε οῦΗΙΜΌΥΛ”"Π αἰΤΌ εταρασσετο, Ίἴεπι πιουεδαίι’ ο ᾳ νΕ Ἁτπη αθί]. 

Ῥοβί{εμβασ α Ὁ ΕΣ" (ο85 παπι σαΐ αάά ὧπ παἰαίογία, [οι ὕπ παζαίοτταπι, 

ο νρ (5εὰ ποη απι {α) ἴπ ρἰδείταπι. ΥετΏρα µετα τήν ταραχην του 

υδατοσ α Ὁ ΕΞ σαΐοπι. Ῥτο εγινετο ΕΙΙ8 αἱ πια εγενετο. Ῥτο ὦ 

Φηποτε Α οιωδηποτουν, 1, υοδήποτε, κΠ 49. ω δ αν. ἘῬτο ω δηΠ. 

κατ. ν0σ. ΑΥΤΑ 0. Παδοπς θ{ρπι πιογζ, 

οι «τισ: 11. α Ὁ 1 ᾳοπι | ανθρ. εκει: Ὦ 98Μ. αἱ ρατς α Ὁ ᾳ εχει ανδο. 

ε.. Ἀ ΟΠ1 εκευ | και ο. ΔΑΟΡΕΕΘΠΙΙΜΌΑ 1. 19. 98. 98. 69. 124. 151. α]Τὸ 

Ῥοσβα (ο 43: αἱ ναῖτ) νσ (αεί. [ου ἵπςο α1) βγτοα απύγ ο{Ἡῦ αγΠὶ αθ{] 
1η ϊπέ14π οᾶᾷ 0Η18,245 ος 1,611 ΟΥ 206... Τη [και] εἰ ς (-- αἲ 57) οι 
ΟΊ1Π1 ΕΚΘΥΓΑΠ αἱ Ρροτπηι α 1 απ ἔα 5αΏ «ορ ΟΥ 3,350 Ον ὃ, 559 αἱ” 0 ναί 

1τεᾶ | τη: τοπ | ασύενεια: ΑΡΕΣ αἱ -για [ αυτου εππι ΝΕΟ" ΡΠ” 1. 
99. 194. αἱ Ρ]αδίθα σα] (ο Η3- πέ νά) νς βα] οορ ατπη ΑΥΤΗΣ 011611 

Οτο... Ἠπ [αυτου] δἱ ς ΟΠΙ οἩΠΙ ΑΟΣΙΓΑΛΠ” πηςῦ αἱ Ρ]εχὈ ἔα 
Αγτα (γτόι «ιά εταί αεφγοέµ) ΟΥ 050 Ααρίομ τά 

6, τδων: Α τδωσ | κατακειµενον (89): νἲ ανακειμενον | ηδη: 1. 118. ρ)ε 

9Ρ9 Ροβί χρον. ΡοἩ ... 9085. ο βΥγτοὰ οἴδοι οἩν αοἴ] οἵη | λεγει αυτω: α 

αἀᾷ ο 15 | Θελεισ: ἘΛ αἱ αἰῑᾳ Θελησ 
απεκριθη: Α3Ρ λεγει | ο ασθενών: ΑΥτέἩ οπι | χυριε 6πΠ1 ΝΑΒΟΤΥΙ4ΡΤΠ, 

ΤΔΑΠ απο τ6]] αἱ ρ]ον 1{ νς 5ΥΤΟΝ βαἩ (ορ αποκριῶθεισ αυτω ο ασύε- 

γων λεγει' κυριε µου) αππα αεἲ] Ογν ο... ΟἘΚαΗ δὺ. 194. α)ὸ [ετο 
ΒΥΥΣΕΒ α{Ρ οἱ (ριασπι εἰ αἰω εἰ ναι) Ἡὲ ΟγτΏν 559 0Η15)Σ15 οἱ (απεχριθη 
αυτω ο ασθενησ καν ειπε’ ναι) Ἠδ1Ι ΡΥΑΕΤΗ ναι, ρτορίθτθααιιε ο” 95. αἲδ 

ΒΥΥ5ΟΝ οἱρ οἱ Οτι Ον ὃ515 Ρἱ5 ος 1, 61 Ρενριπί ανθρωπον δε (Οµ1 
8345 9οπιεΙ πρ Μοπίξ αλλ ανθρ.) | υδωρ: ΒΥΙΡ αάᾷ ο. οϱ. αὖ απγεῖο | 
βαληή οππι ΝΑΒΟΖΡΙΓΑΑΠ απού (α αἱ βάλει) αἱ ρ]ον ΟΥ 555 Ον η ὃ οἱ 

ΤΙΡΟΗΕΝΡΟΕΕ., Ν. Ἐ. Ε. 8. 

-ᾱ 
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Έκ 20, 10 

780 5, ὃ. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

’ Β στ Ν ” / 2’ -- 

λυιρήθραν: ἐν φ δὲ έρχομαι ἐγώ, ἄλλοσ πρὺ ἐμοῦ καταβαήει. 
.] - « . μα ” αγ. Φ, λ 8 λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Πησοῦσ' ἔγειρε ἄρον τὸν κράβαττόν σου καὶ 

Ν / ς Ν ς Δ αχ 

περιπάτει. ϱὉ καὶ ἐγένετο ὑγιῆσ ὁ ἄνθρωποσ, καὶ {ρεν τὺν 
/, » -- Ν / δα Ν / » ΝΟ ρ 

κράβαττον αὐτοῦ καὶ περιεπάτει' ἡν δὲ σάββατον ἐν ἐκεύῃ τῇ 
ς 2 σ ν ον ” . ( 

ἡμέρα. 10 ἔλεγον οὖν οἱ  Ιουδαῖοι τῷ τεθεραπευμένῳ' σάββατόν 
59.10 3 Ν 2 ”/ / ῥί νἱ / 2 / 

ἑστυ, καὶ οὐκ ἔξεστίν σοι ἆραι τὺν κράβαττον. 11 απεκρίθη 

1μδτας Ίΐοπι οὗ αἰὸ Ογτδοτ εµβαλη...ς (- αυ Ψπ) βαλλη ο. πΙπΙΒο υἷχ 

τα | εγω (15.α Ὁ ἆ ἔᾳ {085 πηῖ απίο ερχοµ. ΡΟΠ, ΠΟΠ Ἱέεπι ϱ Η”.1νρ; 
ϱ εσο επίπι ἅωπι υεπίο): ν 69. 8119 οπι | προ (ἴα ςθ): ς προσ οσα 

Ὦ | καταβαινει: 64. αἀά και λαμβανει τασω;, Ἰίθπι 69. εγω ὃε ασθενων 

πορευοµιαυν 

8. εγειρε ΕΠΙ ΔΑΒΟΡΕΕΚΗΚΙΗΜΒΑΠ αἱ Ρ]α....ς (5 α) Β2) εγειραι ο. ὉΥΓΑ 

αἱ Ρεν { αρον οἳΠΙ ΝΒΟΙ ΓΑΔΑ ΠΠςΣ αἱ οπιπὐίἁ ορ] αν ΗΙΙ 357 Ρα] 
6οΡρ είο... ΑΡΚΠ α Ὦ ο ΗΞ' αείἩ ΡΤαΘΙΗ και, Ἠϊπο Ίμη [και] | κραβαττον 

61Π1 ΝΑΒΤΟΡΕΓΔΑΑΠ πποῖ (εί ν οργίο ν. 10 αἱ Ἐ νν. 544) αἱ Ρ]α; Ἐ Ἰος 

νογβα κραβατον. Γάαπι α Ὦ ἆ ο 1 απι Ε {ο ἵπςρ 58η αἱ σγαδαίίπι (α 

ογαζαίδηπ αἱ ογαθθαίύιώπι, Εἔ φγαναέαπε, ὁ ϱ/αὐαίμπι) ...  χραβακτον, 1ἴεπα 

νν. 844; πό κραῤαττον βαΏβ 1 εχοορίο ν.δ... ς κραββατον ουπι Β 

ν αἱ πια. Ἰίθπ νν. 8ᾳᾳ. Ο{ εί. αἆ Μο 2, 4 844 | περιπατει: 98. βγνζὰ 

αάά υπαγε εισ τον οιχον σου 

. και αὉ Ἱπ]ο (96): νἘ οπι | εγενετο υγιησ(Ώ 1. 118. Ἱέ [εκ 4) νΡ υγ. 

εγεν., Ὦ εγεν. ο αν δρ. υγ.) 8ἱπΠθ ευθ. υπ κ ρ 1 ατ... ς Τη 1 ΡΥ8θ6Πι 

ευθεωσ οΝπι ΝΟΑΒΟΙΓΔΑΑΠ πης τα]] αἱ οπιησΙά ΠΡΙεΓ νο βαἩ «ορ 5ΥτΈΝ 

οἰπίτ οί; ααίἩ ΟΥΥ 3305 (ς ευθεωσ να ευθυσ βαπαΙοπθς [αοία5 ἀῑσετε 

αἀβπηαί Μο, οἱ 1, 49. 49. 2, 19. ὅ, 99. 10, 69: Ίίοπι ἀῑοΙι Μί 8, ὃ. 14, 

91. 90, 94 οἵ Τιο ὃ, 19. Ιπ]πίαπῃ νεχο ευθεώσ α]]επα τπαπα δίαπη Μο 

1, 81. τ, 9δ.) | και εγένετο πδᾳ 0 ανθρωπ. (οπι ο ανθρ. 108. ραί Ον 

πιοδοθ); 96. 9Τ. οπι, Ίέειη 28. α5 οπη και εγεΥ. 18 περιεπατει | και ηρεν 
(εί, ο Ε1 α νρ 5αἩ «ορ 5ΥΤΗΤ αοαίῃ; ΑΥΤΟΣ ΟΠ1 η. ηρ. το αρα. αὐτ.):Ν 8 Ὁ 

ϱ ΑΥΤΡ ο.” ΡΥάοπΙ και ήγερΘη, εἰ εωγγεσίές επι Ὁ 1. 18. 69. 194. 13 

ΔΥΙΣΟΆ ΑΠα ΡΤ46Π1 ἐγερθεισ, 5ήΦεπΒ | κοαβαττον: ν]ᾶο αἆ ν. δ | αυ- 

του: 6 εαυτου | περιπατει: ΛΙ, 69. περιεπατει | εν εκεινη τη ηµερα: 
Ὦ ϱ ΟΙ 

10. ελεγον ουν οι νουδαιοι: ϱ οι υἱάίδβεπέ αιίεπι ἐζζωπι ἑμααεί ἀἄἰοεδαπί | 

τω τεθεραπευµμενω: Ὦ τω τεθαραπειυµενω (ο{ αἆ Αοὶ 4, 14) ... Βγτ 

Πέ, ο οτι | και ουκ ο. ΑΛΒΟ"ΡΕΙΥΓ αἱ] ῦ α Ὦ ο 1 βα] 60Ρ ΑΥΤ αθἰῃ ΦΥΣΗ 
Ον 1615 ΟΥ” απ... Ίπ [και] ουκ, ς ΤΙ οΠ1 παν οπη ΟΝΔΛΠ τη ςἳ 
8) Ρ]α 6 Γα νρ βγεζι οἰαίῖ 015 349 ΗΙ]555 / κραβαττον: ν]ᾶο αἆ ν. 8 | 

χραῤ. 5ἶπε σου οππι ΑΒΟΞΓΑ απο αἱ Ῥ]ογ ο ΟΗΥ 1015 (864 αἀάῑτ εν σαῤ- 

βατω) ... Ἰμπ πἀᾶ σου οππι ΝΟ"ΡΙΛΠ 18. 1Τ. 69. α119 ΗΡΙεΤ νρ βα] 60ρ 

βγτόι ϱἰδΟὮ οίἩΣ δἱρ ς,” αγπι ααίἩ 015336 ΟΥ ΥΣΙ208 (ες αἱ νν. 8 οί 11) 

11. απεκριθη; επτα ΟΡΕΕΗΜΡΒΌΥΓ αἱ Ίοηρο ρα ο ο 5 1 4 νε ντε 
ΑΗΠΙ 8είἩ... ΑΒ ΡΙΘΠΙ οσ δε, Πα Της Ιίοπι ΝΟ ΑΚΗΛΔΠ αἱ Ογν το 
Ρία ση ο δε, τει { (ἔρεο Όεγο) {055 (αέ 116) «ορ (588 απεκριθ. δε ο αν- 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ δ14.  ἸἹβ8ῖ 

οάνδις ῃ ος ὴς αυ σ ο ῃ ; 
αὐτοῖσ᾽ ὁ ποι/σασ µε ὑγιῆ, ἐκεῖγόσ µοι εἶπεν' ἄρον τὺν κρἀβαττόν 

λ ’ ο ος ς 3 « 
σου καὶ περιπάτει. 12 ἠρώτησαν αὐτόν ' τίσ ἐστιν ὁ ἄνθρωποσ ὁ 

3 ’ μα Ν / ς δν ο - 3 ” , 

εἰπών σοι ἄρον καὶ περιπάτει; 19 ὁ δὲ ἀσθενῶν οὐκ Ίδει τίσ 
Β ος αχ. -- ας. ) ” / 5 . - / Ὁ 
ἐστιν' ὁ γὰρ ᾽ Ιησοῦσ ἐξένευσεν ὄχλου ὄντοσ ἐν τῷ τόπῳ. 14 μετὰ 

- ς 2 Δ ς 3” - - -” Ν ασ . -. ον 

ταῦτα εὑρίσχει αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦσ ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εἶπεν αυτῷ' ἴδε 
ς ο ς / τά Ν - 

ὑγιῆσ γέγονασ᾽ µηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρὀν σοί τι γένηται. 

Όρωπ. λεγων) βγταίτ οἱα { απεκριθη (κ5): νἩ απεκρινατο | υγιή (89): 
κ’ υγιή | αροντ. κραβαττον (ν]ᾶε αἆ ν. 8) αίς (48): πἲ αραι τον κρα- 

βακτον και περιπατειν 

19. ἠρωτησαν βἶπο οορα]α ΟΠ ΝΗΡ Τ6Υ ῥ56Υ α ο ΗΣ' 1 [ο5ς βγγοι αὖπι 

(68Η)... ς αᾶᾶ ουν, Τμ [ουν] εππι ΑΟΤΓΑΛΠ ιο» αἱ ἴογαο ΟΙΗΠ 6 ΥΡ 
ΦΥ1Ρ ΟΥτ”205 (Ίΐέεπι ᾳ «ορ αᾶά δε, ΑΥΥΣΕΝ αἰἈτ Παδροαπί εί ὑπέενγοφανεγιωεί, 
Εέωπο ἐπέετου.) | αυτον: ϱ αἀᾶ {πᾶαεί ἀἰσεπίες | ο ειπων: πιῖχο 60Ἠ- 

6εηπδα ΏΕΚΙ ΑΤΡ αἱ ο ειπο» | αρον κ. περιπατει (89): ν” αφαι και πὲ- 

ριπατειν. Βταείεγοα αρ. 5ἵπο αχ αῑίαπι ἀοδ πια οι Ἀ (οἱ οίξ) ΒΟ”1, 
Βα]ι (6μπιε ειπι, αὔεαθ) ... 5 Ἱωμπ α4ά. τοΥ πραῤῥατον (Ίππ κραβαττον, 

νὶάς αἆ ν. 8) σου απ ΑΟΖΡΑΛΙΠΕΠ πηοῦ αἱ οπιηΥΊᾶ 1 νρ ορ εγτεα εί 
ας ϱ{Ώς αγπι αθ{Ἡ ΟΥ 18 αἱ 1,616 ΟΥτἍ210:: οί νν. 8 αι 11. Οείδνατη - 
ΤΑ” 86 Ὁ οπι ναιδιπη 19, ααἴρρο ἰταπβ]]αεπίας α αι περιπατει αἆ και 

περιπατει. 

19. δε: ϱ” ἆ οπι | ασθενων (6 ὐ’) σπα Ὦ Ὦ 1 {ο8ς (ἆ ὑπ]νπιῖς, Ὦ ὑπ]ῖγπιις 
αιέεπι, 1 ἵδ αιίεπι φιά ἰαπφιίᾶις πιεγαί, {985 ἴῑίε αμίεπι φηῦ ὑπι]γπιαίς 

Τιεγαξ) ... ς ΤΠ ιαθεισ ΟΙΠΙ ΝΑΒΟΙΓΔΑΠ ππο τε]] αἱ Ρρ]εγα οσα [5 νς 

(ο φιιὲ αιιέεπι οιαξιις Γιεγαξ, α { ἶδ αέεπι φιιξ οιη/αἴιςδΓμεγαί, 7" ἴ5 αιίεηι 

φιῦ δαπιις Γμεχαί, ο να 15 αιέεπι φιῖ δαπιις Γμεγαί ἐ[εοίι) 581 ορ 5Υτ 

οπιΏ χε]] ΟΥν 310: 0Η15,346 (οἱ αποδζθ) τεθεραπευµενοσ, Ρ6ΙΔΡ ασθενων 
ιαθεισ ... 4 Ρ]απ6 οἱ (:ἱ ασθενων οἴπδιπος] οδί τί οπΙΠΘΙΙ ]οοί1ο- 

ης ναγ]οίπίθπα εγαανθτῖ{. ἈΝΙΙΡ Ι6ΙΠΠΙΙ οββεί οοπ]ίσσταο Ῥγο ναθεισ 

εχ ν. Ἰ ασόεν. δαυδ(πύππα 65ο. ένατο {οίῖες ΝΏ οί ΒΡ αοσεᾷεη{]- 

Ῥα5 ραιάς Ἱπίετργείίρας γασίαπα {θπομέ, Ἱία. Π{ εἰῖαπη α{ ΙΠΙΙ5 Ν να] Β νε] 

Ὦ ΟΠΙΠΙΝΙΠ 6Υαεσοτπι σοἹσσπῃ, 6οτΏπα σετίε απὶ αποἰογ]ίαίο ῥρταθεβίαη{, 

5ο]α5 ν6ταπι 5ογ1ρίΙΓαΙη ΒΕΥνας5ο 516 «εΠΏδεηᾶδ. Ὠο Ὁ ε{αὰ Μί ὅ, 4 

Τις 24. 51 5ᾳᾳ. Οείενιπι νατ]είαίο απα Ὁ ἆ 1 {ο88 ο ὃε ασθενων τος- 

- ᾶππί ρτοβαίασ α- νατ]ῖς Ἰπ{εγρτείαες Ίος ἄγασαςῖς {αβίρας ρερεπά1ββο.) 

εστι: Ὁ ην (1μαξί φις εβθεί) | εξενευσεν (8:): νἲρἜ ενευσεν | εν το 

τοπω (Μ ΡΤαΕΠΙ εγτοσ) Πα ἲ: νἲ εν τω μεσω. Ναπῖο αἀπιοάππα Για: 

ἴ]ι επίπι (αµίεπι {5 πηπι) ἀεοϊύπιαυῦί (5 τη αάά 56) α {ιγδα οοπδέέιέα 

(ἴ α Πιγύαπι οοπιδἑίαπι) ἴπι ζοσο (. [ο88 ὕπ τΠίο οσο, 5 ἵπ ἴοσο ο) ἃ ο 

(3.5 νο; τἶιβ επῖπι ἀοοϊύπασεγαί οτπι οφ ερδεί πι οσιίπι 4, ιβ οπιύπι 

βίαίύπι ἄευ εγ Εξ οτι υἱαΐκς εἰ ἔηόαπι ὕπι ἐἶζο ζοσο Ὁ., ιβ επιὔπο σι ἔθας εξδεπέ 

ἀεοϊϊπανεγαί αὖ εο ο, «μία ἀεοζύιαυϊέ ἔρθε α {ιωζα οοπιθέτζιέα οι 1Πίο ἴοσο 

1, τι επῖπι ἄευενίεναί σωπι εδδεί ἔιγθα ἴπι ἴοσο ἆ 

14. µετα: ΕΛ «ΟΡ µετα ὃε, 1 εἰ Ροδίέα | αυτον (ν0): νἩ βγτοα αἱδῖ πα] 

τον τεθεραπευµενον | ο (Β οπι) 16 (ΝΕ Ροβί αυτον πί ς): κ ροδί ευρι- 

σκὲν Ῥοῦ | δε: ΑΔ” 9089. αἱ ραιο τδου | σοι τι (δα εἰ 0”) ο. ΛΒΟΓΓΔΛ 

δρ 



Τ88 ὃ, 15. ΚΑΤΑ ΙΡΑΝΝΗΝ 

.” κ. : » Λ π ο ο ος - 

15 ἁπῆλθεν ὁ ἄνθρωποσ καὶ εἶπεν τοῖσ Ιουδαίοισ ὅτι 1ησους 
.] Ν « ’ 2 Δ 4 - Ν Δ αά σα’ ο 

ἐστὶν ὁ ποιῄσασ αὐτὸν ὑγιῃ. 16 καὶ διὰ τοῦτο ἐδίωκον οἱ Που- 
ιν . 4 τά ” 3 ’ / 4 Ν 2 

δαῖοι τὸν Πησουν, ὅτι ταῦτα ἐποίει ἐν σαββάτῳ. τ ὁ δὲ ἀπε- 
/ 2 ω ος / 4 ” 3 {.. ᾧ λ 2 {9. 

κρίνατο αὐτοῖσ᾽ ὁ πατήρ µου ἕωσ ἄοτι ἐργάζεται, κάγῶ ἐργάξο- 
Θ Ν κά ον σο./ » ΔΝ [νν] ον .. } -- 

μαι. 15 διὰ τούτο μάλλον ἐζήτουν αυτον οἱ Ιουδαῖοι αποκτεῖναι, 
Ὁ 2 ΄ ΄ / ι Ν "1ο, ! π 

ὅτι οὐ µόνον ἔλυεν τὸ σάῤῥβατον, ἀλλὰ καὶ πατέρα τδιον ἔλεγεν τὺν 
’ ἷ . - - - π ς}Σ ” Ν 

Θεόν, ἴσον ἑαυτὸν ποιών τῷ θεῳ. 19 πεκρίατο οὖν ὁ /ησουσ και 

αἱ Ρρία ο νο Αγεδόὰ Ογνητ 545 Ρἱς ΟΥΥ 19... ςτισον οἵη ΝΡΕΚΠ αἱ 
Ρεππια(α ῦ ο Ε1 α επί δ1 Οχ]πί», 355. 355. 659 ΟΥΡ 11’ 514 φινᾷ ἐἰδὲ ἄείε- 

πέν, 3. ΠπΙ35ο ΟΥ ρΤΑ: 115 ϱῤᾷ ἀείονίης Εἱ06) ανπα Ον ταβαι (αρ Μαϊσαοί 

ο155 10, 416) Βαφοί 44 Ο]ς 5µ15: 49 
15. απηλθεν εππῃ ΝΒΟΙ, οἵς: Α Ὁ ἔα {οβς αντε εἰπίν οί” αεί] και απηλ- 

Φεν, ΔΟΡΛ α113 ϱορ ΟΥ δι ΟΥΥ 339 απηλθ.. ου» | ειπεν οπι ΝΟΙ, αἱ5 

α ο 4 6ορ βγτέα αἱδοη οί Ογχ ΗΕ νε, ς Ίων ΤΙ αΥΗΥΥΕιλεν επι ΑΒΕΛΠ 

αποῖ 4] Ῥ]α, Ἰίοπι Όκσδ αἱ ΟΥ5201 απηγγειλεν, Ἱέεπα ΠΡΙ νο οἴο πιι- 

εἰαυᾶ | 5: ν η πρ αἀαἰίαπι ΠαῦὈοί | αυτον: ΡΑ” 1. 1973 99. 40. 118. 

944” 907. α ο 5 1 α 5γτοα οοράὔ αγπη 8] µε (:: οἳ αἆ 4, 51) 

16. οι ιουδ. τον ) (40) ο, νπορ]ῦ 98. 69. ρσο Ὁ ο {6 1 νο »γνοι αίδε 
οίλὲ ϱορδΟΝνΥ οχᾶἆ ααἰ] ΗΙ] 1019... ς τον Ὦ) οι τουδ. 6η ΑΓΔΑΠ τιηοῦ 
αἱ Ρ]6γ α 6 4 ΑΥΤΡ ορ ασ ΟΥν 311 (Ον 8,351 εδιωκ. ουν αὐτον οι 

ιουὀ.). Ῥταοίετεα ς (-- 9) αάά και εζητουν αυτον απολτειναι, Ἰωι 

[και εἷ. αυτ. αποατ.] ο ΑΓΑΛΙΠ πηςῦ αἱ ρ]οχ ο ἔ ᾳ ΑΥΙΣΟΝ αἱρ ορ π! 
αθί ... οπΙβίπιΙδ ϱυπ ΝΡΟΡΙ, 1. 92. δὺ. 69.949. α θοβ” σ]Ινσ 

γνζα ϱορδΕΒΝΝ ασπι ΟΥ δν ση Ογτ 311 Νοπηδῦ Γ ταύτα: δ αντα | εν (0 
.) α Ὁ ο α ΗΙΠΙ1015 οπι) σαῤῥατω: ΒΕΗ αἰ15 αάά τα (αµατα 

1Τ. ο δε 5ἶπο τς 6ΙΠΙ ΝΕ... ς ]μῃ Τί αᾶά 1 οπΊη ΑΟΡΙ, τς το]] αἱ οπηισ{ᾶ 

Ἡ (ᾳ εξ γεδροπᾶᾶ Πῑίίε ἴι, ο εἰ αἱ ἐΠὲ [οοιχῖρο αἲέ ἐ[ίκ] ι) εἴο | απε- 

Χρινατο: ἃ απεκριγετο, Ὁ 4] α]ῖᾳ απεχριθη (Ὁ -αρειθ) 

18. δια τουτο 5ἶπ6 εορα]α οµΙΠ Ρα οσα] πι [ου ανπι ΑΥΤΗ ΕΠΙ 931: 
1010. 1191: 1351 (ΤΓογ(ΡΙαχΣ1 Ὠεπίφμε γγορίετ Ἰιου πιαφί5 Ππζαεί οίο η]] ΡΥο- 
Ῥαΐ)... ς Ίμη Τϊ δι, τουτ. ουν ΟΠΠ ΑΒΟΙΓΔΑΠ απο χ6]] αἱ οππνΊᾶ ο Π”' 
ᾳ νµ ντ Οδ 25 ΟΥ 315 (βγτόα γορίεγεα Όεγος ΥΙΣΕΒ αθἰ] εἰ γγο- 

Ριζγεα) | μαλλον (αἱ. Τενίρταχ21 Η Πα ικίοτ): Ὁ ϱΑγτόὰ οπι | οι τουδαιου: 

ϱ Αγτόα ῬοτίριακδΙ ΗΙΠ1351 απίο εζῃτ. αυτ. Ρο... 409. οπι (55. οΠ1 αυ- 

τον) | ελυεν: ΔΑ εορΥ{ ελυσεν | αλλα: ΑΔ 19. αἱ Ρραπο Ον 3 55ὃ αλλ οτι, 

Πίστη εεζ εἰ φισᾶ Ὁ 1, 5εζ φμία εἰ ο, 5εᾷ φιοᾷ εἴίατι αν | τσον εαυτο» ποι. 

τω Όεω: οἳ Πρῖρ]ι 61 ου µονον γαρ, φησι, εζητουν αποκτειναι αυτον 

οτι ταύτα εποιει, αλλ οτι καν υιον Φεου εαυτο» ελεγεν. ισον Φεω εαυτον 

φασκων. 

19. απεχρινατο 154 αυτοισ: ν’ ελεγεν ουν αυτοισ ο 15, ΤΕΥΡΙΟΧ 31 ήπιο 

εγ/ο ἀῑσεθαί αἲ ε0β, ΒΥΥΕὰ 16815 ἀῑωίέ εἶε, ο γεδΡΩΠάΕΠΒ Πε» εἰ ἀαί 

(516) { απεκριατο (οί. κο): ϱ 80. 4Τ9ν αἰδ απεκριθη | ουν (ερ 4 ΝΕ; 

{ ΑΥΥ5ΟἈ ο απίεπι): 8. Υ η αἱ δα Ὁ ο ο 3" 1 {088 αππι (αρ αΡΠΙΣ) 



ΚΑΤΑ ΤΩΑΝΝΗΝ 5, 29. 8ου 

”! 2 ο ΑΝ 3 / ο 2 / « εν ο οσο 
ἔλεγεν αὐτοῖσ' ἁμὴν ἁμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ δύναται ὁ υἱὼσ ποιεῖν ἄφ 
ε - Ν [ ΄ - ορ 8 . Ἂ ο 

ἑαυτοῦ οὐδεέν, ἂν μή τι βλέπῃ τὸν πατέρα ποιουντα᾽ ἆ γὰρ ἂν ἐκεῖ- 
- . δ.ς » « ς Δ Ν ο.” 

νοσ ποιῇ, ταῦτα καὶ ὁ υἱὸσ ποιεῖ ὁμοίωσ. 320 ὁ γὰρ πατὴρ φιλεῖ 
« Δ / ο ο ο ὃς 4 - Ν -. 

τὸν υἱὸν καὶ πάντα δεύωφυσιν αὐτῷ ἆ αὐτὸσ ποιεῖ, καὶ μείζονα 
΄ /. } ο {)) [τό ς α- /-- ς τό Δ « 

τούτων δείξει αὐτῷ ἔργα, ὕνα υμεῖσ Φαυμάζετε. 31 ὥσπερ γὰρ ὁ 
Ν .. . σα Δ { 8 | 

πατὴρ ἐγείρει τοὺσ νεκροὺσ καὶ ζωοποιεῖ, οὕτωσ καὶ ὁ υἱὸσ οὖσ 
/ ο. - ς Δ Ν ς Ν , . 2 λ 

θελει ζωοποιεῖ. 323 οὐδὲ γὰρ ὁ πατήρ κρίνει οὐδένα, ἀλλὰ τὴν 
’ ” , ” ε” . ή / ον Ἀ (λ 

κρίσιν πᾶσαν δέδωκεν τῷ υἱῷ, 29 ἵνα πάντεσ τιμῶσι τὸν υἱὸν 
40.1 τν « ᾽ -- πι . 

καθὼσ τιμῶσι τὸν πατέρα. ὁ μὴ τιμῶν τὸν υἱὸν οὐ τιμᾷ τὸν 

οπι | ος: Ἡ 4Τεν οδεὺ οπι | ελεγεν οππη κό (Ίΐαπη Ἐ, ν]ᾶς απη{θ) Ἡτ, 208 

Τονίρῖας (ν]ᾷς απίθ), Ιΐ6πι 1. ΡΕΙ λεγει ... ς Ἱωῃ ΤΙ ειπεν ΟΠ ΑΡΓΔ 

ΑΠ ππο 61] αἱ ρ]εν 1 νο Ογν1ή { αμῃην αμήν (ΝΕ): νἩ οπι αίτια | 
ο υιοσ (αἱ. Οµ1 4,336 ομϊπί 1, 9 Έαβρταερ 509 ο(πιαχΟ165 (ΥΥΗΥ160 οἱ Του 
Ριακ5ι Η1]255" Τ51 ϱ{5αθρ); Ὁ 19. 69. 124. ατπη αἀά του ανθρωπου | 

ποιειν: Υ οπι; 19. 69. 124. αἶδα ϱ {5 (ποπ Ἱίεη ςα 1] α) νο βγτοα Ον 

{π[1/59 Ἠ]]5α6ρ (5οἆ πο 550 οιαΗΡῖ) ροδί αφ εαυτου Ρος | ουδειν: 1. 9Ρ9 

Ονήβδουδεεν ... Ὁ τι Ἰάᾳπο ΙΠί6Υ ποιειν εἴ αφ εαυτ. ροη | αν µη 

οππΙ ΝΕ... ς Ώπ Τί εαν µη εππα ΑΡΙ, πης τε]] αἱ οπιησίᾶ { βλεπη: τη 
ΜΓΛ αἱ Ρ]α ῥλεπει | τον πατ. ποιουντα: ΡΕΙ ποι. τον πατ. | αν οἱ, ΟΥ 
346 (εαν) Ἐπςλιτό 15 ΟΥγΗΤ160 Ἠρίρ]δδ4 θἱο.... ΑΡΕΤΗΠ 196. 4119 οπι, 

1{οπα (Φιιαο επύπι) ο ᾳ Τενρῖας | εκεινοσ: ΑΥΤΕΣ αἴδέλ σορ ΟΥ3346 (Ίπᾶς 
ἃ νοχρῖδ ου δυναται ο υιοσ αβοτί) αἱ159 Ον 5,355 5εππεΙ (5ο 1ρῖᾶσπα 
οἱ 35Ἱ εκειοσ) ὨὈἱα 11, 9: 16 ϱἱ3)5:8 (6αά Ἠϊς ΙΙ. αβεταπέας ἐαππίτπι 

4186 Ροβ! ποιουντα βαπ]ρία βαπί, Ιΐαιι Νογναί1”) ο πατηο (ΟΥ Ρορί 

ποιη) | πουη: ΑΡΤΤΛΠ αἱ ΡΙαβ5ὺ α]άῑπ Ο14159 (ποη Πέθιη 348) πονεν .... Ὁ 

ποιηση. Ἐκ Ἰμαίτα ο 4 ἓνρ Γεοεγίέ, Ὁ ο 1 α Τετίρτας31 /αοϊ | ποιεν 

Όµοιωσ (ο ΤοτίΡταΧ οἵη σµ.) εππι ΝΡ α Ὁ 1 Ον 59 ϱ{4,506 Νονα(1ά 1] 
97- 935. 936. 959. ϱΕ1014: 1089. 1351. 1268 ΑΠΙΙΒᾶ558.,,, ς Ἰωπ Τὶ οµον; που. οἵπὰ 

ΑΗ, Ίππο τ6]] αἱ οπιπνίἁ ο ξα νρ (5Υ15ΕΒ) 5γτβ ος ΟΥ 4346 Εαπιαγο 1656 
ια (τΙ απαίοτ Οντοτ 161 ϱἩγ 8956 Ογιή/219 δ{θ51 

20. φιλει (αἱ. Ἐρϊρ]α 504 Οὐν 551): 5 ΟΥ 9346 01183056 αγαπα. ἙἘς Ἱμαίέ 
αῆιρφᾶ ἆ 1εΡ]οτ νρ: απιαί Α | δεικνυσι’: Α διγνυσνν (ΕἨ1ιδ δικν.) ... Ὦ 

δεικνυει | α (1 οπι) αυτοσ ποιει: Ὦ 16. α αν αυτ. ποιη (ἆ φαεοµπιῳιιο 

ἴμδε |Γαοἴθ) | δειξει: Ὦ 298 ο ΑΥΤΕΣ ΑΠ δεικνυσιν | δειξει αυτω εργα οἳ. 
ο ΕΠΗ νς (α πιαίογα 8 οδίοπᾶεί εἰ ραίεγ): Ν Ὁ (ο ορεγα Πίς οδέεπ- 

αλ) Τετίριακ δι ΟΥν 55 ΗΙΙ 535: 97 εργ. δειξ. αυτω | ινα υμ. θΘαυμα- 

ζετε: 5γτοι πεο πιζγεπιπέ φιοᾷ ἀῑωὶ υοδΐ | Θαυμαζετε οσπι κΙ, 69. 251. 
490. Υ56Τ α1θδον,,. ς Ἰωπ ΤΙ θαυμαζητε εππι ΑΒΡ απο το]] αἱ ρ]ου 

91. ὠσπερ: Ἁωσ | εγείρει: Δ εγερει | ουσ Όελει (1, αἱ α]ᾳ Φελη): 8γτεα 
605 φιιῖ ογεζωι{ ἴηι 0 

33. ρινει: ΤΗΝ αἱ πρινη 

35. τιµώὠσι Ρἱ5 αἱ ΝΕΡΚΗΌΠ οἷο... ΤΙ τιµωσιν πί ΑΕΜΓΔΑ οἱς 

8, 35 

Δοί 11, 91 



του ὃ, 24. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

7 ΕΕ 9 Ά λα ἂν ου, 
«που. πατέρα τὺν πέµψαντα αὐτόν. 34 Ὅ' ἁμὴν ἁμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 

ε μ ’ 3 ’ Δ ’ - / / [) Ν 

ὁ τὸν λόγον µου ἄκουῶν καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί µε ἔχει ζωὴν 
δ Ιζ Ν 3 ’ 3 2 2 Δ /, ε] ον / 

αἰώνιον, καὶ εἰσ κοίσιν οὐκ ἔρχεται ἀλλὰ µεταβέρηκεν ἐκ τοῦ θανᾶ- 
» .. ’ ϱ) Ἱά 2 ω 3} Δ { - ιά ”! ο Ν 

του εἰσ τὴν ζωήν. 20 ἁμὴν αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἔρχεται ὥρα καὶ 
α οφ . ο) ’ -- - -- - ” ” 

νῦν ἐστίν, ὅτε οἱ νεκρο! ἀκουσουσιν τῇσ φῶνησ τοῦ υἱου τοῦ Φεοῦ 
Ν ες νο ’ / 220 4 Ν ς ΔΝ ”’ Δ 3 

και οἱ ἀκούσαντεσ ζᾖσουσι». ὥσπερ γὰρ ὃ πατὶρ ἔχει ζωήν ἓν 
ς - 4 Δ -- ε5 23 ον 3 28 -ἰς ας δη 3 
ἑαυτῷ, οὕτωσ καὶ τῷ υἱῷ ἔδωκεν ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῳῷ. 3 { καὶ ἔξου- 

’ ” 2 ” / .. 4 {ν 2 / ] ’ 3 

σίαν ἔδωκεν αὐτῷ κρίσιν ποιεῖν, ὅτι υἱὺσ ἀνθρώπου ἐστώ. 28 μὴ 

94. οτι: Ὁ αἱ» Ο]οπιῖ]ά οἱη | τον λογον: τ 941. ἴδει Οἶοπι 4 Τοτ(ρ)ακ 51 
των λογων (5εᾶ τ τὼν λόγων) | ερχεται: Ὁ ϱ {1: 1 ᾳ απι (ποπ. {1) 
ραΐ παπα ΓαγίρΤαχ 31 (6ο νατὶαί ]ος[1ο) οἱσο5 641 5Τ οπζεί | µεταβεβηκεν 
(Κοπή ὄ94 ιξεται ε» θανατοιο): ο 3.1 4 απι {π 1πς σαΐ πι ἐραηθῖεί 

(ᾳ ἐναπεισῖθ); ὮὉ ο ἴοχ {ο] ἐγαπεῖξ (εοπίτα Ε ἐγαπσίζ). Τοαχιρῖᾶακ οἱτ98 ο8Η 

ἴπίου {γαπείέ, ἐγαποίάί, ἐταπδίεί Βιοί Ιοσίῖο | την: 3 ΟΠη 

90. υμι: Α οἵη | ερχεται: Ὁ ε Εἔ α ΤΕΣΙΡΙΑΧ ϱ{165 68Υ φεπζεί | και νυν εστιν 

(8ο) τν” α Ὁ Τοτίρνας31 οἱτο» σαχ ὃἹ ΑΙΙΡΡΣΤΟ5 οπι | ακουσουσιν οτι Β 
92, 95Π. Ον 9365 ἱ5 (ΟΥ 5,255 οἱ 554, Ἱίεπι Ν1, 1. 9δ. 69. 157. 9Ρ6 αχου- 
σωσιν ... ς Ιμῃπ Τϊ ακουσονταν 6ππι ΑΡΓΔΑΑΠ απο Τ6]] α] ρ]ου ΗΠ{ρρ 0ἱ5 

(ο. Ίμαςσ 55 ος 115) | του Θεου (αεί. Πἱρρ 05 Γατρίας51 οἱ» 6857 ϱ{ϱ): 

ΚΡΠ 28. α119 6ΥΥΡ ΤΕ ϱἰλΙ του ανῶρωπου | οι ἄκουσαντεσ (αἱ. Νε): ϱ 

Αγτόα οπι: νἲ ΟΠΙ ον, 4πβεπι Ἰασίίοπο οοπνοθπ]απί 1 Τογίρῖας21 (πο 

ἱέθτη 165 6Υ) οἱ οΊππι αιιάἰεγίπέ | ζησουσιν επ ΝΒΡΙ, 1. 23. 99, 946. 
8δτ. 75ου 9Ρ9 (αἱ. ΟἨπΙποβοῦ) ... ς ζησονται 6ππὶ ΑΓΔΑΠ πηοῦ 4ἱ Ρ]ου 
Π{ΡΡ δἱ5 Ομγ 3395 υἵς Ογγ4 288 

96. ωσπερ (εί. κό ἴδεπι ΟΥ 4,565 Εβιηατό 69. 50 ΟΥτΗσ 16). νἨρ ΕΙβπιατο 

ωσ | ο πατηρ (ος. Οµ 3355 α(ϊπί , 656 Ἐαοππαίο 5" 69. 39 α] Ῥοτίρταχ 51 ϱ]): 
Ρ 84 ο ζων | εχει ζωην (αἱ. Οµ33585 ΟΥΥΗΓ156 Ον 81368 ΟΥ, 9) ν.Βπς 
πηθγς 4” 69. 59 Ώ1 4151 Ἱρίρ]μ 501 (ποῦ Ίέοπη 541) Νοναιωῖ 1 ζφην εχευ | 
και τω Όιω εδωκεν ΕΤ ἈΕΒ1, (ΑἩ αἲ εν εαυύτω ρτῖογα απ αἱίαγαπι {γα- 
εἴ]αί) Ὁ 1 ααίἩ Εαβππατς 69 {59 ΟΥγλχ155 Εριρὶι 81 αεδδτ ΟΥι”, 350)18 οἱ 
48οχ 581 ({ετ ᾷεδωκεν) ΟιΙπίά,686 Τογίρτακ 51 Π1]255 εἰδαερ αἱ (Ο54, 568 
και τω υι. ζωην εδωκ. εχ.) «.. 6 ἴωπ Τί εδωκ. και τω ὕινω 6πΙ ΑΡΓΔΛΠ 

πΠς8 α] οπιησῖά αγία ο ϱ Ε(οπι και) α {5 32: πενῖᾶ) να αγνοα οἰπίν οίμὲ 
6οΡ απ Γιά ή ὃν 0151364 

27. και εξου. εδωμ. αυτω κρισ. ποιειν (9): νἩ και κρισιν εδω. αυτω 

εξου. ποιειν, πες αίον ΤῬον{ρύακ 31 οἱ ὑμαζοίιπι ἀἄεαίέ ἐῆί /αοεγε ὧι ῇ0-- 

Μεβίαίε | 1ρισιν Βἴπο και ΟΠΠ ΝΓΑΒΙ, 98. Ὦ ο ἆ ο 13: (αἴν1ά) 1 νρεῖθαι 
βγτσα ϱ{Άγ ϱορ ασπι αθίὮ ΟΥ2/35: 565 ο(ή, 1. 359. 860 Ώ14 915,1 Ῥα158ΠΛΟΡ 
(εαίοχ 335 οἱ αρ Ο0115,304) Τά γείδ,1108 γεν ς ΤΙ και αρισιν ο πα ΡΒΤΓΔΛΠ 
απο 4] Ρ]εχ {ο απι {α {οΥ οπι {πρ πι (41) ΑΥΥΣΟΝ αἱ Ον 339 ΟΥν 
3355 1 οτι υιοσ αν θρωπ. εστιν: εππι απέοσθάἆ «οἩ]ς Ἡπ οίο Ὦ ϱ ΕΗ3: 
ΓΙ τα ἳ8 (Ώίσο επέπι ποῦίε, ποϊδίε πιγαγὲ ἐβίιᾶ φωία: Ίέοπι 3: 1 Ὠίσο επιῖπι 

φοδίε, ποϊίέε πιγαγὲ ἔπ [ἱ οπη] Ίιοο οἴς) 5γτεα αἴλτ «ορ Οταπἰπα πο» Ῥιά (5 

Τ]ιάταί ΟΥ 3.395 (ἴπ 1ρ8ο 6οπΙπι) ΝΟΠΗ ὅ,10ὔ Τ6ΓΙΡΙΑΧΣ1 οἱο ... οοπίγα 

κ 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ὃ, 91. τοι 

-- ο ιά 3 στ ’ κ 

Θαυμάζετε τοῦτο, Ότι ἔρχεται ὥρα ἐν ᾗ πάντεσ οἱ ἐν τοῖς µνηµεί- 
2 / -” - 3 νν 99 Να» / ες ν Μί26δ,46 

οισ ἀκούσουσι τῆσ φωνῇσ αὐτοῦ, 29 καὶ ἐκπορεύσονται οἱ τὰ Όαα 19, 
/ φαν ” / 

ἀγαθὰ ποιῄσαντεσ εἰσ ἀνάστασι ζωῇσ, οἱ τὰ φαῦλα πράξαντεσ 

εἰσ ἀνάστασιν κρίσεωσ. 90 οὐ δύναµαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ 
5 α Β Ν 2 / η Ν « , ς  ν ’ 3 / 

οὐδέν' καθὼσ ἀκούω κρύω, καὶ ἡ αρίσισ ἡ ἐμῇ δικαία ἑστήώ, 
- ΔΝ 2 -- 

πα ὅτι οὐ ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὺ θέλημα τοῦ πέι- 
1 495.10 3 ” η » « η 

ψαντόσ µε. ὃ εὰν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, { μαρτυρία 

οµπι 6604 οοη]ο ΕΜΑΥΙά 1. α]4ϊπ αὖΙᾶ ΑΥΥΡΟΝ ϱ{ρ (αίθγαιο ροδί οτι αάά 
δε, 8εᾷ 8ΥΥΡ αάἆ ο.Ά) ατπι Ώαπι 55 (ουκ ειπε᾽ υιοσ αν θρω. λεγεται, αλλ 

εστι. και µη Φαυμαζετε τουτο, φησιν, οτι υιοσ ανΘρ. ζωοποιει. ουτοσ 

γαρ ο υν. του ανΏρ. υιοσ εστι του Φεου, οὐκ ονοµατι ουδε χαριτι, 

αλλα φυσει). ΜεπιοταΡΙ]18 Ἱπρτϊπαϊς ΟἨτγβοβίοπηϊ ος ἀἱδριίαξίο οοπίτα, 

Ῥαπ]δβππο (5/30): παυλοσ µεν ο σαµοσατευσ οὐχ ουτωσ φησιν, αλλα 
πωσ; εξουσιαν εδω, αυτω κρισι) ποιειν, οτι υν. ανῶρ. εστιν. αλλ 

ουδεµιαν ακολουθιαν εχει τουτο ουτω λεγοµενον. ου γαρ ὅια τουτο 

ελαβε αθρισιν οτι ανθρωποσ εστιν’ επει τι εκχωλυε παντασ ανθρωπουσ 
ειναι χριτασ; αλλ επειδη τησ αρφητου οὐσιασ εκεινησ εστιν υιοσ, δια 
τουτο εστι κριτησ. ουτω τοινυν αναγγωστεον' οτι υιοσ ανθρωπου 
εστι, µη Θαυμαζετε τουτο. 

98. οτι εβχετ. ωρα (Δ ΟΠ) εν η παντεσ οι εἴο: ΒΥΥΟΣ οτι τδου παντεσ οι 
οἳς | ακουσουσιν οππῃ Β 103. ΟΗΥ9365 5επ1θ] ΟΥΥ 2295 ἐχί Ἱέσπῃ ΝΗΔ 98. 
ακουσωσιν (:: ο πα ν. 20)... ς Ἰωπ ΤΙ ακουσονται Ο1ΠΙ ΑΡΓΑΠ ππο 

τα]] αἱ Ρ]6ν Βαβείμ2 0ἨΥ5)265 5επιο] Ωγν”͵ 9 6ΟΠ | αυτου εἰ. α Όσο { 
(43: 5 οκ 5ἰ]επί]ο) 1 α απῃ {απ {οτ απ πρ 8ο σαΐ πΙπῃ 8ας ΔΥΥΣΕΝ ϱ{ρ οί 

ην οίς: 98. νος]ὰ 5] ΟΠ! 5, 933 Ταχ εδ οαγ»ῖ του υνου του Όεου, βγτοα 
του Φεου, ΠΙΠΙδΟ5 701 Πιοπιπίς (ΑπΠΙΡΡ9ΤΟ ΠΠή{ Πιοπιῦπίς οἱ οὉ 651 ΠΠἱΐ αεί: 

Οµ 3130 ον εν τοισ μνήµειοισ, εαν ακουσωσι τσ φωνησ του Όιου του 

Όεου, ζήσουσιν, 4186 ροίῦῖπβ Ῥασίέεχ α ν. 95 οἱ ν. 928 ροπᾶσπ(): Ονῖπί 

1931 ΠΙ, Ῥταείογεα Αγτέα ας ἆ εἰ υἴσεπί, ΟτΙπΙ 5521 οἱ υἱυαπιὶ 

99. εκπορευσονται: Ὦ εξελευσονται | ον 8ος οππη Β α 6 Η΄ Ταγίῖεδ σα 5τ 
ΑπβίοἩ 35015 οἱ 459 οἱ 39,1 (5εἆ αλ1βΙ οὐῖαπη φιἱ αμίεπι Ἰαῦεί) ... ς ον δε, 
Ίωη οι [δε] οππι ΝΑΡ1, απο τα]] αἱ οπιπσ]ά ρα {1 ᾳυρ ΒΥΤΡ αίμΥ οίς ... 

πηῦ ορ Αγτζα ϱ{δ6Ἡ Πγπί 505 οἱ φῇ | Ὁ οι δε φαυλα πρασσοντεσ (ἆ φιιὶ 
αμίεπι πια[ε εηεγιιέ) 

90, πονειν Ῥος Ίοσο αἱ. ΟµΥ4958 Εαςπατο Ίος 0Ἠγ5)556 γι 5 (Πρ πΙπίρο1δ46 
ου δυναμ. γαρ, φησι, ποιειν απ εµαυτ. οὐδεγ): α δδ. δ6Υ απίθ εγω Ροή; 
Ῥ 19. 249. Ὁ ο 6 (α πια ἴμδο αἴφιτᾷ ασεγε) { 85 1 ᾳ νρ 5ΥΙΣΟΝ Επδπιατο 

1108 Ρο8{ απ εµαυτου | ουδεν: α αἱ ραἈς ουδε εν (Ο14/968 τω Όιω -- τω 
δυναμενω ποιειν αφ εαυτου ουδε εν) | και απἲθ ή κρισισ (48): κ οπι | 

το Θελημα 8ες: α ΒΥΤΕΙ οπι | του πεµψαντ. µε 3ἴΠθ πατρ. οΠΠΙ ΝΑΒΕΡΚΕ 
ΤΔΑΠ αΙδαας {5 σ1ᾳνΕ (εί. απι ἔον {ι Ἱπρ οίο) αυτοι οαίν ο(μτ 

60Ρ ΤΠ αθἲἩ ΟΥ3)ΤΟΙ ϱ{4/305 (αἱ4568) Έπβπιατο 110 Ρΐ5 ΟΥ 8)366 ϱ{361 Απρ 
Ρ51555 Απρίοβ”315..,ς (- αὐ 82) αἆᾶ πατροσ ουπι ΕΔΗΜΒΌΥΤ αἱ Ρ]6Υ 

Ῥ ο 6πη {οἱ Βαβοείμθήδ ΟΥν)251 



1. 19 5 

10, 20 

14, 11 

το» 5, 90. ΚΑΤΑ ΤΟΑΝΛΝΗΝ 

2 ” ν] , ’ Β 92 4 ] Ν « - Ἀ 3 - 

µου ουκ ἔστι αληθησ᾽ Ὁ3 ἄλλοσ εστιν ὁ μαρτυρῶν περι ἐμοῦ, 
ο ’ ΄ η η ες Π αὖ 9 - 

καὶ οἴδατε ὅτι ἀληθήσ ἐστι ἡ μαρτυρία ἡν μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ. 
1] ε - . ’ 2 ’ Ν - ” 

9ὺ ὑμεῖσ ἀπεστάλκατε πρὸσ Ιωάννην, καὶ μεμαρτύρηκεν σῇ αἆλη- 
- ο ν 2 κο ω / , { 

δείᾳ᾽. 94 ἐγὼ δὲ οὐ παρὰ ανθρώπου τὶ µαρτυρίαν λαμβάνω, 
1 Δ Ὃν ’ ο ς υ. ο 95 3 -- 1] { ’ { 

αλλα ταυτα λέγω ἵνα υμεῖσ σωῦθητε. Όο εχεῖνοσ ϱν ὁ λύχνοα ὁ 
; υ , « αν λος ; ” Ξ η 

καιθμενοσ και αἴγῶν, υμεῖσ δὲ ηελήσατε αγαλλιαθήναι πρὺσ 
ο - 8 » ζω Π . Δ Χο Ν ’ ιο -- 

ὡραν ἐν τῷ φωτὶ αυτου. ο6 ἐγὼ δὲ ἔχω τὴν µαρτυρίαν µείζω τοῦ 
’ .) ᾿ ΄ { . α΄ ’ η) ’ 

᾿Ιωάννου" τα }ὰρ ἔργα ἃ δἐδωκέν µοι ὁ πατὴορ ὤνα τελειώσω αὐτά, 
Δ - αν λ ” ο ς / 

αὐτὰ τὰ ἔργα ἆ ποιῶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὅτι ὁ πατήρ µε ἀπέ- 
. νς ’ ΄ 3 -- ” Ν 

σταλκεν. Ὁτ καὶ ὁ πέµψασ µε πατήρ, ἐκεῖνοσ μεμαρτύρηκεν περὶ 
3 44.9 3 Λ 2 - / ϱ) / 2 σ ο ” 
ἕμου ουτὲ 62) ἄυτου πωποτὲ ἆληκοἄατὲ, ουτὲ εἰίδοσ. αυτου 

99. οιδατε οππι Ν ρα σα (13 1” οπι και οιδ. 1δῃ περι εμ.) ΑγτΟὰ α9ΠΠ 

ενω ς Ἰμπ Τὶ οιδα οσα ΝΟΑΒΤ, απο το] αἱ ρ]εγ ροίς]” νο ντα ον 

ορ ααἲ]ι Ον 315 ΟΥ 315... 6. 68. 61. οιδαµεν | αληθησ: 1, δὺ. 
αλη δίνη | η µαρτυρια (ία οἱ. 4): Ὦδι” ο αάά µου, Πέεπι ϱ” (αίᾳπο οἱ. 

43) 954. Ὁ ς {οἱ Αγτζὰ αἱδεἩ οἱ «ορ ααίῃ αάά αυτου (Ίΐξοπι ΟΜΥΦΣΤΙ οἳ 
315 οπι]δεῖς ήν μαρτυύρευ πε. ἐμ.) | µαρτυρει: 19. 69. αἲπι µεμαρτυ- 

ρηκε 
88. υμεισ οἴο: 5’ ϱ05 ἴρεῖ πιἰφἰέε σα πιο, οἱ ἐεδέϊπιοπζιπι ρεγ]ιδιαί Ιο]ιαπι- 

Ίιε8 ἄε πια 

94. παρα: 69. περι | ανθρωπου: ΡΔ3 126. αἰδ Ἱηπα εορ”1 αγπι ανθρω- 
πων, Ἱέοιι Α” αἱ” -πω | λεγω: 1, λαλω 

96. υµεισ δε (Α9): κἲ οπι δε (Π11955 Αιισϊολῦὂ, εἰ ϱο8 υοἱο{9) | αγαλλια- 

Θηναι ΕΠΙ ΝΑΡΓΑΔΠ πποῦ αἰ Ίοηρα Ρα ΟΠινπποβοδ..,, ς (- αὖ 92) 

αγαλλιασθηναι ου Β1, αἱ νῖκ τη ΟΥ αὐτὸ ΟΥ ΥΣ προσ ωραν: 

Α αἱδ α 13’ νος]θ (πο Ἱαιη απ {ὰ [ον Ίπρ {οἱ οί) ΟΥ 3313 ΗΙ 533 απίο 

αγαλλιαῦ. Ρον 

96. την µαρτυριαν: Ἀ οπι την | µειδω οἳπῃ ΝΗΚΕΡΌΥΓΔΗ αἲ ρα Ογν 155 
εων Τνῦ µειζων ουπι ΑΒΕΘΝΜΑ αἲ παπα... 5 ΟΥ 5,315 (οἱ Πιο5ό6) µειζονα | 

(ώαννου: ΒΡ 1ώανου | δεδωκεν επ ΝΕΤ 1. 99. 69, 101. 909 αἱ ρ]αβ]0 

ΑΗ ΣΟΥ ΡΟΣ..,ς Ἰωῃ εδωκεν 6. ΑΡΔΑΠ πποῦ αἱ Ρίου ΟΥ 315 ο πατηρ: 
Υ οπι ο/ τελειωσω: 69. 194. αἱ Ραπς τελεσω, 64. αἱ Ραπο πληρωσω | αυτα 

µος: ἆ 98. οπι | α ποιω ο. ΝΑΒΡΙ, 1. 22. 98. αἱδ Ὦ ὃ οορ απ αθίἩ Ογν 
4.302 ἘΙ] 506: 996... ς Ἰωπ α εγω ποιω ϱΠι ΓΔΡΙΑΠ πης αἱ ρ]εσοσέα 
νρ σο 5υτρ ο(δὲ Βαρεία σσ ο] 5.115 ΟΥτάΣΤ Απρίομ 353 Αγη ... 98. 468 
α 2.1 ΑιΙΗ55 Τά ΤΙ5 39 (6οᾷ Ρεν) ο | µε: εμε ] απεσταλκεν: Ὁ 
28. 191, 120 Βαφείισοτ 05/15 Ρἱ5 απεστειλεν 

3τ. πατηρ: Δο πατ. | εχεωοσ 61Η ΔΕΗ ΑΠ 3, Ἰέοπη ϱο Λίο ... Ὦ 
εκεινοσ αυτοσ (α ἐῑτε ἵρεε) ... ς ἵωπ αυτοσ (ζρ8ς) οππη ΑΓΑΛΠ ποῦ αἱ 
οπιμσίά ο ο 3: 1 ᾳνρ βγτπίς οιὲ (οοπίτα ΒΥΥΟΠ πο οκρτίπι) ορ 

γα[1 ΟἨιν 5/21 Ογν 1255 ΤονιρακΣ1 ΗΙ] 596 ϱ(996 | µεμαρτυρηκεν (οἱ. ο ΥΕ 
οοΡ ασπη Α:ἰι 45 ΟΥ 9716 ΟΥτ 155 Τοτίριαχ ἩἨ ... ραῦο ΓΕ] α βγτου 
οιαί) οιας ΟΥ 1 ὔτ ΡΙΚ 538 µαρτυρει | πωποτε ακήκοατε 6ΝΠΑ ΝΑΒΡΕ 



ΚΑΤΑ ΤΩΑΝΝΗΝ ὃ, 44. π9υ 

« ῃ 
ἑωράκατε, 95 5 καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ὑμῖν µέ- 

γοντα, ὅτι ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνοσ, τούτῳ ὑμεῖσ οὐ πιστεύετε. 

ὃς) ἐραυνᾶτε τὰσ γραφάσ, ὅτι ὑμεῖσ δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώ- 

γιου ἔχειν, καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ 40 καὶ οὐ 
θελετε ἐλθεῖν πρὀσ µε ἵνα ζωὴν ἔχητε. 41 δόξαν παρὰ ἀνθρώ- 

πων οὐ λαμβάνω, 43 ἀλλὰ ἔγνωκα ὑμᾶσ ὅτι οὐκ ἔχετε τὴν ἀγάπην 
-- ο. -ἷς ον Ὁ ας ο  δ 5 ο ος - / 

τοῦ Φεοῦ ἓν ἑαυτοῖσ. 45 ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνύματι τοῦ πατρύσ 

µου, καὶ οὐ λαμβάνετέ µε' ἐὰν ἄλλοσ ἔλδῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἐδίῳ, 

ἐκεῖνον λήµψεσθε. 44 πῶσ δύνασθε ὑμεῖσ πιστεῦσαι, δόξαν παρὰ 1945 
ῶ ῃ [ Ν π /α π ῃ -ὸ , 

αλλήλων λαμβάνοντεσ, και τὴ» δύξαν τὴν παρὰ τοῦ μόνου δεου 

1 α119 1 να αγτοῖ ο οί αγπη σο ΒγπαπΗά (αρ Βου στ) ΑΙΜΗΙ5 ΟΥν 

Άν θα Ογγ ή, 154: 301: 3569 οµΊπ]356..., ς ΤΙ ακηκ. πωποτ. οἵιπι ΕΔΑ ιποῖ αἱ 

ΡΙο «ορ Ον 3216 Ογναπίμτορ 5το Ῥοτέρτας | εωρακατε ο. ΔΑΗΡΒΌΥΓΑΠΣ 
αἲ ῥρία .... ΕΘΗΚΕΜΑΠ3 α] πια εοθακατε 

986. εν υμίν µενοντα (18. οντα) 6ΙΙΠΙ ΝΗΕΙ, 1. (19.) 98. 194. γδὲτ αἱ ραπο 

ῬοίβΣσ]νο βγτηῖ αθίῃ Απ 5 ΟΥτ 5,154 359 Ἠ[]θ96.., ς Τη µενουτ. 

ἐν υμιν ΟΠΠ ΑΡΓΑΑΠ της) αἱ Ῥ]6ς α 6 4 Ρο ΑΓΙ (ορ οπι μενοντ.) βγτέα 

οεπίς ΟΥ 1 απεστειλεν (Κ απεστελεν): ϱ α16 απεσταλκεν | τουτω: 
Ὁ α] α]ῑᾳ τουτο, 69. 948. 3254. αἱ απο τουτο» | οτιον απεστειλ. ος: 

ο αΤέ επι πίσχπι Τζέι 6 εξ [υπο Ίιοι αιιζἐδεῖς πεφτιε ογοκἰα{είές 

89. εραυνατε οἳΊη ΝΡἘ,.. ς Ίμη ερευνατε ΟΠΠ ΑΗΣΡΙ, απο 611 αἱ οπιπν1ά | 
εχειν (Ίου Ίοςο οὐ. ΟνήδΊ αμ131 Ἐτιδάσπιδίο α] [πΙΠΙ 559 Ο0ΥΡ280): Ὁ ροβέ 
Φοχειτε ΡοἩ | αι μµαρτυρουσαι (ἆ φιαε ἐεδίαπίιη!): Ῥ8ἳ" αµαοτανουσαν. 

Ῥναείετεα α Ὦ Αγτόα ροβί και εκειναι εισ. αι µαρτ. περι εµ. (. ἀῑζαο 

θιπέ «πιαε ἐεδέύπιοηίιπι ἀἰσιπά ἄε πιε; Ὦ εἰ ἶμδας διΠέ Ὕπιαε ἐεδἐὐπιοτῦτπι 

Ρεγλάδεπέ ἄε πιε) αἀά πι φιϊδης Ῥριιαίῖ 208 οίαπι Ίαδεγε, Ίιαε (Ἠ Ίαεο) 

Φη1έ φαο ἄε πιο (εδέγοαπέι (Ἠ {εδέγ, ο πι). Ἠαπι αὖτη αάά ὕπ φιζ- 

ὅμ5 Ῥηαίῖ5 Όο5 οὔίαπι Ίιαδεγε. 

40. να: Ὁ αὖᾷ και | ζωην (εἰ. Ππί255 ο{ς): ϱ 69. αἱδο 5 ΥΙΣΟΝ (Ιπάσαιο 
οὔἵαπη αἲῬ ροεχ5ϱ) ϱΗ1δ)ΞΤ9 Ρἱ5 αάἆ αιώνιον 

41. ανθρωπων: ΑκΠ αἱ) «ορ Ον ο ΟΥν 351 ανθρωπου (:: ος ν. 94) 

43. αλλα οππι ΒΡΙ, 95. .... ς αλλ οπἵη ΝΑΓΔΑΠ ποῦ αἱ ρε; | ουν εχετε 
(4 ουχεται) Ἠου Ίοσο οἵπη Ν”Ρ Ὦ 6 α (ΝΔ οὐκ έχετε την αγαπ. του Όεου 

ουκ εχετε: Ίαπι Ιρῖίαν νι]ρατῖ5 Ιασίο 5δαδρεδία, ΘαάΠΙ41Ι6 8οΙάΠΙ κο 

αρηον]() ... ς Ίωπ Τϊ απίθ εν εαυτοισ ΡοΏ ΟΠ ΑΑΒΙ, απο τα]] αἱ οΠΙΠ 
γάᾳαο ΓΗ ρ]1νρ Ομ δοΟγν 361 ἨΙ] 59 (βγτέα ϱἱδοὮ ο(ῖς «ορ πο 
δὲ ἴπ υοὐΐ8) | εν εαυτοισ: ΤΑ αἱ Ῥαπο εν αυτοισ 

495. λημψεσθε ΟΠΠ ΝΔΑΒΡΙΑ... ς ληψεσθε οἳπι ΓΛΠ ππο χο]] αἱ οπιπΥ{ά 

44. υµεισ (οί. Ου 1355 Ῥαφοίμ 505; 199. ΟΥ 1338 Ῥοβδί πιστ. Ρροπ): 1, 965. 
82εν Βρμι”τ5 Ον 9351 ΟΥΥ 365 οπη | πιστευσαι (οἱ. Οτ9Ι5): Ατ, 1. 29. 
95. 949. 209 ΟΗ1 35 ΟΥτηΣὀ3 πιστευειν | παρα ΕΠΠΙ ΝΑΤΔΛΗ τ1πο Τ6Ι1 
αἱ ρίον ΟΥ 1 335 ΕβΡΤΑΕΡ 156 Ῥαςείμ 509 οἱᾳ.... ΗΡΚΡ 1. 69. αἱ ΟΥ13259 
παρ | αλληλων: δ αἱ Ρ]α5”0 ΟΥ 113385 (ποή Ίξαπι 109) Έιβρταερ 196 Ἠ1] 591 
ανθρωπων, Βρ]χ”τὃ ανΘρωπου | Όεου (εί. Ον 1335 6{359 Βαξοίμ 505 ο 



το ὄ, 45. ΚΑΤΑ ΤΩΑΛΝΝΗΝ 

ὸ ο στ - Ν - « ο} Ἡ , α ῃ π 
οὗ ζητεῖτε; 49 μὴ δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ κατηγορήσω ὑμῶν πρὸσ τὸν 

μα. ε ». -ς ” .. π « - η 

πατέρα᾿ ἔστιν ὁ κατηγορῶν ὑμῶν Μωῦσῇα, εἰσ ὃν ὑμεῖσ ἠλπίκατε. 
σε ὃν 15 ο 8 3 / αγ αν 9 / Ἂ 2 ο λ Ν ας ενω 
Όνικ1 460 εἰ γὰρ ἐπιστεύετε Ἠωῦσεῖ, ἐπιστεύετε ἂν ἐμοί περι 7ὰρ ἐμοῦ 

- Λ! 3 λ -- 3 / / 

ἐκεῖνοσ ἔγραψεν. 4 εἰ δὲ τοῖς ἐκείνου γράμμασιν οὐ πιστεύετε, 
ον -- -- ο ΄ 

πῶσ τοῖσ ἐμοῖσ ῥήμασιν πιστεὐσετὲ; 

σΙ. 
Μ 14, 19-21 -” 4 « ” » 
ντο ὃν ο 1 1 391 Ἠετὰ ταῦτα ἀπῆλθεν ὁ [ησοῦσ πέραν τῇσ Φαλάσσησ 

ο 5, 10-- - - ς .. 

τσ ΓΓαλιλαίασ τῇσ Τιβεριάδοσ᾽ 3 ἠκολούθει δὲ αὐτῷ ὄχλοσ πο- 

τερρ 421 ΒΡΗν ΗΙ] εἰς): Β α Ὦ οορᾶᾶ αγπησα ο. Πίστη 051651 (--αλλα 
την δοξαν την αποτου µονου ζητουντεσ) Ε14ΡΣ5 (αρ Μαϊ 195 ῥοξα αν 

του χὠρισαντοσ αυτον. Ἡν απο του πογου εζητησεν ο α/ λαμβανω» 

δοξαν ανθρωπω)). Ο8 εἰ. ΕΙΒΡΙΔΕΡ 159 δοξαν την παρα ανθρωπων 
ζητειτε, και την δοξαν την παρα µονου του ενοσ ου ἕητειτε. Βοτϊυίίας 

Ίοσι5 ἵπ απϊφαςε]πας οάά 5ἵο: ΚΜΠΟΜΟΥΘΟΥΟΥ οἱε | ζητειτε (4 ἕη- 
τει) 6ἱ. κο... αἲ 19. 4Τ. 9489. 949. 419. αἱδ ο 1 Βρ]ι”Τ5 (οαἵέαπι ζηλουν- 
τεσ) ΒαβείἩ 505 ο, 1θρς 451 ΟΗ 5,331 ΑαιρίοἩ 95,3 ζητουντεσ 

45. εγω: αἲ κ’λ 969. γ30 αἱ ραπο ὁ ο | υμων ΡΥ: 1, Υ3ΟΥ 3] ραπο υμνν, 
Ρ" υµασ | πρ.τον πατερα: ΑΥΤΟΣ 91η | ο κατήγορων (Μ -γοροσ) υμων: 

Β πἀὰ προσ τον πατερα | µωυσησ ΕΙΠΑ ΝΒΡΚΗΡΠ 4] πα... ς µωσησ 

οππΙ ΑΕΡΓΕΗΜΌΥΓΔΑ 4] Ίοηρο Ῥίπ. Ῥιαείοτεα ο α1Ρ]. 

46. επιστευετε δἱ5 (εί. Ον 1589 οἱ 5,118 οἱ 1, 131: 25π Ρἱ5 Ἡρίρ] 55’ 61 Έα δ)21 
οίς): Α Υ56Υ α] Ραιο ΕΙΘΡΞ614 επιστευσατε. Τίαεπι αἱ ραιπς Τσηϊπέρο] 345 

(πά Μα σπὸ) 5ος Ίοσο | µωυσ- οΙΠῃ ΒΡΚΤΙΘΠ οίο... ς µωσ- οππι ΝΑ το]] 

πέ ν. 46 | -σει οΝΠΙ ΝΑΒΡΕΕΟΙΒΥΔΗΠ 4] Ῥογηα α]άῑπ Ισηϊηίρο] (5ο σᾶᾷ 5 
-ση) 015118 ϱ14,131. 357 Ῥἱ6 Ἐρϊρῃδθ:6τ Ῥαβδτ ϱΟἨγ928Σ Οτο... ς -ση 

οππι ΗΚΜΌΓΑ α] Ρ]α Τ]ιάνί 1509 ῃ γαρ εμου (Α7 αἀά α») εἰ. Ιρπϊπίρο! 
Οναπῖπα ΕΠΡΡΣ 0οπ8{ ο ΕρΙρΗΖΟ οἱο: ϱ αἱ Ρ]1810 εµου γαρ | εγραψεν 
οἱ. κό Τσπ]πίρο] Ον Επβ Οοπρί Ερίρ]ι (α. 55) Ον Ογν (εί Τμάτί 1500 
ελαλησεν): κ’ γεγραφεν 

4Τ. Ἐ γραμασιν | πωσ οίο: Ερίρ]ϐ 5 πωσ αν τουσ ἐἔµουσ λογουσ ακου- 

σήτε | πιστευσετε ΕΠΙ ΔΑΙΓΑΠ” απο τε]] αἱ. Ρ]αθσςσρα νε (Πῖ 1μαίί 

ΟΠΩΠΘΑ ογεαεἑίφ) βγταῦς ανς ΟΥ1/959 ο(δν1τδ ΟΥ τΣθτ Τν πΙ229 ΟΥΡρ250 (πίστα 
ογεζεξίς) ... ΌαβΑ 1. 98. 69. 194. 15 ΟΥ 1559 οοἆ ΟἨΥπ1οδο4 πιστει- 
σητε, Ρο ογεάαξἰε ... Ἠνπ" 255. αἱ ραιο ΟἨΥ 5335 Πήπί οχοᾶάΣ (85: 1 
(ο5ς5 ΒΥΥΟΗ πιστευετε (ογεζ({9) ὰ 

ΥΙ, 1. µετα: 19. 69. 194. εορὉΊ α4ά δε | 1. Θαλ. τ. γαλιλαιασ: α 01η, 
151. 8Ρ6 1 ραπς ΟΥΥ 2395 ο{255 (οί οἱ. Πϊπί 11) οπη τ. γαλιλ. | τησ τι- 
βεριαδοσ (α α Εθενίαᾶϊα, 3 1 ἀζίιε ἐἐδεγίαᾶίε: ο ΥΕ αιιοᾷ εδἰ ἠδεγία- 

ἀἱ): ο τπτ" 949. Ὁ ϱ ΑΥΤΡ (1π οά4 0818 οί 55οπι ᾖ!) 05,336 ρτασπι εισ 

τα µερη, ν 24Τ. {Ρο ΡΥαΘΠΙ καν 

9. ἠκολουθεν δε εΠ1Π ΝΒΡΙ, 1. ὐδ. 69. 124. ὀΡθα Άσε 43’ ] οορ ΟΥι 4:15 

«νε ς παι ηκολουθεν (Ε αἱ Ρραπο Ρο ηκολουθησεν) εππι ΑΡΔΑΠ(Ε) αποῦ 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ σε το5 

- | ΔΝ -- ’ π.3 

λύσ, ὅτι ἑώρων τὰ σημεῖα ἆ ἐποίει ἐπι τῶν ἀσθενούντων. ὃ ὁ 
.) - Ν ο) Δ 2/ 2 Ξ - κ) 3 - 2 έ 5. Δ ” 

ἀνγλθεν δὲ εἰσ τὸ ὄροσ Ἴησουσ, καὶ ἐπεῖ ἐκαθέζετο μετὰ τῶν µα- 
Ξ » 1 τ ν , ο ας π 5 

θητῶν αὐτοῦ. 4 Ὅ''' ἦν δὲ ἐγγὺσ τὸ πάσχα ἡ ἑορτὴ τῶν Ιουδαίων. 
. Δ ο ο ορ / ω 

ὃ 3'1 ἐπάρασ οὖν τοὺσ ὀφῦαλμοὺσ ὁ Ιησοῦσ και Φεασάμενοσ ὅτι 
λ 2/ ” Ν ος η [ Ν ο /, ῶ / 

πολὺσ ὀχλοσ ἔρχεται προσ αυτόν, λέγει πρὺσ Φίλιππο» πὀθεν 
3 2/ σΑ / ᾳ 5 - κ λ 
ἀγοράσωμεν ἄρτουσ ὤα φάγωσιν οὗτοι; ϐ τοῦτο δὲ ἔλεγεν πει- 

΄ ρ] ον ο ολίος {. Δ ἂν ὰ., -- ασ υ ’ 

ράζων αυτόν αυτὸσ γὰρ ᾖδει τί ἔµμελλεν ποιεῖν.  αἀποκρίεται 
στο Ὑὸ Ὀ ν ’ ο/ ε) 2 ” 3 -- 

αὐτῷ ὁ Φίλιπποσ᾽ διακυσίων διναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖσ, 

αἱ Ρρ]ετ {6 4 να 5γγεἩ αἰπ!τ αἩΣ αγ αα{] Ομ ση Οµτοπ4ὐἳ /οχλ. πολυο 

(1 πιιέζΗιζο): Ν πολ. οχλ., Ίτεπα νά ΙΤ εἰ {έεγιπι ἔπαε 5εοεῖεπς ἔγαπβ 

πιαγε Τ{δεγίααίς, δὲ εἰ φτίπι πιιξία ἔγδα ειπι Γιἱβδεί δεσµία οἵο | εωρων 

επι ΔΕΔΑΠ ιποῦ αἱ Ρ]οΥ (81 ραπς εωρουγ, εώρακασι, εωρασι) Ον 3355 

οἳς ΟἨτοπ40τ.., Τμ εθεωρου» ο. ΒΡ1, αἰά Ογν 515, Ἱέοτη Α 19. εθεωρώ» :: 

69, 95 | τα σήµεια ο. ΝΑΒΡΚΕΙΙΒΛΠ αν Τέ νρ ΑΥΤΟΙΠΠ ϱ0Ρ 6ο αΥΠΙ αθί1 
Οτο» Ονν Οµτος....ς (- αμ Β2) αυτου τα σηµεια ΟΠΠ ΕΡΗΜΤΝΓΔ 

αἱ Ρ]α :: οί 9, 35 | επι (5ρετ, δἹργα, 1 πι ές εἰς): Ν περι, Ὁ ϱ ἄε ὑπ]ίν- 
πιῖδις, 85 ἆε ιδ φιί οίο 

8. ανηλθεν εἰ. δὲ Ὦ ο ἔᾳ {988 ο (115 αδεεπάί) ο νΏ (11 κι), ΟἨχοι 10Τ 

ανεβη ... ΝΌ 124. 498. α Η3’ 1 ΟΥ 93835 απηλθεν (αδήθ. Αάάϊάιπιις 
δε οΠῃ ΝΕΑΒΙΤΑΛΠ Ίππο χε]] αἱ ΡΙ6χ α 5ΥΙΡ οοΡρ! Ον 9395 ΟΥ 4,318 
Οµτοπ4οἳ... ο 1. 19. 2ὔ. 69. 9Ρ9 18Ρ]ε νᾳ αά ουν... πθγτοι Θ456Ἡ 
οί μυ αθίΏ Ῥγαοπῃ παν ... 6ΟΡΔΕΝΥ ΑΥΤ οπ1 οορα]απι | 6 επτῃ νΝ Ἠδ..,,ς 
ο τξ ΕΙΠ ΔΟΑΙΓΑΠ πποῦ α] οπηπσ]ᾶ ΟἩσ ΟΥχ Οτο... ᾱ οπι; ἳ δγτοα ϱ{ 

5οἩ ϱ{ἨΥ απ{ο εισ το οροσ Ροῦπ | εκει (αἱ. κο): ϱὸ 1, 2Ρ8 αἱ Ραῖο αθἲ]ι 

Ρος εκαθ. Ρον... κ 68. Τ1. 119 {ογο οἵη | εχαθεζετο (-6ηζετο ϱ) 
οσπῃ Ν(εί” αἰς)ρ 19. 69. 194. ... ς ἴμῃπ Τϊ εκαθητο οππι ΑΒΙΓΑΑΠ ππς 
χα]] αἱ Ρ]εν Ον ΟΥΥ ΟἨτοη 

4. ήν δε εγγυσ: Ὁ εγΥ. δε ην 

δ. ο (αἲ οπι, 5ΠΡΡΙΞ) 56 πος οσο 6ΝΙΏ ΔΑΒΡΚΙΜΠ αἱ Ρ]Η810 1ὲ νο «ορ ΑΥτ 
οα ϱ{Ρ Ρο αΠΠΙ πα ΟΥ πδι., ς απίθτ. οφθ. ΟΠΠ ΕΕΘΗΒΌΥΤΑΑ αἱ 

Ρ]οΥ ΒΥΥΣΕΒ οίαὲ | τ. οφθαλμουσ: Ὁ 28. αἱ ραπο 1 βγτζα οξπίγ ϱ{Ἡχ ορ 
(Ροἆ πο δ6Βν’ οχάἀζ) αεί] αᾶά αυτου | πολυσ οχλοσ (ος): νραβαοβ. 
Π5: 1 νςσ οχλ. πολ. (:: οἱ αἲ ν. 9) { λεγει: ΡΕἳ καν λεγει (Άγτει δ{5εὮ ϱὲ 
π αα{Ἡ διδζευαντέ -- εἴ υἰά(έ -- εί ἀσᾶ νο] αἰατ) | προσ φιλιππ. ουπι ΝΒ 
Ρ1Δ 98. 60εν Ογν ή"... ς ΤΙ πρ. τον φιλ. οππι ΑΓΛΠ πο το]] αἱ ρ]ου 
Βαβείμ»το | αγορασωµεν (610/) οπἵη ΝΑΒΡΕΕΘΗΙΜΘΕΔΛΠ αἱ Ίοηπρςα Ῥ]α 

«κε αγοφασοµεν οππι κὉν αἱ Ρευπηα Βαβοθίμδτο Ογγ 4 τὸ, 1ρΙο νρ 
επιεπηις, Ὁ ο επιἴπιι | φαγ. ουτοι: Να α ουτ. φαγ. 

6. δε (9): κ” γαρ | αυτοσ γαρ (Ν5): νἩ ἆ αυτ. δε | εµελλεν οπτη ΝΑΕΚΙ6 
Απ αἱ Ρία Ον 15 Ον 2316... ΤΙ ημελλεν οππι ΡΕΕΘΗΜΌΥΓΑ αἱ ρ]αβῦθ 

ΤἸ. αποκρινεται (Ὁ αποκρειν.) εππι Ν”ρβε.... ς Τη Τί απεκριθηή οΠΠη ΝΟΑ 

ἨΤ, απο 16]1 αἱ οπιηὂ]ᾶ 15 νο θἷο | αυὐτω οἳπι ΔΕΑΒΤΤΙ, Ίππο το] αἱ ΟΠΙΠ 
Υ1ᾷ ΠΡ]εῦ νρ οἱο... κἲ 6 0ΠΙ, 5εᾶ κ” αἶπα Ίοεο Ἠαῦθί ουν (ΝΕΡ ουν αυτω, 
πὶς] Ροβπ8 νο]οραί αυτω) | ο φιλιππ. «ΠΠ ΝΗ αἱ Ρ8µο ... ς ]μη Τί φι- 



9 6, 8. ΚΑΤΑ ΤΩΑΝΝΗΝ 

Ὀ ΄ η ; ῤὝ -- σ - 5 

ὕνα ἕκαστοσ βραχύ τι λάρῃ. ὃ λέγει αὐτῷ εἷσ ἓκ τῶν μαθητῶν 
. - 3 ς . Ν ση) 9 9' 

αὐτοῦ, “νδρέασ ὁ ἀδελφὸσ «Σίκωνοσ Πέτρου" ϱ) ἔστιν παιδάριον 
Έτ να ” ’ ” ο λ / » ; πό ι ” 

ὧδὲε οσ έχει πέντε ἄρτουσ αριθ ίνουσ και δυο ὀψαρια” ἄλλα ταυτα 
5 .) / η σολ. ωά ο ιά Ν 3 

τί ἐστιν εἰσ τοσούτουσ; 10 εἶπεν ὁ Ιησοῦσ' ποιῄσατε τοὺσ ἄν- 
η 3 . τ ν ’ π » 9 αρ 

Όρωπουσ ἀγαπεσεῖν. ἡν δὲ χόρτοσ πολὺσ ἐν τῷ τόπῳ. ἀνέπεσαν 
τ ς ο « ΄ τ 

οὖν οἱ ἄγδρεσ τὸν αριδμὸν ὧσ πεντακισχίλιοι. 11 ἔλαβεν οὖν 
Ν 2 νο . Ν » Ν / -- 2 

τοὺσ ἄρτουσ ὁ /ησοῦσ Καὶ εὐχαρίστησεν καὶ ἔδωκεν τοῖσ ἄνακει- 

λιππ. (5ῖπε ατίῖοι) 6πΠΙ ΑΒΡΓΔΑΠ ππο το]] αἱ Ρ]ος | αρτοι: Ὦ Ροβί αυ- 

τοισ Ροπ | αρκουσιν: Ἡ αρχεσει | αυτοισ: κ ΟΥ 351 οσα, Ίτοπι β7" 
(άπσεπίογ. ἀεπαγίου. βαπεβ ποπ δέ αἱ ηπιδγιίθηιιε οἵο) ϱοΡρ | εκαστοσ 

5Ίπο α ἁΠίαπ 6Η ΝΑΒΗΠ 19. 9δ. 609, α]δ 1 νρ σο 60Ρ ΒΥΥΡ αἲΠΙ αθί] 

(Βυτοι οἱ πιοβίσιυπι πιοζίσιπι εζαπί) Ον 5 39τ ΟΥν οστπ νι, ς αἲᾷ αυτων ο. 

ΡΓΔΑ πποῦ α] ρ]ου ΑγΥΣοῦ αίμν (ἆ αἱ αἴπφιὲ πιοᾶίσιηι ασοϊρίανιθ) | τι οτι 
ΒΑΤΥΔΑΠ αποῦ αἱ οπιμσίά  Εᾳ Υς ΒΥΙΡ (έαπι οἩ ο{δοὰ οίἩτ νά ασΠο- 
86616) αγ ΟἨτ 8,1 ΟΥνΥΤ,,. ΒΡ Ὁ ο 2 ]αᾳ 90οΡ 6ο οπ1, Ἠϊπο 
Τη [τι] 

9, παιδαριον 5ἶπο εν οἳπι ΠΡΙ” 1. 69. 1ὔΤ. α]15 ἔοτο α Ὦ ο 1 βγτοὰ αθί] 
Ον δα ΟΥ 5335 ΟΥ ΣΤ νωνς (499 ρτοῦαπίθ οπιβδίοπαπι Ῥεμιι) αἆ 

ει Ίωη [εν], οσα ΑΓΑΑΠ” αποῦ αἱ Ρ]ου ο { 43: ο νρ ΒΥΙΣΕΝ οἱΡ οίλν σο 
ΑΥΠΙ (απεερς οοΡ) :1 εισ αἴο ΡΥο τισ αραᾶᾷ ΜΙ Μο Το {πδΠΙσΠΒ: αριά 

1οἩ οἳ 11, 49. 19, 94 | οσ (α)’) οππι ΑΒΡ"α0Λ 19213 969. αἱ ρ]αβ15... 
ς ὃ οππ ΝΡΞΕΕΗ(Φ)ΚΙ ΜΒΥΓΑΠ αἱ ρ]ον Ονδάττ Ον στα [τι ϱἨ οπι 

10. ειπεν οπῃ ΝΗ1, α {055 βγτόα ο{δοἩ αγπι ΟΥ5)519...ς (409) αἆᾶ δε, Ίωπ 

[δε], οππῃ ΑΓΑΛΠ πο αἱ Ρ]εΥ Ὁ ᾳ σο ΒΥΤΡ;: Ιίοπι Ρᾷ αἱ ραις ο 6 Εβ7' 
σ] νο ουν αἀᾶ; Ιἴοπι 6ο αθίἩ ΡΥΔΘΙΗ και | ποιήησατε οἴο: 8ΥΥΟ {ε 

τεσιπιεγε ι]αοίίο «08 Ἰιοπιῖπες 0ΠδέβδΙΙΒ 0Π8έδΒΙ5 | χορτοσ (865 κἲ το- 

ποσ) πολυσ: Α Ὦ πολ, χορτ. | εν τω: Δ ΟΠ τω | αγεπεσαν ΟΠΠ ΔΛΒΡΕ 

ΡΕΙΙΜΝΓΑ αἱ Ρ]830... ς ανεπεσον 6 ΗΚΒΌΛΠ αἱ ρ]ι ΟΥ 350 1 ουν 

ΟΙΠΩ ΝΑΒΡΚΙΠΑΠΑαΙΡΙπα Ὀς Εξ] (6 5. αί νάν) νο εορθᾶᾶ ΑγιΡ οιμν 

Οψν 1,559 (α1Σ δε, α]ά ο ᾳ βγτζὰ εἰδέἈ ΑΥΠΙ κάν ανεπεσ.) ... ΕΕΗΜΒΥΓΔ 
α]άῦ Γογθ οοροᾶάΣ σο (δε αὖά {06 οπι, Ἠἶπο 99 [ οι ανδρεσ ΟΠΠΙ ΝΑΒ 
ππς τε]] α] Ρ]ουΥ.... 91 1. 98. 151. αἱ Ρας ΟΥ 2509 οπι ον | ανδρες: Ακπὶ 

109 ΡΙΑΕΠΙ ανθρωποι | ωσ ο. ΝΒΡΙ,... σ Ἰωη ΤΙ ὠσει 6ππη ΑΡΑΑΠ απο 

αἱ οπΙπσῖὰ ΟΥν ... ΑΥΤΟΣ ϱ{5ΟΝ (ΠΟΠ Ιίοπι ην είϱ) ορ οπι | πειτακισχ. 
(86): κ” τρισχιλ. 

11. ουν οπΠὶ ΝΟΑΡΌΙ, αἱ ραπςς ο Γῇ3' 1 4 Υρ (ο σιπι αοοορἰθεεί 6Υ49) οοΡρ 

ΒΥΣΡ 1ης (1 οοἆθατβ) Ογγ 1... ς δε ου ΝΤΑΛΙ πποῦ αἱ Ρ]ες Ὦ ρο 
ΑΥΤ ΑΥΤΡ ἰχί Βαρείμ2όδ.,,, α 1. 19. 69. 118. 194, 9Ρ8 και λαβων, ΑΥτ 
ος οἱ56Ἡ ο(Ἡσ αθίἩ οἱ αοσερίέ, α 5Ίπα εορα]α :: ε{ Ἡ. ΡΡρ. | αρτουσ: Ὁ 69. 
Ῥταθιη πεντε | ευχαριστησεν ( ηυχαρ.) και ΕΙΙΠ ΝΡ  Ῥ ο ᾳ (α Ὁ φγα- 

εἶαθ εφέ εί, ο 4 επεοία{έ εἰ) 5γνοὰ εἴδεὮ οι... ς Ὦπ ΤΙ ευχαριστησασ 

οπΠ} ΑΒΙΓΑΑΠ αποῦ αἱ οπιπνίᾶ ς ΓΠ3 1 νσ (ο 5.1 νρ οι ηγαίας α(ίδ- 

δεί, { φγαίία» αφεπθ) ΒΥΤΡ 6ορ απ ααἲ] ΟΥ 2519 (οτι ειπεν 0 ιώαγνήσ᾽ 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6,14. ποτ 

µένοισ, ὁμοίωσ καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων ὅσον ᾖθελον. 19 ὡσ δὲ ἑνε- 

πλήσθησαν, λέγει τοῖς μαθηταϊῖσ αὐτοῦ συναγάγετε τὰ περισσεύ: 

σαντα κλάσματα, ὕα µή τι ἀπύληται. 19 συνήγαγον οὖν, καὶ 

ἐγέμισαν δώδεκα κοφίνουσ κλασμάτων ἐκ τῶν πέντε ἄρτων τῶν 

κριθίνων, ἃ ἐπερίσσευσαν τοῖσ βεβρωκύσω.. 

14 9 Οἱ οὖν ἄνθρωποι ἰδόντεσ ὃ ἐποίησεν σημεῖον ἔλεγον 

ποιησατε τουσ ανΏρ. αναπεσειν, χαι οτι ευχαριστησασ εδωκε τοισ 
ανακειµ. απο των αρτων εἴς) Βαβεῦι 5ο Ον 1333 (σήµειωτεον δε οτι 

αντι του ευχαριστησασ το ευλογησασ ειρήχεν ο µατθαιοσ' διαφώνη- 

σει δε ουδαμωσ των αγιω» η εκδοσισ είο. Ἠήαπι Οτ 5,519 ϱοπιραταί 

ον φαγοντεσ απο των επτα ευχαριστηθεντων αρτων εξ οι φαγ. απο 
πεντε ευλογηΘθεντων. | εδωκεν οππι ΝΡΥ 40. 69. ΤΡε σ.οἳ αἰδ (ἴεπι αἱ 
Φεδω-.) Ὁ ο α ΟΥ2510 018155, ς Ίωι Τί διεδωκεν ο σπα ΑΒΤΔΛΠ αποῦ 

8ἱ Ρρ]ει Βαδείι ΟΥν ας ο ΓΠ51νςδ (1 Τα αἰδίγίδι) σο. Ιπίει- 
Ριείες τα]! ρΙοτίᾳπε, τί «ορ βυτοπαίρ αἰῖ ροΐῖις5 ἄεᾶᾶ απατά αἰρέτ- 

ῥη οκρτϊπιαπὲ :: αριᾶ Ἀγπορίί εδωχεν εί εδιδου απ ἀϊδειρα]οβ ρει- 

Ππαίς Ίος γετο Ίοσςο απαπῃ αἆ τουσ αναχειµ. Ῥετπααί, αρίῖαδ παπι 

εὐωκεν νϊάαενὶ ἀερεραίξ διεδωκεν. Νεο οπῖπι ος Ῥτο εδωκεν βαΏεβίίπι- 

μαπα αδί Ροβίαπαπῃ ος ᾳπααε 5εαπιπίας ἵαπι αἆ πποάιπα ΘΥΠΟΡΙΙΟΟΥΙΠΙ 

πηπίαία [π6χθ. | τοισ ανακειµενοισ ουπι Ἅ ΑΡΙΠ 1. 9δ. 1183” 2904. ρ.οἳ 
Ὕνλον θρέα ο ΓΗ 1ᾳ νς βγτεα οί π{ ϱ{ΒΣ ϱ0Ρ σο αππι αείμὶο ΟΥ 2510 

Ῥαβοίμ20ῦ Ον 5 330 Νοπιδῦὃ (και ποθε ὁαιτυμονεσσι και ὠρεγε πασιν 
εὐωδην). ΟΕ Αιασίου 33,4 αοεερῖέ αμίεπι ἀοπιῦιις Ίεσις Ῥαπεδ, αξίας εφ ίῇ, 
Πιβατέ, 1 ασξζ διωιέ ραπιεΒ, ροκίέ{ απἱε ἀἰδοιπιδεπίες ... ς (58εὰ 4909) Ρτασπα 

τοισ µαθηταισ, οι δε µαθηται 6ΙΠΙ ΝΕΡΓΔΑ αποῦ α] Ρρ]εν Ὦ ο (αεάίϊ 

ἱβοζριιζές ειιΐς εί [εουτῖσο αἱ] ἀἰφοιριί ἄατεπέ) αεἴἹΡΡ Ογτς" 5” | ομµοιωσ: 

ΡΜ αἱ ραις αάά δε | εκ: Μ απο 

12. ενεπλησθησαν: Ἐ 1. 118. 191. 556 αἱ ραιο επλησθ. | Ἱπερισσευ- 

σαντα «ΠΠ ΝΑΡΙ, της το]] αἱ Ῥ]ον Οἡτ 5355 ΟΥν 155... Ἡ 40. 68. 64. 

α] περισσευοντα | αποληται: ϱ Ὦ Ε1 εορ ααίῃ αάά (Ὁ 1 Ῥταεπι) εξ αυ- 

των 

19. ουν (αἱ. «ο ΕΗ2 14 νς 5ΥΤΡ εἔΤ εορθᾶᾶ): ΤΑ αἱ ραπο Ὦ δε... 
βγτζα ϱ{5οἩ α οί] εἰ οοἰ]ε(εγιπέ, 5ο ἔπιο οοἰ]εφετιωιέ ... 119. ορ” αγπι 

οπι σορπ]απῃ | επερισσευσαν οππι Β9Θξ 61. θ06ν (ΡΡΔΤΗ περιεσευσαν) 

εκες ἔπερισσευσεν (0 αἱ περιεσευσε, Δ περισσευσεν) οππΏ ΝΑΙ, τπης τοΙ1 

αἱ Ρ]εν ΟΥ” (απερ επερισσ.) 

14. Ψενδαπη οπή ο | ιὀοντεσ: Ἡ, αἰδ ειδοτεσ | ο εποι. σηµειον ΕΠΙ ΔΑΡΙΓΑ 
ΔΠ ππςοῦ αἱ οπιπΥίά ρα ΕΕΣ ρ]αᾳνρ (ο 1 εἰθπιπι φιοᾷ Γοοῦί, Ε Εφ πτιηι 

φιιοά /εοσγαί) ΒΥΥΟΊΠΠ είς... ἨΘ5 ἃ 60Ρ αἲπι (ΑΥΤΗΥΟΟ πρί αὐ ος νουδιι 

πογνα Ι6οΓ1ο ἹποΙρ]{) α εποι. σήµενα. Ῥταείεγοα ποπ απἀάΙάππας ο 5 

ΟΠΠΙ ΝΗΡ 20ἵ.α Ὁ ο 6 1 απι [Πα {ΟΥ {058 οπῃ 1ης Ίας ππξ (8εᾷ πηπι ρα{ ιό 

νσε]έπι) βακ 5Υτόὰ αὖΠ ... ς (56ἆ 499) Ίωμι αἆά ο 1ήσουσ ΕΠ ΑΕ ΓΔΛ 

π πηςῦ αἱ ρ]ει {3 ᾳ νσεᾶ (5ο 17" νς φιιοᾷ Ίεδις /εεσναί εἰφπιπι) ΦΥΥ 



ποϐ ο, 1Ρ. ΚΑΤΑ ΙΩΑΛΝΝΗΝ 

ια, [αν ῃ 3 ϱ) - { { Β 

. ὅτι οὐτύσ ἐστι ἅλιθώσ ὁ προφήτησ ὁ εἰσ τὺν κύσμµον ἐρχόμενοσ. Ῥειί 18.15 ή ή ν 
- ” -- [ αι ) Ἡ { 

15 ᾿Ιησοῦσ οὖν γνοὺσ ὅτι μέλλουσιν ἔργεσθαι καὶ ἀρπάζειν αὐτὸν / ) { ϱχ 5 
” / Ω ’ δι.4 , / » ν ᾱ ο ἲ / 

ο ἵνα ποµ/σωσι βασιλέα, φεύγει παλι» εἰσ τὸ ὀροσ αὐτοσ µόνοσ. 
« λ ᾽ 2 - 9 . 

Μι 14, 92-36 10 Ωσ δὲ ὀψία ἐγένετο, κατέβησαν οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ ἐπι τὴν 
Με 6, 45 -- 56 -- .. οι μ Ῥ . . 

Φάλασσαν, 1τ καὶ ἐμβάντεσ εἰσ πλοῖον ἤρχοντο πέραν τῃσ θα- 
’ 3 ’ /’ Δ 32 Ν ς ’ Ν ” 

λάσσισ εισ Καφαρναουμ. κατέλαρεν δὲ αυτοὺσ } σκοτία και οὕπω 

ΠΕΙ ϱ{ Ἡχ «ΟΡ 6ο αἲπι ΟΥΥ 3 33) (ο εποι. ο ἴξ σημ.) | οτι (εί. «ΕΠ Ρ]Ι 
νο): κ 949. 949. α] Ῥαις α Ὁ ᾳ ΑΥΠΙ οπι | αληθωσ: Ὁ οπι | ο ειστ. 

.κοσµ. ερχοα. ΟΠΠ ΔΡΝΜ 204, α Ὁ 3. 1 {οβ8....ς Ἰωῃ Τ] ο ερχοµ. ειστ. 

ποσμ. ΕΠΙ ΑΒΙ/ΓΑΘΒΛΠ πποῦ αἱ ρ]εγο ξα νρ ΟΥ 5 11, 21 βίο 

χξ ο υι. του θε. ο ειστ. κοσµ. ερχ., 4πετα 1ο πιασί5 ἆς τ1βα Το αη- 

ηἶ5 (οβδίανϊί ἀῑχοτῖπι (ΠΠ να]αίβεο αἆ πιπίαπάαπα Ἠπϊαβδ 1ου βοτ]- 

Ρρίατατῃ.) 

15.15 ουν: α 15. 69. 0115390 ο ουν (ΟἨ γουν) τς | ἵνα ποιησωσιν βασι- 
λεα οππΙ ΝΕΑΗΙ, (86 1 νάίν αυτον αἀαῑπτας {πῖςςε) 1. 98. 98. αἱ 

Ραπο (ᾳ ν]ᾷς ρο5έ) ΟΥ1599 ΟγνἨδδ,,,ς (5ο 499) ιν’. ποι. αυτον βασ. 
ΕΙΊΏ ΡΓΔΑ απο» αἱ Ρ]ον ΠΡΙΕΥ να εα] «ορ ΒΥΥΟΠΙΠ 6ο αὖπὰ αθἩ 0Η15/390 

«Νο και αναδεικνυναι βασιλεα, Ίἴεπι α εἰ Γασεεγε γεεπι (Ααρίος ὔ0)1 
οτι οοφπιουἰδδεἰί «ία Όεπεγαπί αἱ γαφεγεπέ εμπι εἰ Γαοσγεπέ επι γείέπι, 

ΖΓαοἳξ Πίεγωπι οἵο) | φευγεν οππι αἲ α ο 61 νο ΒΥΥΟὰ (ρΥβ6ΙΠΙ8ΑΙΒ 26- 

Τἱφιαέ εος) ΑιισίοἩΣσ»1 (οβ αἱ, Τοτ{{4 91ο] 18 οἱ μοέεβίαίοπι (ποιο πιζ]απι πε 
πι 8105 (ζάεπι εωεγσιΩ! -- δὲ ε(επι 8ε ἀεπιίγιο Πεγί οοπδοῦις ιὲ περι γέ- 

Πιτ, Ῥζεπίβκίπιε ἄεαδέ Γοπιαπι δε ϱἴθ) ... ς Ἰωη ΤΙ ανεχωρησεν οππι 

ΝΟΑΒΡΤΙΓΑΑ πποῦ αἱ οπηπσίᾶ Ὦ ο {ᾳ 5α]ι σορ βγταίτ οἱ (ζω) Ἡῦ οσο (αὐίτθ) 

ααίἩ (αιδάμαζέ 8) Ο0Ἠ1δ50 (8οὰ 1π 6ΟΓΩΠΑ και βασιλεα χειροτογεµ) εµελ- 
λον, 9 δε χξ φευγει) Ογι 1.536 (6ο ἵπ 6ΟΠΙΠΛ τουσ - αποφευγων) 1: ανε- 

χωρήσεν εκ Μιὰ 18. (ο[ 19, 10. 14, 19. 10, 91 οἰο) αἀδιπιρίαπι νά(χ οἱ 
φευγεν αί ραταπα ἀἴσπιπα Ῥροχβοπα Ίσα ρι]δαπι. Οθγίο φευγει α]ῑθ- 

ΠΙΦΑΙΠΙΊΙΩ ο5δί α οογγεςίογο.) | παλιν οπι Ἀ(αί” οί)λΛΗΡΚΙΙΛ 1. 989. 118. 

194. αἱ πια 1{ νς Ρο 5γτόα ϱίρ οί Βὲ αγ ΟΥΥ ή 356,., ΡΕΑΠΝΜΒΌΥΓΑ αἱ 

Ρ]19 100 α]ά1η βαἩὮ σορ ΘΥΙΣΕΝ αεί (ΟΥ 15585 1 γαρ ποτε, γνουσ οτι - 

αγεχωρήσεν εισ το οροσ, αλλ οὐ µετα των µαθητων, αλλα µονοσ εἰς) 

Ομ 5,350 Νοπῃ ὅ 61 οπι | κογοσ: Ὦ αἀά καχει προσήυχετο:: ο Μί 14, 

985 | αυτοσ (354. Ὦ Π3' 1 αὖπι ΟΠ1) µογοσ: μον. αὖτ., 496Υ 9Ρ6 ΟΠΙ 
πίσατηα 

16. οψια: Μ οψιασ | επι (1ἱ νρ αά πιαγε): Α 19. 09. 191. 255. 208. 200ν 

α]άῑπ ΟΗΥΣ/335 εισ 

1Τ. εµβαντεσ (0 ενβ.): Ακ αἱ ραπο ΟΗΥΔΣ95 αναβαντ. | εισπλοιον ὁπι 
ν ΝΒΑ 98. 118, 151. Ρο ΟγΥ 399... ς ΤΠ Τϊ εισ το πλ, ουπι ΑΡΓΑ 

αποῦ 4] Ρρίεν ΟµΥδ25 | ήρχοντο: ερχονται, ἘῬτο Ίρχοντο οἱο ο ἐγαπα- 

Γγείαυεγωπ! οοπίγα π αρ]αγπαιπι. | περαν: Ὁ 19. 69. 6Ρ9 αἱ Ραις ΟΥ 
295 ΟΥτ 1 .δ εισ το περαν | καφαρναουµ οππι ΝΕΤ Υ96Υ ΗΡ]6Υ γρ βα]ι 
ορ ψο ΟγιΣ5" Νοπηδθό., ς καπεργαουµ οπΠΙ ΑΙΓΑΑ πο 4] {εγο 
οπηἩ ᾳ ΟΝΥ 955 ]κατελαβ. δε αυτουσ η σχοτ. ΕΠΙ ΝΟ... ς Ἰμη ΓΙ και 

σκοτια ηδη εγεγονει (ΥΘΠΕΥ γεγονει, Υ96Ι Οι 95 εγενετο) ΝΤ ΑΒΙΓΑ 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6,20. που 

- ο ή [ 

ἐληλύθει Ιησοῦσ πρὺσ αυτούα, 185 ἡ τε Φάλασσα ἀνέμου μεγάλου 
, ; 3, Π στ « / 2/ , 

πνέοντοσ διγείρετο. 19) ἐλιλακότεσ οὖν ὧσ στάδια εἴκοσι πέντε 
” ” η - -- Λ ώ 

ἡ τριάκοντα θεωροῦσιν τὸν {ησοῦν περιπατοῦντα ἐπὶ τῇσ Βαλάσ- 
π -Ὁ Λ ε Π 

σησ καὶ ἐγγὺσ τοῦ πλοίου γινόμενον, καὶ ἐφοβήθησαν. 20 ὁ δὲ λέ- 
ο λαο 5 .- 2] πι »- 

γει αὐτοῖσ᾽ ἐγώ εἰμ, μῇ φοβεῖσθε. 31 ᾖθελον ουν λαβεῖν αὐτὸν 
2 Δ . λ 3 / ο λ ο. ων Ἀ Δ - 3 « 

εἰσ τὺ πλοῖον, καὶ εὐθέωσ ἐγένετο τὺ πλοῖον ἐπὶ τὴν γῆν εἰσ ἣν 
ε - 

ὑπῆγον. 
. να ος ς 4 ς --- / 25 πο Τῃ ἐπαύριον ὃ ὄχλοσ ὁ ἑστηκὼσ πέραν τῇσ Φαλάσ- 
σ [τά / ο 2 ο ζ) - 3 Ἀ ιῤ ὃν, νὰ 2 

σησ εἶδον ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ 1 ἐκεῖ εἰ µη; ἕν, καὶ οτι ου συν- 

Δ Πο αἱ οπιΏὐΊᾶ 1{ ( οἱ ἐεπεύῦγαε ἶαπι εγαπέ, 6 εἰ σιπι εβδεπέ {επεῦγαε) 

νο τε]] ΟΗΥ 5395 ΟΥτ 3ο 1 ουπω (ρτοβαπίο Βε]μα) οππη ΝΕΒΡΤ, 98. 69. 
194. 949. 954. α ὓ ο Γ] α ςορ δο ΒΥΤΗΣ ατπι αα{Ώ ΟΥΡ Νοππόθτο,,. 

ς ΤΙ ουν (:: νάΐν επτη α]ίεγα Ι6οίίοπθ δη εγεγον. εοΏαεγετε) ΟΠ ΑΓΑ 

Α πποῦ αἱ Ρ]ετ ο 3’ νρ βύτσα εἰ πίτ ΟΗ15)355 [6 οππα 1, δ0..... ς Ἰμη 

Τ1 ο ἳξ οππι ΑΒΡ απο τα]! αἱ ρίε; 0Ο ΟΥτ. Ῥοεαιπιαιδ απίεπι απίθ 

προσ αυτ. ουΠΙ ΑΡ 80. α ααἲἩ ΑΥΤΗΝ... ς Ἰμπ ΤΙ Ρροβί προσ αυτ. ΡΟ 

6Η ΑΤΓΑΛ απςῦ αἱ ρ]ογ 1ΡΙ9Υ νρ «ορ βγτόα αἱ αἴν αγπι Ον ΟΥτ, ἴέειη 

Ἡ Ροβὲ προσ αυτ. εληλυθ. Ῥταείετεα κ 19. 8Ρ9 α]10 ροβίπο. αυτ.ο 
6 α.ᾶ εισ το πλοιον 

18. τε Θαλασσ. εἴο: Αγτοι εἰ υεπίμς διηφεθαί οε]επιεπίέεγ, εξ ἔτι δαέωηι 

οδὲ ἐῆΙέ5 πιαγε. | τε (ία ἃ 6; ΠΙαία): ϱεὲ Ὁ ο Ε1 α (83: νά) νο αντι 

60Ρ Ρο αεί δε... δα. ΒΥΤΑΓ ποη εχρτῖπι | διηγειρετο ο. ΔΑΡΕΕΗΚΝΡΓ 

Δ αἱ ρ]ογ Ον 8395 ΟΥΥ 22Ο... ΤΙ διεγειρετο οππη ΒΕΙΌΥΛ αἱ8 

19. ουν: γεπεν αᾶά ολην την νυχτα | ωσ εΠΙΏ ΝΒΙΗΓΔΑ απο τ6]] αἱ ρ]εν 

ΟΗν δή ΟΥ... Ὦπ ὧσεν ΟΠΠ ΑΏ (5εᾶᾷ απίθ ειχοσι Ρο) 1. 151. 

ἴδοςα]δ... 398. 191. 98Τ. ἆ οπη | σταδια οτι Ντ 106. (αἱ. Τιαί{. δέα- 

αἴα)... ς Ἱμπ Τϊ σταδιουσ ο ΝἈναΙῦΑΗ1, απο ε]] αἱ ρ]εν Ον Ογτ 

επ ε{ 46 δι {γίδα {ογπιαο ΦίερΗ. Τ168. Ῥαπ]]ο αβΙίαία5 σταδιου. | 
γινοµενον: α αἱ Ὁ δα Ογν γενοµενον 

20. ο δε (59. 111. βγτέὰ οἱ 56ἳ. αάά τς): και (α ἆ φωῖις ἔρδε αἲθ) | µη 

φοῤεισθε: Ἐκ αἱ10 {γα µ. φοβησθε... 5Υτέᾶ ΟΥ 

21. ηΘελον:  6Ρ9 ἠλθον | λαβειν αυτον: Ὁ 69. 124. Τρὲ α119 [εγο ο ϱο 

Ὁ. ΑαρίοβἜδ,τ αυτ. λαβ. | εγενετο το πλου. ο. ΑΕ41, 1. δὺ. 69. 124. 9Ρε 6Ρο 

ΥΓ] ραιςσσςας 1] α απι {α {οΥ {08 Ιπρ παί 88Η «ορ αγπι αθἰὮ Οςὅ1ο 

Οτο τν Αιρίομ5ΟΊ.,, ς το πλοι. εγενετ. (0 εγενηθ η) ουπα ΝΡΓΑΛ αποῦ 

8ἱ Ρ]ετ α Ὦ ΓΗ5’ νσεῖε ϱγτοα απ (θΥτας εί οὐπιιῖ ὑπυεπία }ζέ πιαυῖς γε- 

φέγδα αἆ {εγαπι οἴο) 6ο | επιτην γην οσπι μ 19. 28. 69. 115. 124. 

455. 5 (Ίἴεπι 121. 157. 936Υ ειστην γην) ΟΥ 510 (18 νς αἆ {εγγαπι) ... 

ς Τωη ΤΙ επι τησ Υήσ ΕΠΙ ΝΟΑΒΡΙ/ΓΔΑ πηςῦ αἱ ρ]εν Ογν ” | υπηγον 
(6): νὉ υπηντησεν 

92. εστηκωσ: 2351 εστωσ | Β" περα | ειδον (1 ιδ.) εππι ΑΗ πα []α 
({1 έωγθα -- υἰώεγιωαέ, κα ἆ 4 ἴιθαε - υἰώεγιπιί) 58] οορ 5γταῖ (5εὰ 5Υτ 

Ρ ΤΙΡ πιουεγιιὲ) οἱ οσο (ἵπ ΙΒ νοτβίοπῖῦτς οπιπ]θιις5 οίάεγιέ Ῥγαθ- 



800 6, 28. ΚΑΤΑ ΤΩΑΝΝΗΝ 

-- το .. » - { - 3 ὦ . Ν 

εισγλῦεν τοῖς μαθηταῖσ αυτοῦ ὁ ᾿Ιησους εἰσ τὺ πλοῖον αλλὰ 
’ ε Ν - » ὄ σ ., τ ΄ 

πόγοι οἱ µαθηταί αὐτου απγλθον 20 ἄλλα ἠλθον πλοιάρια ἐκ 
/ Ν ” / ο ᾿ 3 ) 

Ίιβεριάδοσ Εγγὺσ τοῦ τύπου ὕπου ἔφαγον τὺρ ἄρτον εὐχαριστή- 

Ετεδβο βἵησι]ανί) ααίἩ (Ο1 3,395 σοπη). Ίτθιι ρε 42. Ός 5 σὸ νρ 

αΥΠΙ ΑπθῖοἩ 305 ειδεν (έωγδα -- υἰᾷ), Νοη 3 σκοπίαζεν ...ς ΤΙ τδων 

611 ΡΑΡΓΑ (4 ειδων) απο (οί. νοιεν) αἱ Ρίον (67. ιδουτεσ) ο (σπι βοῖ- 

Ρεπό) 8γνα ΟἩν δν ἐπί ΟΥν 391 (Ὑπ οοἵη ΠΟΠ {απρίθ) | πλοιαριον (ο α 
πανί) αλλο: 19. 69. 194. 4 ἆ ο 4 αλλ. πλοιαρ. | ει µη εν ΟΙΤΗ ΝΟΑΗΙ, 

1. 11. 99. 49, 10τ. 2653 Ὁ (ἱδί ππι ἐζμ ο Η5 61 α ὃΥνε Ρο 60Ρ 

ποίῃ αἲΓ Ρο» Νοπηδδὸ,,,ς (9) αάά εκεινο εισ ο ενεβησαν οι µα- 

Φηταν αὐτου πα (ΝἨ)(Ρ)ΓΑΑ ππςῦ (αἱ, γαπεΥ) αἱ ρίεν αἰάῑπ (4) ο (3γΥ 

σα) Αγταῦν (οἱ Ἠχ). (6α]ι) (ανα). 018 254 Ον γω, γατίαπί εκει)ο (ΑΔ αἱ 

Ίο): Ὦ 98 αἱ ραπο αἰάῑπ α Υγτόὰ αὖπὶ ΟἨΥ ο. Ἱίονα εισο (ΡΊή αἱ 
ϱ): Α 093 εισ ον, αἱ Ῥλιο ΟΠ εισ. Ποπ εγεβήσαν: δ αἱ πια ΟΥΥ ανε- 

ῥησαν. Ἰαιη οἱ µαθητ. αυτου: νἲρ 19. 69. 194. α 8γνοὰ βα]ι αγπι οι 

καθ. του.(ϱ” αυτου) τὸ, 108. ΑΥΥΣΕΣ ΡοΥΒΡ οπι αυτου | και οτιου (Α 

11) συνεισηλθεν (191. α115 ΟΥΥ2291 συνήλθε, 1 Γιογαί, ἱπη Πίου ΑΥΥ 53) 

τοισ µαθητ. αυτου ο τΕ(ο 16 Α οί Ἡ. 1. οἱ ρο5δί συνεισηλό., {08 ΑΥΤΗ 
πεί]. Ροβί συνεισηλΘ., 3" ΠέδιΦ ὧν παυεπι σιπι ἀἰδοίρ. διΐβ, 8. οπι ἀῑΐδο. 
διζς Ἰπίγαυᾶ Πο8. π πανίσµία, αἰ ΑασίολΣὃ οσα ο ἴ) ... ν και οτι ου 
συγελήηλυθεν αυτοισ ο τς (015 35 και οτι ο ἴξ ου συνεισηλθεν) | εισ 

το πλοιον (Α πλοιαν, ποίαϊο ο 84ΡοΥ α) οἳΠΙ ΝΑΒΡΚΙΘΕ αἰ55υς 6 3: 
ανα (1 Τα ὧν παυεπι, νρζ]ο ὧπι παν) Ον ΟΥν...ς (- ἄν) ΤΙ εισ 

το πλοιαριον 6 ΓΔΛ πποῦ (αἱ. νοπεν) αἱ ρ]ογα ἔα (α { ὧν παυἰσομζα, 

ᾳ ὅπ παυίσιίαπι) | αλλα µογοι (0 8 α μΟ)ΟΝ) οἱ µαθητ. αυτ. απηλθου: 

950. Άγτέα ο{56Ἠ ΡογβΡ Ῥ]απο οπι. Ῥταρίοτος νἩ (5αΡρΙ0) 66. 68. 61. 

Π3: 1 ο απηλθον (0 Γογιι{) 

20. αλλα ηλ. πλοιαρια: ἃ επελθοντων ουν των πλοιω», Ὁ 4ΤΠΙ αλλων 

πλοιαρειων ελδοντων, Ὁ 5ΥΥΟΙ οἱ ομπι δμεγυοπίεεεπέ αἴίαε παυες (Βγνεα 

εἴ οπι αἴίαε παυες υεπίγεπ{) | αλλα 5ἶπο εορα]α 6π Ἠ1Θ5 98. ο ϱ0Ρ 

(8αἩ. εἰ εεοε αἶίαο εἴς) ΑΥΤΗΣ... ς Ἱμη Τϊ αἀᾶᾷ δε οππη ΑΓΑΑ απςῦ α] Ρίου 

ΠΜΡ]ῦ νε αντι γο]] ΟΥσ 2,294 | Ίἠλθον επ ΚΙΜΤΟΕΡ 1. 98. 106. 194. 
121. 151. 299. 9Ρ9 ΤΡθ ᾳ5οἳ γ5ΟΥ 256Υ 139 {οχο (264. διηλθον) ... ς ἴμη 

ΤΠ ηλθεν επι ΑΒΑΛΑ πποῖ αἱ ρία.. Ῥταοείετοα κ αἱ Ρας α]άἶπ Ροβί 

πλοιαρ., 1, Ρο8ί τιβεριαδ. Ροή. Εκ ]μβίένοετος β3ρ]ᾳ νο Αιρίομῖσ 
δηφεγυέπεγηιέ (Ὦ οἱ σἶπι βρε Γεπίβδεέ) ρτασβοπέ, ᾳιιοᾶά βοπ]ρίιτας σος]- 

615 Ν επελθοντ. ταβροπᾶαί. Γομαπί α ο Ε σεπεγι. | πλοιαρια ο1πὰ 

Α(Ρ)ΗΓΑΘΕΑ απςῦ αἱ Ρ]εγα σα... Ιμπ πλοια οσπι (8) 101. ὃθεν νο 

Γηὔσ]1νρ | εκ: η 191. 6961 186 ΑΙ10 α4ᾷ τησ | εγγυσ του τοπου 
(Ίαες ΕΥΥΕ ΠΟΠ οχρχΊπι) οπου εφαγον τον αρτον: Ἀ εγγυσ ουσησ (Ν0 

του τοπου Ρτο ουσησ) οπου και (Α9 οτι) εφαγον αρτον | ευχαριστή- 
σαντοσ του κυφιου (29Τ. αἰῖ ΒΥΤΡΕΕ οί Ρ ΙΡ ΡοΓΑΡ του τὸ, μΣ6ἳ αυτου, 

1. 118. 54Ἡ του κυρ. απίο ευχα.)... Ὁ ἓ 5. 1 4 φιιοπι δεποίπεγαί (-αῖῖ 

{) ἀοπιήπιβ ... ὁ ΠΛ Τι ΕΟΥ {08 οπι Ίης {οἱ ΑΥΣΗΕ ϱγαξζ αφοπέαν ἀοπιύιο 

({ο8 ἄεο) ... Ὁ 693 α ο ΒΥΥΟΝ ΥΠ Ῥ]απο οΠη, Ἠίπο ΡΟ 11ο πα 4, 1 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΛΝΝΗΝ 6, 26. 801 

- ε λ4. [κά ο, . ο”, νὰ 3 5 ] ”/’ 

ταντοσ τοῦ κυρίου. 34 ὅτε οὖν εἰδεν ο ὄχλοσ ὁτι Ιησουσ ουκ εστιν 
» .ν Σολ ς Ν » ῳ »΄) 5) κ .) Ν ’ Ν 

ἐκεῖ οὐδὲ οἱ µαθηται αυτου, ἐνερησαν αυτοί εισ τὰ πλοιάρια και 
3 ” ο. - -- - υ « ’ 

ᾖλθον εἰσ Καφαρναοὺμ ζητοῦντεσ τὸν ᾿Ιησοῦν. 325 καὶ εὐρόντεσ 
-- / α} σε 6 ’ / στ ’ 

αὐτὸν πέραν τῆσ θαλάσσης εἴπον αὐτῳ' ῥαβῥεί, πὀτε ὧδε γέγονασς 
ω(» 3 /( 2 -- ανν] ” δν μα, . ασ κλ ος / ς 

260 αἀπεχρίθη αὐτοῖσ ο Ίησουσ και εἶπεν αµην ἅμιν λέγω υμῖν, 
-- -- έ ον » Ἡ τό / ϱ) -. 2/ 

ζητεῖτέ µε οὐχ ὅτι εἴδετε σηµεῖα, ἀλλ ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων 

94. οτε ουν (6 αιέεπι) ειδεν (89 δεν) ο οχλοσ (α Ὦ ἆ ο 3" α ἴο8 υἰώιβεειιέ 

ἐιγόαε) πδαπθ οι µαθητ. αυτου (εί. Νϐ): ν βγτέὰ και ιδοντεσ οτι ουκ 

ην εκει ο τξ ουδε οἱ μµαθηται (5γτέὰ αάά αυτου) | ειδεν εαπι ΒΡΕΕΟΜΒ 

ΥΓ (Η ειπεν) είο ... ΝΕΑΚΙΘΕΔ αἱ δεν... Ὁ εγνω | (81 ραὶς ο τς, ὃ. 
Ροβί εστιν Ροή): Ἡ 964. οτι | ενεβησαν ΟΙΠΙ ΝΟΑΒΓΔΑΑ ππεῦ αἱ ρ]εΥ εἰς 

. ΑΕ, 1, 118. α16 ανεβησαν ... 9 19. 69. 124. Ὦ 3 1 αππι ελαβον 
(οκ 5 τοίϊ]παπ{ί αυτοι 19. 69. 194. [ξεᾷ αρ Βἱ ποίαίπν αυτοισ] αγΠ1 3, Ὦ 

εαυτοισ, Ὁ ΕΠ”. 1 αοοερετιπί εἰδέ) | αυτοι ο. ΝΕΑΒΡΕΕΘΗΚΙΜΥΔΑ (αἱ. ναιΘΥ) 

αἱ ρ]ον α]άῑπ ᾳ οορ 5ΥΤΡ αοἲῃ ΟΥτυτ1...ς(-- 60 2) και αυτοι ο. Ὁτ αἱ 
νὶκ τὰ ... Νἲ5 98. 951. 909. 4ὐδ. 80ο ο {νο σο βγτεα θ{ίδἩ οἳἩτ Ρ]απο 
οι... ϱ Ὁ 3 1 εαυτοισ (1240ἱΟΝ αυτοισ) | εισ: ϱ 19. 69. 1924. Ὁ 5’ 
1 οι, Ι{6ιη (αξοεπᾶεγιωπέ πανἰσιζαδ) ϐ απι [απ [ου {05 (α]) |. τα (ϱ οπι) 

πλοιαρια οππι ΝΕΒΡΤΙ, 9δ. 09. 124. 249. 9ὔ4, 959. 964. Ἱεριει (οἱ Π' 

πανϊσμίαπι) νο ΒΥΥΡΊΑΕ ΟΥΥΤΤΗ... ς τα πλοια 6ΊΙΠΙ ΑΓΔΑ ἹΠς6ῦ αἱ ρ]οΥ 
ΒΥΤΡ ἴχί ,,, ΝΆ το πλονον. Ἀἰπιτον 3" (νἷᾶε ππίθ) θγτεα { καφαρ- 

παουμ ΕΠΙ ΝΒΡ εἰο... ς παπερναονµι (εῦ. νΕΠΕΥ): τί ν. τ | τον ο: κ 

α] {ογ αυτον ... Ὁ οπι 

Ῥοέαπη Ἰοσππῃ Ἱσίίαν (29---94) νἘ βίο: τη επαυριον 9 οΟχλοσ ο εστωσ πε- 

ραν τησ Φαλασσησ ειδεν οτι πλοιαριον αλλο ουκ ην εκει ει μὴ ΕΜΕΟ 

εισ ο ενεβησα» οι μαθηται του τὺ και οτι ου συνεληλυθει αυτοισ ο εξ 

εισ το πλοιᾶν αλλα πιονοι οι µαθηται αυτου” επελθοντων ουν των 

πλοιων εκτιβεριάδοσ εγγυσ ουὐυσησ οπου και εφαγον αρτον ευχαριστη- 
σαντοσ του κυριου και ιδοντεσ οτι ουκ ην εχει 0 1 ουδε οι µαθηται 

ανερησαν εισ το πλοιον και ηλθον οἵο. Θπἶθιδ ραςβῖτη ργαείεν οαείεια 

5γτζα αοσεἀστο, δἹηρ]]]αἰῖπι οίαίαπη ο8ί. Ῥταείετοα ΙΠρΤΙπΙΙ5 ΙΠΘΠΙΟ- 

τα]]ε εδί επελθοντων, αποᾶ 5ο] κ ρτορτίαπη 65έ, α ρ]ατῖδαιο Ἱία]αα 

εοά]οίραβ εοπβτπιατὶ, ΟΥ 5393 355 (ασνίθ Βῖο οἁ Ιποπίϐ) πῇ] πὶδὶ Ἠαςς: 

τή επαυριον ο οΟχλοσ ο εστηκὠωσ, ιδων Οτι αλλο πλοιαριον ουκ ήν εχει 

ει µη εὖ, Σισ ο αγεβησαν οι καθητ. αυτου, καν οτι ο 15 ου συνεισηλ- 

Φεν, ε/εβησαν και αυτοι εισ ετερα πλοιαρια, ελθοντα απο τιβεριαδοσ. 

320. ραβῥει 6ΗΠΙ ΝΒΕΗΓΛ αἱ (α ΠΡΙ Ἱπρτϊπιϊς αεσεάηί ΔΟΡ)... ς ΤΠ ϱραῤῥι 

ΕΙ ΑΡΙΑΚΙΜΒΟΝΔ αἱ] Ρ]εν | γεγονασ (ετ. ΕΠΣ φπαπιῖο Ἰιίς ιφέὲ, ἱεθτα 

εοΡ ΥΥΡ) ... Ν 28. ηλθεσ (38. ήλ9. ωδε), Ὁ εληλυθασ. Τἴαπι υεπἰφέέ 
18ΡΙ6Υ νο φαπαὔπί ϱγγοὮ οίδοἩ ϱίΏΣ σο αγτη (πὲ 98.) αεἰἩ (φιιαπάο υεπέφεὲ 
εἰ αργιιεέ{ [ι1ς) 

26. απεκριόῦ. αυτοισ ο (Ν 351. 258. οπι) {5 και ειπεν (Υ36Γ οπι κ, ειπ.): 

βγτοι /έδιις ἀίαιέ εἶ | ζητειτ. µε (99): νἲ οπι | ειδετε 6ΙΙΠΙ ΝΒΕΕΕΙΜΓΑΛ 
αἱ Ρρία... ΑΗΚΕΟΥ αἱ πια εδετε... Ὦ ειδατε | σηµεια (αι. Ον 1315 οἱ) 

151). Ὦ α Ὦ Γ {05 ραΐ ρο αἀᾷ και τερατα {(:: ος 4, 48.) 

ΤΙΡΟΗΕΝΡΟΗΕΕ, Ν. Τ. εᾱ. 8. 51 
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υ - ΔΝ Δ ” λ λ 

καὶ ἐχορτάσθητε. 2τ ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρώσιν τὴν ἀπολλυμένῃν, 
.] - . ] ./ ιό) ς Ν - 

ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν µένουσαν εἰσ ζωὴν αιώνιο, ἣν ὁ υἱὸσ τοῦ 
2 ’ ’ { ” - { Ν 3 [ή { ΄ 

ἀγθρώπου δίδωσι» ὑμῖν" τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἑσφράγισεν, ὁ Φεύσ. 
ως τ ΝΔ - ΄ -- / ο - 
25 εἶπον οὖν πρὺσ αὐτόν ' τί ποιώμεν ἵνα ἑργαζώμεῦθα τὰ ἔργα τοῦ 
ος --µ 29 ώ ΜΑΣ) - λ..ς 2 ΕΕ ων ερ) ΙΑ. 
Θεοῦ; 29) ἀπεκρίθη Ιησοῦσ καὶ εἶπεν αὐτοῖσ᾽ τουτό ἐστιν τὸ ἔρ- 

- - ” ’ .) ιν) .) ’ .] ο. σ9ι.4. 

7ο» τοῦ Φεοῦ, να πιστεύητε εἰσ ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνοσ. ὃί 
τ -- Σά Δ τ ΄ ”. λ ; 

εἶπον ου) αὐτῷ τί οὖν ποιεῖσ συ σηµεῖον, ἵνα (δωµεν καὶ πιστευ- 
/ ο) ΄- ω] σ4.10 ς / ς ας λ ’ ”! 

σωμµέν σοι, τί ἐργάζῃ: 51 οἱ πατέρεσ ἡμῶν τὸ μάννα ἔφα- 

ϱΤ. εργαζ. µη την βρωσιν την απολλυµενην (αἱ οΐμπη Νονα{Ε811 55315 ορε- 

Γαπιϊπί απέεηι ποπ ἑαπι εδεαπι 4μαε Ῥεγίέ): Ἀ εργ. βρωσιν µη την απολλ., 

Ἱίοπῃ Ὦ Η11 513 ορεγαπιζπᾶ εδοαπι Ίι0πι Φπιαε Ῥεγτί (Ἠ1] ἐπίεγί). ΟΕ Οἶεπι 
519 ο{ 551 εργαζ. µη την απολλ. βρωσιν (ία πίχοα Ίοσο) | την βρωσιν 
8ος ϱἩΠΙ ΑΒΡΚΙΜΡΌΥΓΔΑ αἱ Ρ]ογ α Ὦ 6 {α βα] οορ 8γτοι οεπίγ α(Ώτ το]] 
Ον τν 1 Ον: δν 191. 398 ΟΥτ 1 398 οἱ8οίσή Νοναί ΗΙΙ (π1] ρτοραί ΟΊθιη 158 
εργαζεσθαν γαρ την βρωσιν τη») εισ αιωνα παραμενουσαν 0 κυριοσ 
ενετειλατο) ... ΝΕΕΗ 28. 69. αἱ ο (ς Η5: πί νά(ν) 1 νς Ο1οπιδ1» οιὔοι 
0οπ5 3) 611 ἘρΙρΠ1Οτ0 ΑαρίοΠΣ5,10 οπι | ὀιδωσιν υμυν εππῃ Ρο Η {088 
«γτέα πο ΟΗΣ δν 39 δν, ς Ίπι Τϊ υμω ὅωσεν απ ΑΒΙ/ΓΔΑ απο αἱ Ρ]ετ ο 

ΑΠΙ {ὰ πρ ΦΥΥΡ τα]] Οτ1315 Ογν 5500 ο(8εί5δ4 Νοναί, επι ὀωσει (659. 

-ση) υμιν 69. 194. αἱ αἲἷα α Ὁ ἔᾳ νρε]θ (1έοπι {οΥ 1) ΑΥΙΣΟΝ ος ΟΥ 

5399 ΗΙΙ5Τ3.. Ποπ Νοπη δ,11 ὀπάσσει. | τουτον: Υ 69. τουτο 

98. ουν: Α Βγτεα οἱδε οίἩτ (Ποπ Ίέεπη ϱ) αγπι οἱ | προσ αυτον: ε αἆ 

εωπι Πιαεί | τι: α π4ᾷ ου» | ποιωµεν υπ ΝΑΒΙ/ΤΓΔΑ υποῦ αἱ ρ]εν Ον 

11345 ΟΗή 5,301 ΟΥΤ ΣΤ, ς (8εᾷ ποη ςὲ 0 Βᾳ) ποιουµεν οπι πιῖπαδα 

Ρἰα90.... ᾱ (ϱ νῖᾶο ρο5:) 19. 194. ποιησωµεν, 69. 954. Οµτ στ (εἆ 

πιαΙογ””ϐ) ποιησοκεν,  νρ Γαοἰεπιβδ. Ὦ ἰγαΠΒΡΟΡΙΕΙ5 νοχὈῖς βίο: τν ερ- 
γασωμεθα ("ερσωμεθα) ινα ποιησωµεν | ἵνα (86): νἲ τν | εργαζω- 

µεθα (οι. ΟΥ 1339): Οδ 5ΤΤ (που Παπι 501 18) εργασωµεθα ... ΚΜΕ αἱ 

πα εργαζοµεθα. Ὦ ν]άςε αηίο. 

99, 15 ΟΠΠ ΓΑ αποξ αἲτὸ Γοτο α]άῑν ΟΥτ 450... ς (64000) Ίμη ρταεπη ὁ 

οπι ΑΕΡΚΙΤΑ αἱ Ῥουπια Ου 1315 (0195501 ειπεν ουν αυτοισ ο 19) | το 

εργον (ει. Ος 135 Ο0οπ»έ”. 601 Βαπειποπι 3 Οµτ 501 είς): η τα εργα 

(πο Ίἴθιη 5811) { πιστευητε (1, -ειτε) ουπι ΝΛΒΙΤ 1. 98. 40. Τ1. 106. 

2Ρε σδοἵ α]δ Οτ ΒαδΕΙΠΟΊ νο, ς Τη (εκ 6ΥΤΟΥ6) Τὶ πιστευσητε 6ΝΙη 

ΓΑΔΑ Ἱπςῦ αἱ Ρρ]ογ Οομς{ 3.611 015501 ΟγΥ Μο Τατ δν 145 /. απεστειλεν 

(εί, Ον Οοπεί θα8 Ον ΟΥτ Τμάτί): Τη 61. απεσταλκεν 

80. ουν ρτῖ: 248. 254. ᾳ βγτοα αίδΕἈ ο οπι (ΑΥΤΗΣ ααἲ] αἱ ἀἰμογιπί) | ουν 
Βος ΟΠΠ ΑΒΡΊΤΓΔΑ πού αἱ ρί6ι Πρ]ετ νρ βγτει ϱ{Ρ βαἩ ΕΙΡΠΙΑΤΟ 119 (Ἠ 
8901, Ντ 99. αἲά 1. (0 αιίεπι) {09 ϱοΡ ΒΥΤΣΕΝ οίατ ανπι αεί ΟΥ 1, 505 
οπι;: Ἠἶπο 90 | ποιεισσυ (189. 69. αἲ πια 1 [ο ασπι Οδ ο ΟΥ τ 1905 
οπι) σηµειον (εἴίαπη α ΕΡΠΙΑΥ6119): ν 191. ποι.ση.συ... Ῥῦνοαοαα 
(ς αἲ: αἱ να(ι) νς σοι (ία) ποιεισ σηµ., {{έμ εἰφπιπι Γαοἱς | νδωμεν: τ 

αἱ ειδομεν 

81. ημων: Ὁ 09” αἲ απο ων ] το µαγνα (Κ µανα) εφαγον (αἳ. ΕΙΡΙ)ΆΥΟ 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6, ὁτ. 8035 

ο / 3/ - 2 -- κ 

γον ἐν τῇ ἐρήμῳ, καθώσ ἐστιν γεγραμμένο»᾿ ἄρτον ἓκ τοῦ ουρανοῦ. 918,34 
-- -- ῃ 5 2 ν ο 3 ως ΚΟΑ ΛΑ. 

ἔδωκεν αὐτοῖσ φαγεῖν. 93 εἶπεν ουν αυτοῖσ ὁ Ιησοῦυσ᾽ ἅμην ἁμιῃ 
ο νο, - ο ὼ ο / » -- 2 - 

λέγω ὑμῖν, οὐ Ἠωῦσησ δέδωκεν υμῖ τὸν ἄρτον ἐκ του οὐρανου, 
ή ος ” - ὸ ον Εν 2 

ἀλλ ὁ πατήρ µου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ του οὐρανου τὸν ἄλη- 
/ . « Ν / ς - - .. Δ [4 Ώ ’ 3 κ» 

Θινόν. 99 ὃ γὰρ ἄρτοσ ὁ του Όεου ἐστιν ὁ καταβαίων ἐκ του 
- Σ-- ! -- / ω σ ε Δ 2 ρομς 

οὐρανου καὶ ζωὴν διδοὺσ τῷ κὐσμῳ. Ὁ4 εἶπον οὖν πρὺσ αυτόν 
/ / Δ ορ 1 ” - Ὁ Όδ.ι -Τ τ 2 

κύριε, πάντοτε δὺσ ἡμῖν τὸν ἄρτον τοῦτον. ὃῦ εἶπεν οὖν αυ- 
9 μμ ; ” ε 5” δν μννν ἃς / Ν Ὡς δν 

τοῖσ ὁ Ἰησοῦσ᾽ ἐγώ εἰμι ὃ ἄρτοσ τησ ζωῇσ᾽ ὃ ἐρχόμενοσ πρὸσ ἐμὲ 
Ν { [ή .] Ν ὰ / ’ 

οὐ μὴ πεινάσῃ., καὶ ὁ πιστεύων εἰσ ἐμὲ οὐ µή διψήσει πώποτε. 
Ὁ ὃ δλια»: τσ αρα ο νο ος / Δ 2 / Ξτ σο.1ο 
96 αλλ εἶπον υμῖν ὅτι και ἑωράκατὲ και οὐ πιστευετ. 

119]: τν 88. 69. 194. 10 α 5. 1νς (5δεἆ ποη απι {ια Γοχ α1) 5ΥΥΡ αντ 

απ ΟἨν 5501 αἱ505 ΟΥτ2Φ09 εφαγ. τ. ανν. | εστ. γεγραµµενοΥ: Ὁ εστιν 

(1ος ἀε[είππῃ οδί) 7εγραµµ. εστιν (1τ νο εοτρέωπι εδ) ... 1. 2ΡΕ αἱ 

Ραιό γεγραπται | εδωκεν: κα 69. 194. Εαβηατό 119 (οκ οονεπ) δεδωκεν 

99, ουν (οί. ο { 3: 1 νο δα] ΥΥΡ: Ὁ αὖπι δε, ΥΤΗΣ εί ἁἰαῖί): α1, αἱ Ραις 

. (εκροιιάεπ» ἔ]ιν αίαι. ἐ1ί6) ο 13 α 8γτέἩ 6ἴδΟΝ σορ οτη, Ηίπο 99 { που- 

σησ οΙΠΙ ΝΕΡΚΙΘΥ α] τηπὰ ... ς µωσὴῆσ ΕΠΙ ΑΕΕΔΗΜΌΤΔΑ αἱ Ρρ]α. ο 

αίῖαπη αλΡΙ, | δεδωκεν οππι ΝΑΤΓΔΑ αποῦ αἱ ρ]ον ΟΥ 33 Εδρς ήτα Ομ 

350 ΟΥτ 1Ο, Ἰωῃ εδωκεν «ππῃ ΒΡΙ, 121. αἲ” Οἶαπι 125 Ἐαπιατο 115 ΟἨν 

33905 1 αλλ: Ὁ αλλα 

985. οτου Φεουσ.ἈΏ... ς 1η ΤΙ οι ὁ ο. ΑΒΙΤ απο τα]] αἱ οιημΥἷά Ο16π1155 
Οτ1 4 Εδρςή1 ΟΥ ΟΥτ | ζωην διδουσ (9 διδωσ) εἰ.α Ὁ ο α 5ΥΤ6Σ αγπι 
Ο]απι 135 ΟΥ1344 οἱ5/555 οἱ” 25 Εδρρότί (6111) 0Η18)908 Ογτήθα1.... Ακ 99. 

954,6 { 5: νρ 5α]ι «ορ βγταῦ αίαὲ σο ααἩ Ἐ8Ρ5 355 (αι 201) διὸ, ζοην 

94. κυριξ παντοτε: Ἀ παντ. κυρ. 

96. ειπεν ουν ΕΠΙΏ ΝΡΓ 19. 99. 69. 106. 151. α)19 σα βα]ι 5ΥΥΡ ἰχί (:: ουν 

Ρτορίεγ Ρτοχ]πιο ΡΤΗΘΡΤΕΡΡΙΙΩ ουν να] πιπἰαίαπα νε] αρϊεσίατη α54) ... 

ς ειπ. δε, μη ειπ. [δε] οππα ΑΔΑ απςῦ α] ΡΙεγο νο ΒΥΤΡ ΠΡ ΟΥν352ο., 
ΕΗ7: ρο ααί] εί ἀαἰωά ... ΤΕ ειπεν 5ἶπο εορα]α (αὐ”’) εππι Ἐππ 118δ.α 

Ὦ ο {08 οορ Ἀγτζὰ αίδεἩ αντ | πρ. εµε ΟΙΠΩ ΔΗΤ... ς Ἰμῃ Τ πρ. µε επι 

ΑΡΙΗΓΔΑ Ίππο γ6]] αἱ οπιηΥ τά ΟΥ 1314 Εβρδή1 Οι 5,205 ΟΥ 9995 1 πεινα- 
ση ΟΠ ΔΑΒΗΓΑΑ αποῦ αἱ ρία Ον 1 344 ΟΥτή 59... ς Τη πεινασει ο 
ΡΗΤ αἰ5ὸ αἰάῑπ Τ15Ρ5 Οµτ |. ὄνψησει (0 διψασει) οµπι ΝΑΗΡΗΙ/ΓΑ α) 55 
αἱάῑπ Επβ8ΡΣ ΟΗΣ εν ς διψηση οππι ΒΟΡΑ Πο αἱ Ρα Ον ΟΥτ (1: ᾳποᾶ 

Ἡ. 1. ασοσιγα {ος ἰεδβαπῃ οῬδειναίίο βιαᾶαῖ, τί {αΐ. οἵ οοΠΙ. ΟΥ. 60Πῃ- 

Ῥοπαπίαχ, Ἰά οχεπιρ]15 Ἠαπά ραιςῖδ οοπβΥΠΙΔΤε Ἰσαί, αἱ Μι τ, 6 Τιο 

29, 90 Άρος ὃ, 9 Τεν 10, 6 Ῥεαί 99, 18) { πωπυτε: τε ΙΤ. ποτε 

99. νρδΙχί ΒΥΥΡΟἨ εισ τον αιώνα :: εκ 4, 14 . 

96. οτι και: ΚΑ α]δ ο Ε [05 πηῖ ΒΥγΤόΣ Θί56 Ρα] ΑΓΠΙ ο ΟΠΙ καν | εωρακατε 

ΕΝΠΙ ΝΑΒΡΘΗΜΡΒΌΡΑΠΣ αἱ Ρρ]α ... ΕΕΚΕΤΥΔΠΣ αἱ πα εορακατε. Ῥιαε- 
ἴθιθα ποη αἀάἰάπηα5 µε ΟΠΠ ΔΑ α Ὦ ο ᾳ σαϊ νμοοᾶ (Τιαί”: αρ ΜΙί]ίας) 
βγτόα ον, ς Τὶ αάά κε, μη [αε] οππα ἨΡΙ(Τ μή)ΓΔΑΠ τππς 1611 αἱ ΟΠ1Π 
γιά ϱ ΕΠΣ: σνσ Φα] ορ βγταῖτ α{ ιτ 6ο αγπι αθί Ο0Ἠ13/505 ΟΥ τή δλδ | χαι 

οὗ (η αἀᾷ µη) πιστευετε: ΑΠ” ΟτδΦ0ῦ (που. 1{οπι 504) α4 ἆ οι 

ν θε 
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- “. πν ’ ς Χ .. Ν 

παν ὃ δίδωσί µοι ὁ πατὴρ πρὺσ ἐμὲ ἦξει, καὶ τὸν ἐρχόμενον πρὺσ 
3 . Ἡ , ! 2ο στι οὁ : » - η - 

ἐμὲ οὗ μὴ ἐκβάλω έξω, Ὁδ ἵ ὅτι καταβέρηκα απὺ τοῦ ουραγοῦ 
2χ ΄ / Ν 11. Δ Χ δν } Δ ἂν. ο {ή ο. ’ 

οὐχ ἵνα ποιῄσω τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν αλλὰ τὸ Ψέλημα τοῦ πέμψαι- 
’ . τη» - -- 

τόσ µε. ὃ9 Ὁ 1 τοῦτο δὲ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντόσ μὲ, 
α - α ν ο ’ ν 2 ’ α4. } - 2 Ν 2 / 

ὕα πάν ο δἐδωκέν µοι µὶ ἀπολέσω ἐξ αυτου, ἄλλα αναστήσω 
1 Δ 3 πο .] ’ κ « ’ 4 ” ’ ) λλ 6 / : - 

αυτο ἓν τῃ εσχατῃ Ίμµερα. 34) τουτο γαρ εστιν το ὕΨελημα του 

ὃτ. πρ. εµε ρτὶ (εί. Α:ἰι 456 οίς): τιλπ” 1. αἲδ ΟΥ 96 πρ. µε | πρ. εµε (1, 
µεμε) 5ες 6ΙΠΙ ΝΕΚ(Ι/)ΤΑ α] Ράις... ς Ὥπ Ἡ πρ. µε οππα ΑΒΡΤΑΠ απο 

41 ρ]ον ΟΥ 55Η ΟΥ, ὔπτ. 935 εκβαλω: α 69. 151. α119 [οχα εκβαλλω, 
Π5’ εἰεῖο, π. αὐίσίο, ο 4 τερεῖῖο, Ὦ αρεῖῖο, { επγεῖῖο (οοπίχα ο νυ εἰοίαπε) | 

εξω ΟΗΠΠΙ ΝΟΑΒΙΤΓΔΑΠ πηςς αἱ οπιπσΙά ο {ΓΗ 4 νο βγναίν οιμν οίς ... 

νΝ ρα Ὦ 6 βγτόι ΠΠ 1016 οπι (:: εκβ. εξω αριᾶ Τοιι 9, 94. 96. 12, 91: 

βἴπο εξω 9, 15. [10, 4.]) 

9δ. απο επι ΑΒΙΗΤ 19. 95. 69. 194. 904 1: παταῤ. απο τ. ουρ. Ίου 8019 
Ίοσο, οπιπΙΌιι5 α]] 1]. εκ, πος 14 {οχο Πποίααί. ΟΕ 1, 99. ὃ, 19. 6, 95. 

41. 49. (0 απο) 51. (Ον5επιε! απο, 5οᾱ πονΙΘΣ εκ) 68. Νος αἰῑίει 1π 
Άρος ἁῑσί 5ο]οξ. Ἰμαίί αὈίαιο ο εαεῖο .... ς εκ 6πΠι ΑΡΓΔΑΠ αποῦ α1 

Ρ]6ι Γρη/πίρο] 360 Ἐιθηατο 110 ῬαφείμἍ05 Τ1ά 091513 ΑΕ 115: 140. 5858 Ογτή, 
980 ΑπίίοςΙ 1195 | καταβεβηκα - ουχ ινα (96): νἲ υ ο ΟΥΡ 115: 308) 811 
Νονα{ 511] 2,905 οἱ 508 Φπαοβ{δ1 (Ας 53515) οὗ καταβεβηκα - τνα | ποιη- 
σω ομπι ΝΡ1 Εαβατο 110 ΑΙ 319 οἱ 110 οἱβα115, 1... ς Ἱπ ΤΙ ποιω 

(1 ο[ 4. 54) οππι ΑΒΙΤΓΔΑΠ απο τα]] αἱ οπιπσῖά ΑΕ 555 Ῥαβοίι35ὸ οἱ 
γορρ54» Ῥλάττῖ 5,12 ϱἨγ 8,906 Ουντ 4350 ρ{654 665 ϱ{ 655 | του πεμψαντ. µε 

(οί. Επβπιατο 110 Αί1 315 οἱὔδδ ΟἨΥ ὅ, 506 ΟΥΥ68Δ 066 ϱΕ3,550 ϱΥρ 11 Νοναί 
Εα11505 ΠΙΙΞ55 οἱο): ϱ αἱ ρΙαβ10 α Ὁ ο ΗΞ. (ο 3: ρατς φιῦ είς) 8Υτζα αἱ 

μ. 14015913 Ῥαφεἴι 155 (Ῥοτίτος σιγά ε(ο σεπό ποπ πί πιεαπι, δεᾷ ραἰγῖε 
Ὑφιξ πιε πεί Γαοΐαπι υοζμπίαίεπι) αἀά πατροσ. Οείοταπῃ α ναιβῖβ του 

πεµψ. µε κ” (8αρρ]ζα, βοἆ 1γβα5 49619) ο 181. αἱ πια (εἰ. 8ΥΥ ἵπ ο, 

ὙΙάτηαηβί.) αἆ του πεµήψ. μεν. 8ος ἰχαπδί]άθγο. 

99, τ.πεµψ. µε 5ἶπο αἀἁἹίατη οππη κ’ (ν]άο απία) αἴξαπο(ν]άο απίΘ)ΡΙ/Η 

8119 Ῥ ο {ᾳ βα] οορ 5γτζὰ οἱ ΑΥΥ (αχ οἀἁΡ]εῖ; α4δεὮ αἀπηίδιί πατροσ) 
σο (Βεᾷ νίἀθ Ρος) Ροτ8Ρ ΑΠ4Ι5 Βαβείι396 Ο 5206 Ογτοδα όν” ος 1390 
Απ. ς (-- ἄΡ) αάᾶ πατροσ επι ΤΑΛΠ πηςῦ αἱ Ρ]ετα 6 (13.5 τί 

να) νο ΑΥτΡ α(νῖ αγπῃ αθί] ΟΥγεδα 605 Λισίομή15, Ῥγαοίοτεα Μ10Τ. 
αἱ 6ο Βαβεί]ι256 (ας, Ο15,50ὔ νιὰ ϱεᾷ οοπίταδοῦό) αἩ ινα παν αἀ ινα πασ 
απο πηῖ, | ο δεδωκ. που: 3: ρ ϱαΐ πΙῃ ΑΥΤΑ α4ά ῥαΐον | εξ αυτου: 
Ῥ µηδεν, α Π. Αγτέι οὐ] εω Πίο (εο Π7:), ο ξ 4 αἰἰγωῖα εα εο, Ὦ Τοανίῦε» 

αν ὅσ ϱᾳ εο ἴογπαπι | αλλα (ΓΔ αἱ πηι αλλ): Ὦ Ε1058 αλλ ινα | αυτο 
οππῃ ΝΑΒΟΡΚΙΊσΗ αἱ δαΐέ πια ο 5. (6 αἱ νά) νο (ο, ἵπς ραῖ ΙΙΠΙ) 

60Ρ (84Ἡ μέ αεο (παε ἀθαίί πι]ὲ οπιπία -- διιδοίέεπι εα) Αι 15 Ογτεδα δὐ8 

οιὔύδο,,, 0 αυτον ο. ΕΠΙ ΒΥΓΑΑ αἱ ρ]α α Ὁ ο Γα απ [α ΓοΥ επι {08 
ἵαο τηί {οἱ Ογτεσα 92 Γεν ο. ΝΑΡΚΡΠ 19. 98. 09. αἱ αι παν άα η υοῦ 
Π3' ᾳ νρεὰ ειζάἁ πα 64] 6ορ ΑΠ ΟΥτε5δό05 οι 53... ΒΟΕΟΠΙΤΌΥΓΔΑ 
αἱ Ρ]αβ00 ο απι {α ΓοΥ Ίης Αλ οί ΟΥ 559 οσα, γήπο 6Νὺ 

40. Υο6υβιπ οπι Α”, αβίοΙβοῖ5 ποίαί { | γαρ εωΙΙ ΝΑΡΟΝΡΚΗΟΠ αἱ ρ]ηβόν α 
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- « - Δ / 3 

πατρόσ µου, ἵνα πᾶσ ὁ θεωρῶν τὸν υἱὺν καὶ πιστεύων εἰσ αὐτὸν 
. Ν 1} / » - « 

ἔχη ζωὴν αἰώνιον καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρα. 
5δο,1 2 / .. Λη ς 2 .- λ » ο τὰ στ Π 3 / 

41 Ἰ:γόγγυζον οὖν οἱ Πουδαῖοι πὲρὶ αυτοῦ, ὅτι εἶπεν ἐγω 
3 ο οί ς Δ 3 ο’ 2 -- ς Ν΄ ο 6 2 

εἰμι ὁ ἄρτοσ ὁ καταβὰσ ἐκ τοῦ οὐρανοῖ, 45 καὶ ἔλεγον' οὐχ 
σ -- [ὁ Ν / τε νες .. 2]: 

οὐτόσ ἐστιν Πησοῦσ ὁ υἱῶσ Ιωσήφ, οὗ ἡμεῖσ οἴδαμεν τὸν πατέρα 
Ν Δ - ο σα [ή - - 

καὶ τὴν μητέρα; πῶσ νῦν λέγει οὗτοσ ὅτι ἐκ τοῦ οὐρανου καταβέ- 

Ῥος {Γβ σπα απι {ι {ΟΥ Ίπρ {08 Ίαο οπι τί πηπι {ο] ({ου ν. 40 Ροεί 

ν. 96 ροή) 5α]ι «ορ βγτοα αἰπίῦ Ο]οπι 15 Αι 15 ῬΒαβεαποπῃ 551 ΟΥτ 2540 

ἌΝοπη 6,155 Η11565: 1017 Ὑποίονῖπατ 510 (αρ αα]1! 5185)... ς  αὖ Β2) δε 

οππι ΕΘΗΒΥΓΑΑ αἱ Ρία νοσ]θια οἱ οὰᾷ αλα ΑΥΤΡ οἳἩΓ (αα{Ἡ εξ Ίιαεο εβἰ) 

0115506 ΟΗτοππα{ 15 (αρ 64115315)... Ἡ (τουτον Ρτο τουτο) αστη οπι | 

του πατροσ µου (αὐ’’) εππῃ ΝΒΟΡΙΤΤ α] 19 α Ὁ ο ᾳ 8αἩ. «ορ βγτοα οἰαίχ 

αἲπι αε{Ὦ Ο]επι 115 ΑΠΙΣ15 Ο)Υ 8501 (οππϊδδο µου) οπή 6155 Ταγίτος οαὲ 

δή (οἱρτακ 21) Η1ΙΦ65 οΓ1011 γ{οονϊιπατί δ,1Ος,ς (Μ, νὶὰς απίθ) Α αἱ ρ]α5.0 
α]άῑπ ο 2: σ πιῦδ νο ΒΥΤΗΥ ΡοΥ5Υ αγθ αἴτο Ογτή540 ΑιιρίοἩ 55,195 0Ἠτοπι 

ΙΔΗ154 που πεµψαντοσ µε πατροσ (Τμαίε ραΐγῖ πιεί φιᾶ πιῖθῖέ πιο ναι 

πιε πιϊθ) ... 6 του πεμψαντοσ µε ΟΠΠι ΑΡΑΗΚΒΥΓΑΠ αἱ ρα Ρ1ά 1 115 

ΟΗ95906 ] εχη: ΕΗΚΜΌΓΑ αἱ πια εχει | εγω ΟΠΠ ΝΒΟΙΤΓΔΑΠ ης αἱ 

Ῥ]ου (153. Τρ αἱ α]ᾳ απηἲο αυτον Ροπ)α σα ΓΣ ϱᾳνς (5εἆ ΑπΠίθ εἶπι 

νε] ἤζωπ ροπ ο {56 α απι {α 1πς” παί, αηῖς γεδιδοίαδο 5. πα νσεῖθ πο" 

ραΐ παπι είς) 6γτόα οἑπῖν ο(μῖ βαἩ αππι πο αθεἰἩ (5εᾷ εκ Πΐ5 νν πια 

{ΓΠ8Ρ αηίθ αναστησω) Αἰ315 Ογν «40 Απσίοι 3519 (αἱ 11)... Α0 1. 
40. 4Τεν αἱ Ρ {ο5 6ο] οοΡ ΟΊαπι 115 Ον 5,501 Ῥοτίτες οαὶ δὲ ἨΙ]101 Ἠϊπο 

αΡ0 εἰ Ίωπ [εγο] | εν οαπι ΝΑΡΚΗΡΟΠ ανα ο ΕΠΗ σᾳνς Ρα] οορ 

5ο Οἶεπι Οµν ΗΙΙ ΑιρίοἩ ... ς ΟΠ ΟΠΠ ΒΟΤΓΔΑ αποῦ αἱ Ρα ο πι ΟΥΤ 
Πογ65 οαγ 

41. ουν: ΡΕ πι10θ σο ΑΥχοὰ θίδΟΝ (6ΥτΗΣ εξ πι πιγαδαπὲ) δε ... ἲπι αθἲ]ι 
οἱ] | περι αυτου: 69. οπι | ο παταβ. εκ τ. ουρ. 6. Εαβπιατο 119 ΟΥ τη δή1 
... ΝΕ 19, 69. 194. 15Τ. αἲ πηα 18Ρ]έΓ (ποπ 1ΐοπι α) να Εαβδᾶεπι 549 ο[ερα 

556 Ομ 5509 εν τ. ουρ. καταβ. 

49. ουχ ΟΝΠΙ ΝΑΟΡΙΓΑΑΠ Ἱποῦ αἱ οπιησίᾶ... ἩΤ ουχι | εἰ. 4ο ἔτι 
νο (πιπι 1. 1ο5. Πεδις) ΑΙΠ 35Ἱ οκθᾶἁ ἁ ΟΥτ 1”... Μ αἱ59 Ὦ ο 6 8ΑΠ 6Πι 

σα αιπιθᾶ Εδεο]219 Ἡρεγε Αι οὰάά Απηπησα! "51 ΟἨγ 8509 ο(9Ι0 Ωααοςί 
οπι | τὠσηφ (εξ. Εαδθσὶ Απιπιζαϊ οίο): Ὦ ΑίΠ (5εἆ οἆᾷ ρ]15έ οπι του) 

του τω. | τον πατερα (89): Ν” και τ. πα. | και την µήτερα (45): νἲ Ὁ 
βγτοι αγπιθά Ωπαοβί οπῃ (:: {ογ{859 τεςίθ) | νυν οιπι ΒΟΤ 60οΡ 5ο αγ 

ΒΥΤΗΝ (α6{] 6γ/ο πιπο) ΑΙΠΑ5Τ οὔά 3... ς Ἰωμπ ουΨ οππῃ ΝΑΡΙΓΑΠ αηςῦ αἱ 

οπιπ]ᾶα νο ΓΗ2 ρπι106ᾳ νσ Αγτρ ΑΙμΤοά 0185309 ΟΥτ δα 
5αἩ Αγτέὰ (ο{δο ού φιοπιοᾷο) οπι | ουτοσ 86ο ΟΠ ΝΑΓΔΑΑΠ πο αἱ Ρα 
(4Τ6ν αυτοσ) Ὁ ο ε Ε ϱν]ᾶ νρ σο »γτα οίἩὲ (56 ν Ρο {ουτοσ λεγευ, 

ΑΥΤΗΣ ουτ. νυν λεγ.) ... ΒοΡτιτ αἰδ α 3 ᾳ 881 «ορ βγτου αγπι αθί] ΟΥ 
ΟΥν οπι: μίπο ἄΡ0 οί Τμ [ουτοσ] | οτι (Νπι]θδ εγω, 15. 69. 194. οπη) εκτ. 
ουρ. καταβεβηκα: Ὦ εαυτον απο του ουὐρ. καταβεβηκεναι, ΟἨα ὃν 508 εκ 

του ουρ. καταβεβηκεναι, ὁ 6 (α1Υ14) ϱο φία (ο φιιοπίαπι) ἄο οαεῖο ἆε- 

φοεπιῶεέ (ο ἄΐκα.) 
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βήηκα; 49 Ὅ 1 ἀπεκρίθη Ιησοῦσ καὶ εἶπεν αὐτοῖσ' μὴ }ογγύξετε 
905 µετ᾽ ἀλλήλων. 44 οὐδεὶσ δύναται ἐλθεῖν πρόσ µε ἐὰν μὴ ὁ πατὴρ 

ὁ πέµψασ µε ἑλκύσῃ αὐτόν, κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ 

μεσα ἡμέρᾳα. 40 ἔστιν γεγραμμένον ἐν τοῖς προφήταισ᾽ καὶ ἔσονται πάν- 

τεσ διδακτοὶ Θεοῦ πᾶσ ὁ ἀκούσασ παρὰ τοῦ πατρὺσ καὶ μαθὼν 
μμ 

” Δ ον 61.3 2 ος Δ ’ εκ) ’ .) Ν 

5 ἔρχεται πρὸσ ἐμέ. 46 οὐχ ὅτι τὸν πατέρα ἑώρακέν τισ, εἰ µη 
ΑΟ) Δ - - τ ας Ὦ ο η 

ὁ ὢν παρὰ τοῦ Φεοῦ, οὗτοσ ἑώρακεν τὸν Θεόν. 4τ ""' αμην 

4). απεκριδη 5ἶπο εορα]Ἡ «ΠΠ ἨΟΚΙΗΤΠ α]10 α ο 541. «ορ ΑΥΤΟΙ (Πες 
ἀἰστι εἰἶε) οἱ 568 αγπι ΟγΥ 3414... ς (-- αἲ Β2) αἆά ουν, ἴμπ [ουν] ουἶπα 

ΝΑΡΓΔΑ αποῖ αἱ ρ]ον ΠΡΙεὲ να ΑΥΙΡ ο Ἡτ: {ξθπη πο ααῖ]ι αάά δε 1: τεςο- 

ΡΙπΙ5 νυν ν. 45 αἱ οπιϊβίτηιι5 ουν ν. 45: αἲ πες Ἱπογοδ] βίο οδί αίγο- 

ᾳπθ Ίοσο οµπῃ  ταὔπαεπάππη 655ο ουν. | ες εππι ΝΗωτ 1. 98. Ον... 
ς Τωῃ ο 15 εππι ΑΡΓΑΠ 1Π6ῦ αἱ Ρ]εχ | αυτοισ: Α” οπι | µετ: Ἡ µετα 

Δ4. προσ µε ΟΝΠΙ ΝΛΟΡΘΗΚΙΡΤΓΑΠ αἱ ρ]ε Νααςς 113 Οτ ὃ, οὐ Ώ1ά ΙΓ] 1, 50 
ΟΗσ510 Ογν η οίεσα 110. 845,,, ΤΙ προσ εµε ουπι ΒΕΜΌΝΥΔ αἱ | εαν µη 
οἱο: Νααβς 113 εαν µη τινα ελκυση οπατ. µου 0 ουρανιοσ | οπατηρ: 
α αἱ Ραϊο ΟΗΣ 310 οχπιοδς” Ογγεσα 110: 546 Π1] 1101 (οπι]ββῖς ο πεµψ. µε, 

οοπίχα ἡὐῖ ο πατ. οπε. µε) αάᾶ µου (Ίέεπι Νααδς 113) .., Α αἱ οπι | 
οπεµψ. µε: ὨὈἱάἳΙ ο ουραγιοσ (α{ ΝααςΒ) | καγω οππι ΝΒΟΡΙ, 1. 98. 
α] ραπςο 4 τί ΟΥν ... ς και ἕγω οἳπ ΑΓΔΑΠ ππεῦ αἱ ρ]εντ ος... Ἡ 

εγω η εν οπΙ ΑΒΟΡΙΤΓΑΠ ππςἳ αἱ Ρ]6υ ΠΡΙ νρ σο 84] ορ Ριά] ο 

Ον εν σ(-- αὖὐ 97) οπι επι νὰ αἱ πχ ο απη {ια ΓοΥ Πηρ” 

40. εστ. Υεγραµµενον (εα νβ): α ὓ ο ΕΠΣ: {08 θγτζα οίδΟἩ ϱοΡΝ1 αάά 
οπύπι | Φεου εππῃ ΝΑΒΟΡΙΣ ππο τε]] αἱ Ρρ]εν Οοπςί ὃν ὃν 1ο ιά 3,10 
πάν 225 ΟΥ δν 511 ΟΥΥ 1 315 ες (-- αὐ 52) Ῥτασπι του οπ πΙΙπΊιδο 

ΠΟΠ ἴα ππα | πασ 5ἶπο εορα]α 6ΗΠΙ ΝΒΟΡΙΙ5Τ 69. 194. αἱ αἲῖα 1{Ρ]9ἵ νρ 

δα] 60Ρ ασπι αθίὮ ΟΥ 515 οἱ 516... ς (-- αὖ Φσ) αάά οὖν ουπι ΑΓΑΛΠ 

απο" α] Ῥ]ογ ᾳ (6ο πμπο) 8γτσα οἱ πἱν Ογτ 916 ] ακουσασ οιἵπι ΝΛΒΟΚΙ:Τ 
πα] ροτπιο ΕΠ νς ΟΣ3516 ϱἱ316 ΟΥνή 546 είεδα1ο.... οὐ ὃσ Τί 
ακουων οππι ΡΓΔΑ τποῖ α] δα Ὦ ο σα {08 ραΐ ΠΙΠΠ 5ο ΑΥΙΡ ΠΡ ΗΙ1ΟΙ) 
µαθων: Α αἲᾷ την αληθειαν | προσ εµε αυτη ΝΕΤ ΟΥ Ίὸ ες πι 

πρ. µε ειπα ΑΟΡΙ, απο Τ6]] αἱ οπιπνἰά Ον4/515 ΟΥν 18 

46, εωρακεν επι ΝΑΒΟΡΚΘΌΓΛΗΣ αἱ Ρ] ... ΒΑΠΙΜΤΥΔΠ” αἱ πα εοθακεν. 

ρε Ροβέ, πὶςί απο κ εοραχ. Ὠαῦεί. | τισ Ροδί εωρ. (εορ.) ουπι ΝΒΟΡΙ, 

η 38. Ἱένρ ρο 8Υτοα θἰδο 04,916 Ογτητδο ΟΥτή, 549 Ρἱ8.., ς τισ εωρ. 

οππι ΑΓΑΛΠ πποῖ (5 οἵη τισ) αἱ Ρίου 5α1 σοΡ 8ΥΤΡ Ἀγπααί (αρ Βοπῦττ) 

ιά (3,16 ος 5,5 ΟΥ 319109 Τά τι λο" 918 (Νοναί ὄντοτ «ία ραίγεπι ἀθιίπι 

πεπιο υἰάἡ μα) | παρα: 1. 23. 309 Ρἱα 0ἱδ ΟΗτΔΥ 50 (ες 111) Οκ 

ΒΙ11 (πο Ι{ετηδ10) εκ | του (8 οπι) θεου: νὰ Ῥγπαπίτ. πατροσ |. τον 

Φεον ο. Ν”Ὦ α Ὦ ο ΟΥΤΗΙ 11 (0 γαρ ων εκ του Όεου ουτοσ εωρ. τ. 6ε.) 

Νονα!δ, ο Φιαοδε 122 (αρ Αιρ 5051)... ς Ίωι Τϊ τον πατερα (:: Ίου 68 

ᾳπας ρταεσεζπέ, οὐχ οτι είςε, Ροβίπ]ατο νϊιάεραπίαϱ) οππη ΑΡΑΒΟΙΤ 

ππο το]] αἱ οπιπὔ]ά ο ΕΠ3: σα νρ ντα ο πίὶ οιἩΕ 841 ορ το]! Όγη 
παπί 14113916 ΟΥ τητδο Οι 8910 Ογιή, 948 πμ 
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ώση - ορ ε ’ ”’ Ν 3/ Θδάς τ 3 ἁμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων ἔχει ζωὴν αἰώνιον. 45 εγώ εἶμι 
θ4.10 « / « το ” 3 ο μΒ, 

οι πατὲρὲσ υμωγ ἑφαγογ) ἐν σῇ Σρημῷ 
ο - ” 

ὁ ἄρτοσ τῇσ ζωῇσ. 49 
Ν / αρ] ’ . τι ο ε) ε 5 - 5 

τὸ μάννα καὶ ἀπεθανον᾿ 90 οὑὐτόσ ἐστιν ὁ ἄρτοσ ὁ ἐκ τοῦ οὐρα- 
- , ο. 3 ὦ - / ως / 65.1 

νοῦ κπαταβαύω», ἵνα τισ εξ αὐτοῦ φάγῃ καὶ μὴ ἀποθάνῃ. 51 
/ 2 ο ωί ς ο. ζ ος 2 -- πο ’ / 

ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτοσ ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάσ᾽ ἐάν τισ φάγῃ 
-- -- ”/ -./ . Δ ” . δα ος Φα ο 

ἓχ τοῦ ἐμου ἅἄρτου, ζήσει εἰσ τὸν αἰώνα” και ὁ ἄρτοσ δὲ ὃν ἐγὼ 

47. οπιστευων 8ἱΠἼ6 αἀαἸίαπα οΠΊΏ ΝΒΙΤ ΑΥΠΙΖΟΝ ϱΠΝΣ.,,, βγτόα αά Ότι 

ἄειπι ... ς ΙμΠπ 84 εισ εµε 6πΠι ΑΟΡΓΑΑΠ απο» αἱ οπιμΥΊᾶ 1 νσ βγταίτ 
β41 60ρ ΑΥΠΙΠ56 αθίἩ δο ΟΥτ ή ΗΙΙ1016 {:: 68ο πιστ. εισ εµε 6, ὅ5. 7, 

98. 11, 25 οἱίο, πθς πδαιαπι Παοίιαί εισ εμε) 

48. ο αρτοσ τησ ζωησ: 8γτεὰ αἀά ο εκ του ουρανου καταβασ 

49. υµων αὐ. Βιδρς ότὰ Ον 5, 5819 ΟΥ 55ο... τ 69. ημων... Οἱ ο 145 οσι | 
εφαγον (αἱ. Οτ]πίΣ, 144 Έπαθρς απ] είς): ρα Ὦ 6 (Ίἴεπι 8γτοα 56 οπιί5δο 

το µαννα) αἀά τον αρτον | εν τη ερήηκω το µαννα οππ ΒΟοΡτΏοςςα 

ΑΠΩ {ὰ 88η Ίημ {οἱ Εαδρ5”τΙ ΟΥ 5, 513 ΑιιδίοΡ 26,11 (ΟΥ 4145 εν τη. ερηω. 

εφαγ. το µανν.) ... 5 το (Κ τον) µαννα εν τη ερηµκω επΠὶ ΝΑΓΓΑΛΠ 
πποῦ αἱ οπιησίά α 7. πι1ο ᾳ (Ε πιαππια πιαπάμσαυ. ἴπ ἄεδεγίο) νς (ες. [ο 

81) βγταίτ ϱ{ ΠΕ βαἩ «ΟΡ ο απ ααία Ογτή 55ο Τά τισ, 1049 (Οτπί ση 
αέ ϐ) 

50, ο αρτοσ ο: Ἡ ΟΠΠ 0560 | κπαταβαινων (τἨ --νον 58εᾷ οκ ο 6ΟΓΓΘΟΚΙΤΗ 
ο): ΏΕτ” και καταβ. | ινα (εί. ΟΥ11Τ ἘβρΣ”τί Τμάτί ο, 1949 οἱ): ϱ8ἱ3 
αΏοςᾱ Εβ3: σ (ποπ Ἰίεπι ο πι ) ν6 54Η αᾶά εαν | φαγη: Ὦ αἱ Ραιο 

φαγει | και µη (5Υτὰ οπι η): ΙΡ] (ποη ἆ ο πι) νΡ 88Η οΠΙ και | απο- 
Θανη (αἱ. Ον μάτι 1059 οίο): Ἡ Εαδρδάτί αποθνησκη 

51. εαν: Ρ5Ι αἀά ουν | εκ του εµου αρτου μπι Ν 8 6 ΕδΡ5 55" 11 ΟΥρ205 
Ἠ1]104Τ (ᾳ εω πιεο ραπε, ο ΟΥΡ ἄε πιεο ραπε, ΗΙ] ἄε Ῥαπε πιεο; Ὦ επ εο 

απε) ... σ Ἰωῃ ΤΙ εκ τουτου του αρτου (:: αποᾶᾷ αρίῖτι5 νάραίασ) σπα 

ΒΟΙΤΡΑΛΠ μηοῦ αἱ οπιησίά ο {ΕΠ3:. πι α (0 νῖάο απίθ) νρ 58αἩ «ορ 5γτοἩ 
οὐπίς ο(μτ αδέ]ι ΟΥ. Α1ΤΤ (40115 ϱἱ 811 τουτον τον αρτον, 1εεπηῖηί 3,368 

Ίππο Άαπεπι) ΟΥτ ον δδλΙσίς 1έοπι ΡΕ αγ ΟἨτ ὃν, 511: 513 ΟΥτ ή 553 οοτα εκ 
του αρτ. τουτου, Ο19)500 τον αρτον τουτον. ΙΠμὈεχτίπιο ΟτΙπί 314 φηῇ 
αιιίεπι πιαπάιιοανεγίέ ἄε Άαπε «επι εο"ἆο εἰ. | ζησει οππη 8Ρ1, 98. Οτ 
1344 (Απίο Ώε]ατ. ζησεταν εἀθυσ ές) οἱ” 5 οἱ τσ (:: ο αἆ δ, 25)...ς 
Ίνη ΤΙ ζήησεται οππΙ ΒΟΤΓΑΛΠ αποῦ αἲ Ρ]εν Ον 3315 οΓ5,5ου ΡΙ5 Ἐδρς 55 
οἰάτί ΟΥ 511: 518 Ογι56Σ | και (ία νὸ Ο]οπι1τ5 ΟΥ1/244ἆ οἱ41Ττ Απηπισαί 

3505 0) 5,815 ΟΥτή 555 οἱ 5,716): κ ΟΥ υ34469 ΑΙΠ 706 0πα; ἆθ Τιαί{ οίο νὶᾶε 
Ροδί | δε οαπι ΒΟΙ/Τ απο τα] αἱ οπιπΥἀύν ΟΥ1/54ᾷ οἱθ οὔΙτἹ Α{ΠῃΤΟδ ΟΗΥ 
81513 ΟΥ το 558 ϱἱδΊΊ6..,, Ναί” αίο)οτ αἱ ρΙαδ1” ΟΙ6πι1”5 Απιπισαί οπι. Ο{ 
οἱ. Τμάοί αρ Οἶεπι5δΙ ο δε αρτοσ, Ίέεπα Τά γε 51315 ε(δ86Ρ ο δε αρτοσ. 

Ἐκ νοαιβίοπΙθιβ και -- δε οκρτῖπῃ 56ο ΒΥΤΡ: {απίππῃ και ο ἆ ΠΞ' πι νΡ «ορ 

βΥ νο ϱ{δοἩ οί Ἡτ αγπῃ αθἰἩ, ἐπηίαπι ὃε ε α 8.1 (Ε Λαπὶς επύπι); πθιίταπι 
εχρτῖπι (ρτοτδας πἱ κ”) α Ῥ. Αοσθα1ί (ᾳαοά οκ Ισθηδία απα αβετὲ ν1ᾷ6- 

ας Βαχίςςε) ΟΓ3, 565 ειποντοσ του κυριου’ ο αρτοσ ον εγω εἰς :: οεἱ8- 
χάΠ1 Ῥαδβῖπι Τοἳ καν - δε, οἱ 8, 16. 8, 17. 15, 27. 1 1οἳ 1, ὃ. ὃ ΤοἩ 19. 

Ἑκ 16, 15 



808 6, ὔ5. ΚΑΤΑ ΤΟΛΝΝΗΝ 

η Ανν ν 9 - / - ε 
δώσω ὑπὲρ τῇσ τοῦ κόσμου ζωῇσ, ἡ σάρξ µου ἐστή. 99 9910 
τομ) στ π » Π ο 9 ον η α -- ; 

Ἠμάχοντο ου» πρὺὸσ αἄλληλουσ οἱ Πουδαῖοι λέγοντεσ' πῶσ δύνα- 
{ - τ ”- Ν ’ . ς σ - 

ται ἡμῖν οὗτοσ δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν; 9 εἶπεν οὖν αὐτοῖς 
κ αν. τν 3 Ν ὠ Δ ’ ο ον Ελ Δ ’ Ν / α 

ὁ Ιησοῦσ᾽ ἁμὴν ἁμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ 
- - ν) ’ Ν ” .] αν ” 

υἱου τοῦ ἀνδρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν 

Ῥοΐοεταί νετο οῖατη (ν” α Ὦ), αοᾶ Ποη ΤΗΙΠΙ5 οκ πογα Ιομαπηῖ5 οί, 

οπιπῖς5 αΏθ5εο εορα]α. | ον εγω ὃύσω υπερ (Ὁ περι) τησ του κοσμου 
ἕωησ η σαρξ µου εστιν ΟΝΠΙ Ἀ Ἡα (εἰ λίο Ραπίς επι ε(ο ἄαῦο ϱγο Πιωέις 

πειιζὲ οἴία οογριι5 πιειπι ε8θ) Τοετίσατ εν 1ὔ (Ωαἷά: ἁπαίΐα εδὲ, Ἱπαιῖῖ, 

απίπια Ίπέεα πδφιε αἆ πιογίεπιν οἳ: {απί «Πιέπι σο ἄεάεγο Ώγο αίμα 

πιιιΩζ οαγο πιεα εδ) ... ς Ῥϊ ον εγω δωσω (Ρο ἄο; 96. 9Τ,. αἀά υμυ», 

Ιίοπι Ροδίεα) } σαρξ µου εστιν, ην εγω δωσω (Ρο ο, Ίἴοπι ΒΥΥ5Εῦ ϱὲ 
Ρο5ί ἕωησ Ρο) υπερ τησ του κοσµ. ζωησ οππη ΓΑΑΙΠ ππςἳ αἱ ρ]οτέα 

6ο 60} ΔΥΣΣΕΝ αίρ ος αγπι Ο]οπα1” ΟΥ 1344 οἱε Ον 5,51 Ον”, 558 
Τατ ο, τς ϱί 594 ϱ 4,37. 319: 974’ 1318. 1381... θα8οπι Ἠαῦοπίέ βθᾶ οπη]βθῖβ 
νοτρῖς ην εγω δωσω (μι οπι, ἆΡ0) ποΡΙ,τ 98. 10τ. εδ α ὓςε β” να 

8γτζι ρα] αθί ΟΥ 3,117 ο{5θέ Α/Τ06 ΟγΥ5δ,ΤΊ6 ΟΥρΣ09... Τπάοί (ν]ᾶα 
βπρτα) ο δε αρτοσ πδα η σαρξ µου εστιν αΏοτί πο αάῑξῖς5 τα]], Ἱέθτη 

Απιρβα ἀδος 119” 951. α δωσω αἲ δωσω ἰταπςηαπί (οπαϊξαπί Ισ] τιτ 
46 Ιεοείοπο ς νετῦα ή σαρξ μου εστιν ην εγω ὃωσω) 

52. προσ αλληλ. οι τουδ. οπΠΙ ΔΒΙΗΤΓΔΑΠ αποῦ αἱ Ρ]εν Ὦ ἔ τη δα. 60Ρ ΑΥΠΙ 
δο Ο:4564 οίο ... ΤΠ ον τουδ. πρ. αλληλ. επ ΟΡ αἱ Ὄα σας νρ βγτΥ 

ΟΠΙΏ ααίἩ | ημιν απίο ουτοσ οΙιπῃ κο 1. {δέ αἱ Ῥαις ΟΥ δές, ς Ίωπ 
ΤΙ ροβί ουτοσ (:: δύναται ουτοσ νάρίν οοπιροπαεπάαπη) οππῃ ἨΡΙΤ 

αποῖ αἲ Ῥ]ου οίο; Ὁ ροδί Φουναι Ροηῦ ... 69. τήν σαρκα δουναι μι, 

ΔΊΏ οατπέπι δµαπι ποδίὶ ἄαγε | ὃδουναι: ΡΚΠ 8ἱ ραπς οσο 5 4 νε 

Απηπησαί 354 απίο φαγειν Ροῦ | την σαρκα ο. ΔΟΡΗΓΔΑΙ ππο γε]] α] ΟΠ1Π 
νιᾶ 3: σο Ον3564 Ογιάδτ.,. Ὦπ αᾷ αυτου οππΏταὮ «ο ο ἔπιανρ 

Αντόν εἰ πἲτ ο(Ἡχ βα] «ορ ΥΠΑ ααἲ]ι ΟΥ 515 (πωσ δύναται δουναι ημιν 
φαγειν ουτοσ την σαρκ. αυτου) Απιπιζαϊ "δέ (εαυτου) Ον πίδι35 

69. ΟἴΞ:Β ΟΠ 9 | αμην αµην (ες. Βις5λατο 119 Βαφεί 511. 355: 361 (0Ἠ15)516 

Οντ 5) 590 οἱ 6,305): ϱΝ α] ραας ΟΥΥΠΕΣΙΙ15 οπι αΠ{ογαη | φαγητε (εί. ΟΥ 
1134 ϱ{4, 116 Εμβδπιατο Ῥαβοίμ ϱἱο ΟΥΡ 310: 355’ 514 11 1041). Ὁ α ἱοοτῖη 
ατα ! λαβητε | την σαρκ. του (κ τοῦτοῦ, 5οᾶ αἰίεταπῃ του ἀθ]οίαπι) 

υι. του αθρωπου: ΤΑ Ερ1ρΗ 3 µου τη» σαρκα, 1{επῃ (ν]άο ρο8{) Να885. 

Ῥταείθγεα α ὙΙοίοτίῃ αά εἰσιέ ραπεπι υἱαε. ΟΙ αᾱ ν. ὔ6 | πιητε (Ἡ 

69. ϱλὀῖ πιετε) αυτου (58 Βρίρ] ταχβδά8 µου) τοαιµα: Ὁ α ΗΙΙ 1041 

(πο έοπα ΥοΓοτίη) και το αι. αὐτ. πιητε. 1ῦογο ΟΥ 3,149 δια το 

εαν µη πιητε µου το αιμα, οὐκ εχετε ζω. ε. εαυτ. | εχετε: Τί νρ ]ιῶῦε- 

Λἡΐς | ζωην (κ 151. 093916 αάᾶ αιωνιοῦ, ἴθπι ΑΠΙΡΡΣ 504 βεά ΟΠΙΙ8ΡΟ 
εν εαυτ.) εν εαυτοισ (ΑΔ αυτοισ): Ὦ εν εαυτ. την ζωην, ΑΠΙΡΕΣΣΟΗ πι 

μοδῖς {ρείφ υΐαπι (εοᾶ Β4545 οἱίαπι ὑπ υοῦίς). ΟΕ Ἱαο ΝααβΒ109 εαν µη 

πιγητὲ μου το αώια καν φαγἠτὲ μου τη σαρνα, ου μα εισελθήτε εισ 

την ῥασιλειαν των οὐρανων. αλλα καν πιητε, φησι, το ποτηριον ο εγω 
πινω, οπου εγω υπαγω, εκει υμεισ εισελθειν ου δυγασθε (απ Ίλες ϱΕ 

Μι 90, 99. Το 8, 91 οἱ 13, 93) 
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-- ιά λ τ .! 

ἑαυτοῖσ. 4 ὁ τρώγων µου τὴν σάρκα καὶ πίνων µου τὸ αἷμα ἔχει 
ὃν Ν »./ 2 Δ . ο ο 2 ΔΝ ος 3 ΄ { / Ὀῃ 67.1 

ζωὴν αἰώνιον, κἀγὼ αναστήσω αὐτὸν τῇ ἐσχάτι ἡμέρα. 95 
ς Δ , σ 3 ο... 3 Ν Ν Ὡ / 3 / 

ᾗ γὰρ σάοξ µου αληθήσ ἐστιν βρῶσισ, καὶ τὸ αἷμά µου αληθήσ 
» ϱ8. ς / Δ 

ἐστιν πύσισ. 06 Ὅἳ ὁ τρώγων µου τὴν σάρκα καὶ πίνων µου 
Ν τ 2 2 Ν / 32 Ν 3 3 -- Δ 3 ’ / 

τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει κἀγὼ ἐν αὐτφ. Ὁ{ καθὼσ ἀπέστειλεν µε 
{ -- Δ ” κ Δ Δ [ά 3 

ὁ ζων πατήρ καγὼ ζῶ διὰ τὺν πατέρα, καὶ ὃὁ τρώγων µε κἄ- 
/ 3 ΕΛ. σα τσ 2 ς ”/ ς »ς 2 - 

κεῖνοσ ζήσει δι ἐμε. Ὁδ οὑτόσ ἐστιν ὃ ἄρτοσ ὃ ἐξ οὐρανοῦ 

64. µου Ὀῖς (εί. ΠΡΙεῖ νο Ον 1,334 οίρτον 1π Νοι(55 αΠΒΙ5 ας538εΡ6 Εις 
πιαχο 119 Ῥαφοίὴ 255 οευαρί όσο ϱ(ς): Ὁ ϱ ΥΙοογ]πἰρίάεπα (α119)159) αυτου | 

µου (Δ7 Ροδί σαρ».) τ. σαρκα (Ἠ -ρχαν) | καγω ο. ΝΒΟΡακῦῃΠ 1. αἲ ο 
{ογο 014116 ρ/ρτον Ῥας 2,556 αιΏαρίθδο ΟΠ 5,511 Οστ” 868 οπερί115... ς 

και εγω Τη ΕΗΜΒΤΥΓΔΑ αἱ ρ]ον ΟΥ 344 Επδπιατό | τη εσχατη 5ἶπε εν 

οἼπι ΝΕΡΕΚΑΗΙΠΓ αἱ Ρδγιηα ἃ ο Π3: ΟΥΡΤΟΥ 65 (η Νοι(δ, αρ ΜαΙΣ νετο 

εν Ιεσιίαγ) ... Ὁσ ΤΙ Ρτασπι εν, Ίωπ [εη] οι ΟΚΜΒΤΥΔΛΠ αἱθ0 Ῥο Επι 

ᾳα νς αἲπι ΟΥ 1344 οἱ”,1Τ6 Επςιπατο Ώας3,556 ο, 0αΡί6δο ΟἩν ΟΥν 

50. γαρ (οί Οµ1333 αἰή»1Τ6 Ἠπβπιαχό 150 Ῥας”)58δ6 ο(υαρί 65ο ο{ϱ): (Ε4)κ ({ορίο 

Τγος) 2593 6856Υ ν/δοῖ 9Ρε νο (ΟΥ 5130 πΙΜΙ] Ῥτοβαί, πθο Η11955 Απιοίαο 

1484) οπη | αληθησ δἱ9 (α)’”) οππι πέΒβοΕακΙτῃ αἱ50 ᾳ 6ο] παπι 58] «ΟΡ 
Άτπι Ο]επη120 (αβοτί (ΑΠΙΠΠΙ το αιμα µου γαρ, φῆσιν 0 κυριοσ, αληθησ 

εστι ποσισ) Ον 534 ος τοτ' 818 (ρτῖονα ἑαπίαπι α6γϱ) ο 116 (εἰξαί οχ 51 
αᾱ 1 0ος) ΟνΙπίδ,τ9ο Ἐβπιαχο 180 Ῥας 8 ο[3/5856 οἱ (οκ ο 45) ΌΡῖ 650 ΟΥ 

3811 (οᾷαπι εχρ[ίσαξ) Ογν 5364 ο{πθδί 115 Αρο]ῖῃ οαί356 οἱ... ς αληθωσ 
οπη κ” (ν]ᾷθ ρο58) Ὦ (νἰᾶο ρο5) ΓΑΛΑ αποῖ αἱ ΡΙ. ΠΡ] νρ ΒΥΤΟΠΙΠ σο 

(Ον 5,130 βαἁϊπί γεί αληθησ ασποβοῖϱ) Ονπέ», 331: 335. 390: 554 (αἱ Ἰαεο 
ο νῖκ Ῥτο ΟΥ ρτοῦαπ{έ απππη 5ἴαεσοθ [οἱΐ68 αληθησ) ΗΙΙ555 Ας Απιὂι... νἲ 

αὉ αληθωσ ρτίοτο απ ροβίατ]ς ἐγαηβ]]α]ές νὸ βαρρ]εν1{ οπιῖδδα αο Ὀἶ5 

αληθησ ἀαάῑε, πὶβῖ αποά αἱίοταπη (450 0) τατβαδ ἵη αληθωσ πιπίκὔαπη : 
Π{οπῃ Ὦ ΟΠ1 καν το αιμα δα εστ. ποσισ | ποσισ (ροίις ΠΡΙεΙ νρ): κ 

(ὄποσισ) ποτον, ο γοέμπι 

ὄθ. το αιμα: Δ ΟΙΏ το | µενει: ΗΝ αἱ Ρραπςο µεένη | καγω εν αυτω: Ὦ αάά 
καθωσ εν εµοι ο πατήρ καγω εν τω πατρι. αµην αμήν λεγω υµειν, εαν 
µη λαβητετο σωμα του υιου του ανῶθωπου ωσ τον αρτον τησ ζωησ, 
ουκ εχετε ζωην εν αυτω, Ἰεπι α 3" οἱ αοσερετῖέ Ίιοπιο σογριιΦ | ]ιοπιζ- 

πῖς φιεπιαάπιοάπι Άαπεπι οἴίαε, Ιιαδεδίέ υἴέαπι ὕπι εο (8. 1119). 

ὄτ. απεστειλεν οΠΙ ΝΑΒΟΙΤ ππο τε]] αἱ ρ]εν ΟΥ 1334 Ἐαβπλατο 68. 50 Ρἱ5 
Ον 8, 311 Ον ή, 566 ϱ(Πο5Ι115 οίο ... ϱ 69. 194. αἱ ρ]1815 απεσταλκεν | 
ζω: Ἡ (ας Ρεν Ιπουγίαπη) ο | τρωγων (εί. ΟΥ Ες Οµσ ΟΥτ): Ὁ Υἱοίο- 

τΙΠΑΥΙ106 (6011 50151) λαμβανων | ζησει (49’) οππι ΝΒοΞκατῃ αἱ ΟΥ14 
Εαβιπανο 39 Ρΐ6 (Ον ὃν, 31 Ογτή Ἀθθοσοπι,,, ς ἕήσεται οππι ΓΑΔΑ απο" αἱ 
Ρίεν Ογι566 α ἰχί οὐποδί11ὸς,, οστά ρετ ζη, Ἰξθπι ον Ὁ ᾳ Απιρβα 543: 
545 α{αΠὈί 

68. ουτοσ εστι» (89): νἩ εστιν | εξ οἴιπι ΒΟΤ ....ς εχ του (:: αἱ νυν. 50 εἰ 

51 Ιοοίῖοπθ ποπ Βασ) οπΠΙ ΝΡΙΙΓΔΑΠ ἀποῦ αἱ οπππνίά Ον 1545 Βαδπιατ6δθ 



2 0ο8,6 

810 6, 59. ΚΑΤΑ ΤΩΛΝΝΗΝ 

3 : ι ε Απ ος 

καταβάσ, ου καθὼσ ἔφαγον οἱ πατέρεσ καὶ ἀπέθανον᾿ ὁ τρώγων 
.. ν ’ .] - η - 

τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσει εἰσ τὸν αἰώνα, Ὁ9 ταῦτα εἶπεν ἓν συνα- 

7ῶγῇ διδάσκω» ἐν Καφαρναούμ. 
. μμ μι -- - - µ 

660. Πολλοῖ ουν ἀκούσαντεσ ἐκ τῶν µαθητῶν αὐτοῦ εἶπον' σκλη- 
/ ] ζ / τ αν ’ ’ .) ων / Σο Ἰ λ 

ρ0σ ἐστιν ὁ λόγοσ οὗτοσ τίσ δύναται αὐτου ἀκούειν; Θ1 εἰδὼσ δὲ 
ια] . « -- Ν Ν - 

ὁ ᾿/ησουσ ἐν ἑαυτῷ ὅτι γογγύζουσιν περὶ τούτου οἱ µαθηταὶ αυτοῦ 
( υ 5 Ν μ / ) 

τ Ας }/- πο) θ9.1 2 οτ ὃς είπεν αυτοῖσ᾽ τουτο υμασ σκαγδαλίζει; 03 έαν ουν Ψεωρήητε 
Π - [ο) Ὕ Ν / 

τὸν υἱὸν του ἀνθρώπου ἀναβαίοντα ὅπου ἦν τὸ πρότερον: 
0: το.4 λ -. ΗΕ] Νο ” . ας 2 3 λ - να. τὸ πνευµά ἐστιν τὸ ζωοποιοῦν, ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν 

Ο0ης 3 Ογε τὰ ῃὸ καταβασ (Α9):1 ΝἩ καταβαινων | ον πατερεσ 8ἱπο 
υμκων ΟΠΠ ΝΒΟΙΤ 9Ρὲ «ορ Οτγ1315 ... ς (4000) αἀά υμων «ΝΠΙ ΏΑΛΠ 
υποἳ α] Ρ]εχ 1 νς 5αἩ Αγτζὰ αεα{ῖ ο ΕΕ) αγΠῃ αεἰἩ ρο ΟΝΥ Ογν Νοπποιτὸ 

Πἴεπῃ } 693 αἱδ ημων. Ῥταοίετοα ς (-- 0) Τωη Ροτριπί το κ αγνγα ΟΙΙΤΩ 

ΓΑΛΠ απο (οί Μ Ροβί εφαγο» Ῥομ) αἱ Ρ]εν Ι8Ρ]6Ι νρ αγτΏῖτ οίΒΕ Αχπι ο 

Ον Ογν Νοπη (γλυκυν αρτον) 50115 (α19 3: ΑΥΤΑ ΤΠΕ ΝοΟΠΠ Ίπβαρογ αάά 
εν τη ερηµω) ... ΟΠΙΡΙΠΙ5 6. ΔΒΟΡΗΤ 98. ο δ4Ἡ 6ορ 8Υτζὰ ααοίῃ Οσ1315 | 

τρωγων: τ 40. 19Τ. α1δὀ αὰᾷ µου | ζησει (40) επ ΝΒΟΕΘΙΒΤΥΔΑΛ αἱ 
Ρ]α5ῦῦ Οσ Οµς ΟΥΓ... ς Ἰμπ ζησεται οι ΡΗΚΜΌΓΠ αἱ Ῥεχπι Τμάτί 
11935 (βοᾷ Ηροτϱ) 

59. ειπεν: 1. 9Ρ8 ελαλησεν | εν συναγωγή: Ὁ αππι ΟΥΥ 9915 εν τη συνα. | 
καφαρναουµ ο. ΝΒΟΡΊ 95. Τὲ (οχο 4) νς΄ϱο 541 «ορ ΟΥν//51 Νοπη 60150 
ελες κχαπερναουµ οππΙ ΕΓΑΔΠ αποῦ αἱ Ῥ]ον α Οἱ δ15, Ῥταείοτεα ) α 

Π5: (ρο5ί ἀοοεπς) Αιρίομ3Ί ΠοπΙρΗο αᾷᾷ σαβῥβατω 

00. ακουσαντεσ (5ΥτΑΙ αάά οεγῦωπι Ἰος): Ὁ  δΥΤΕΝ ροδί µαθητ. αυτου 

Ῥοη, Ὁ 6 οπι | Ὁ ειπαν | ολογ. ουτ. ΕΙΠΠ ΝΒΟΡΚΗΤΠ α15 ο ᾳ βγτοι ϱέ 

86 Αγπι Βαβ1)ὔ55 ο[,556 ο[0ρί 650 05519 ΟΥτ 2518: 5, ς ουτ. ο Λο}. 
6ΗΤη ΓΑΔΑ πηςῖ αἱ Ρ]ογ 1ΠἱΡΙ9Ι νρ ΑΥΙΡ οἱντ | σκληροσ: ΔΙΑΡ (αχρ]1οα[ο- 
ηἱ8 α155α) δυσπαραὀεκτοσ, απεπικάπιοά ατα ΟΗΥδΦ19 τι ουν εστι σκλη- 
ροσ; δυσπαραδεκτοσ, ὑπερβαινων αυτων την ασθενειαν [τισ:α ἆ ο 
3 νς οἱ ιωῖς, Ίξθιη καν τιο ΝΟΠΠΘΙΙ5έ / αυτου αχουειν (αἳ, Εα5πιβτοΙβο); 
19. 69. αἱ Ῥαιο ϱ 4 ακ. αυτ. 

61. ειδωσ δε (Ν9): οἳ οορ ιδων δε... Ὁ (01153189 5εά νατ οἀά αἱ εᾷἆ) ωὧσ 
οὖν εγνω, Ἱέοπα κ” 19, 61116 69. (ο α 3) εγνω ουν (ο οοφπονζέ εχᾷο, 

σορπουέ, 83" οοηπουίέ αιέεπι, Βἰπη] εαν αἱ Π3. ΒΥΙΣΕΒ) | ο τς (µο): κ” οπι 
ο | εν εαυτω οτι: Ὁ (ΟΠππιοδο 5) ϱτι εν εαυτοισ .... 496. 4Τεν ἁγτου οτη 
εν εαυτ. | ειπεν: κ 19. (6110989) 69. ΒΥΥΣΕΝ και ειπ. (ποπ Ἰΐθπι α 7’) 

69. εαν ουν (ο νρ οἱ εηφο, 85: φιζᾷ εο αἱ, ἕ δὲ αιίεπι) κ (5αρρΙς) ΡΡαΤΗ3 

οπα ου, Ίέοπι Ὦ 6 α μίᾷ δὲ, ἃ φιοάκέ, 1 φμᾶ οι | ΌΘεωρητε: ΠΙΑ 139. 

157. α]ζὸ Θεωρειτε | τ. υι. του ανθρ.: Κτ. υι. τον ανθρωπου | οπου 
(αί. Ἐαδπιατο 118 ϱ{ 150, Ἰέοπι εαν ουν τδήτετον υι. του ανῳρ. απιοντα 
οπου οίο Μοε]]θιδ51 οἱ 118)... Ῥ ου, ΔΑ που 

609. το πνευμα (48): κ” οπα το | ωφελεν: ΚΙ, αἱ οφελει | ουδεν: 19. 69. ου- 

δενα | λελαληκα (α)΄ Βσ) εππῃ ΝΒΟΡΚΙΤὗΟΠ αἱ ρ]ιβ15 16 νρ ρο 8Υτοα αἱ 
πίτ ϱ{Ητ ϱ0Ρ ΑΥΤ βείἩ Ο12/6ἱ4 (α ελαληκα υμιν) οὐ πί 1199 ϱ/954 ἘμβπιαΤο 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6, 608. 811 

πι.10 Νο Ηἔ. ο ΤΝ ανν. ε » - β. Ν ρε. 

τὰ ῥήματα ἆ εγὼ λελάληκα ὑμῖν πνευµά εστιν και ζωή εστι». 
πο.ά 2 9 ΑΝ ος ο λ ο) 2 / ”/ Ν 1 

64. αλλ εἰσίν εξ ὑμῶν τινὲσ οἳ οὐ πιστεύουσιν. δει γὰρ εξ 
” - { ἀ -” ο Ν Ν ’ ΔΝ ε 

ἀρχῆσ ὁ ᾿[ησουσ τίνεσ εἰσιν οἱ μὴ πιστεύοντεσ καὶ τίσ ἐστιν ὃ πα- 
, ντ ερ 3 -” / πρ 

ραδώσων αυτόν. 05 "51" καὶ ἔλεγεν' διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν ὅτι 
.] Ν / 2 - Δ ολ Αλ ἃ, σι / 2 ο 3 ε. 

οὔδεισ δύναται ἐλθεῖν προσ ἐμὲ ἐὰν µη ῃ δεδοµένον αὐτῷ ἐκ του 

πατρόσ. 
’ ή Ν ” νά » . - . 

66 κ τούτου οὖν πολλοι τῶν μαθητῶν αὐτου ἀπῆλθον εἰσ τὰ 
Ν 2 2 τὸ ’ - π ς -- 

ῥπίσω καὶ οὐκέτι µετ αὐτοῦ περιεπάτουν. Θ{ εἶπεν οὖν ὁ ᾿ [ησοῦσ 
- / ς Ν Ασε ε / κ; 3 / 

τοῖσ δώδεκα μὴ και ὑμεῖσ Θέλετε ὑπάγειν; ϐΘ5 ἵἹ απεκρίθη 

118. 180 Α{] 56Ἱ Ὀιά 1418 ΟΥτΏΓ 351 ΟἨτ 8) 520 ουν 3τ Πιργίτες οατὸῖ..ς, ς 

(--- Βα) λαλω οππι ΓΑΛ Ἱιποῖ αἱ Ρρ]ος | και: ϱ" ἆ Τοατίτες οατ ὃτ οπη (Τοτί 

- αργές διά, υία φιιπέ, ἆ -- δρῖν. εδί, οἶία εδ) | εστιν οχίτ: ἃ Ὁ Ε ατπῃ 

ΑίΙδ6τ 018930 οπ1 (4 96 3" 1 νρ οπι ροδί πνευ., πίταπια Ἠαβοιί ᾳ) 

64. αλλ ουἵη ΝΒΟΤΓΔΛΠ πο τε]] είς .... 91, αλλα | εισιν εξ υμων τινεσ οἶπι 

ΒΟΙΙΓΔΑΠ πποῦ αἱ ρ]εν (151. οπι τινεσ)ο 1 ΟΥτ4 515... ΝΡ ςΌοας εξ 

υμ. εισ. τινεσ, 5τ αἱ πια (3. νο ΟΥ 5530 εισ. τι’. εξ υμ. | εξ αυχησ: 

Ν απ αρχησ | ο (1, οπι) {1 Ν ο σωτηρ | τινεσ εισιν οι µη πιστ. και: ϱ 
8ντοι οπι | µη: Να αἰδ πι 6ΠΙ ΓΟΥ {05 ἵπς ΠΙΠ πιξ 841 {οἱ νς δΙΧ Ρας 
οπι; {ι οΠΙ δει γαρ πδᾳ παραδ. αυτον | τισ εστιν ο (4 οπι) παραδω- 
σων (Ρ αἱ» παραδιδουσ) αυτον: Ν 608ν τισ (ΒαρΡ! ἀἁαπιαπῃ κ.) ην (60εν 
εστι) ο µελλων αυτον παραθδιδοναι. ΟΙ α ϱ ᾳ φιζ ἐ8δεί φιιῖ εωπι (8 

ζωπι) ἐγααιέμγιις εγαἰ (α εγαί ἐγαᾶ.) ... ὁ γι ογεζέγῖ οβδετιέ ἔτι ιπι 

65. οτι: ΚΠ αἱ ραπς α ΟΗ19/529 οπι | πρ. εµε ση ΝΟ... 5 Ἰπ Τί πρ. µε 
ουσ ΒΡΕ απο τ6]] εἴο | δεδοµ. αυτο (86: νἲ Τδ. οπι αυτ.): ο 31 

βυτατ ΟΗτ 231 015 αἀᾷ ανωθεν | πατροσ οπῃ ΚΒΟΤΡΙΤ 968. 124. 191. 
455. α Ὁ 3: 1 αγτοι ο(μΙ οορ αεί] ΟΥΡΙ35.... ς (4909) αἀά µου οτι 
ΟΓΔΑΠ πηοῦ αἱ ρΡ]ει ος {ξανςρο δγναῖῦ αγπι Βα5 3556 α0ΑΡί 65ο Οτὸ 
3821 Οϊς ΟΥτδτ8 

66. εκ τουτου ουν οη Ν) 19. 69. 106. 124. 958. ῦ ο ΕΙ {08... ς ἵωμπ ΤΙ 
οπι ουν οππα ΒΟΙ απο το]] αἱ Ρ]εγ α ο 2 4 νς (6 εω Ίου επῦπι) Αγ τθι 

αὐπίτ (ΥτηνὈ εω Ίιοο αμέεπι) τα]] Ον ΟΥτ 1: αἲ δαρδοφαίίαν βέαθῖπι ουν, 

Ρταθίετθααιθ Ἰπίετ ου οἳ π {αοῖϊ]]πιο οχο]ἀἽν. ῥῬοπβ]ίαν οηἵπι 510: 

ΓΟΥΟΥΜΗΓΠΙΟΣ. | των µαθ. ο. ΝΟΡΙΓΑΑΠ απο 4] ρΙετοβ” σ]νς 
Ῥαβ” 303 οἱ εἴ]1361 (Ον 8951 ΟΥ 9350 ος, ἷωπ ρταεπι [εκ] οππη Βατ α]ῖ α Ὁ 
ο [ᾳ Βαδυβρίθδο | των παθητ. αυτου (εἴ. 1 νς εἰς): 209. οπι αυτου | 

απηλθον Ίου Ίοσο ΟΙ ΝΗΟΡΚΙΙΤΠ α112 ΠΡΙετ νρ βΥτέὰ ε{ΣδοὮ (Ντ αγπι 
8οἲ ΒαδθίΏ οἱ 505 0Η ΟΥτ Οοςπι 9ὸ (6119)... ς ΤΙ Ροβὲ πολλοι οµΠη 

ΓΑΛ ππςῦ αἱ Ρ]6Υ ᾳ Ρο σορ ΒΥΙΡ Βαβθαρίθδθ { Ἡ περιπατουν 

6Τ. ουν (εί.οσε(β5 6] ᾳνς βΥτΡ οί): 9 Ὁ δε (5ΥΥΣΕΒ δ{ΏΓ α θέ] οὐ ἀαττθ) 
εν ᾱ αἱ Ῥαις α ΘΥΤΟΣ ΑΠ οπι | ὀφδεκα: Ὁ 19. 69. αἱ ραις 6 3 Ι 

{08 αὐπι αάἆ µαθηταισ | υπαγειν: Βα88ίΒ 361 (0ορπι4ϐ απελθειν, Ο15)555 
πορευεσῦθαι 

08, απεκριθη πο οὖν ΟΠΠ ΝΒΟΑΚΗΌΑΠ αἱ. ς ο {3 δγτοα αἰδοἩ οῦτ 



Τ,ο 4. 54 
Μο 1, 4 

11, 2τ 

ΝΙ 16, 18 

5132 ϱ, 09. ΚΑΤΑ ΤΩΛΝΝΗΝ 

αυτῷ Σίμων ΠΠέτροσ" κύριε πρὺσ τί α ἀπελευσύμεθα; ῥήματα 

ζωησ αιωνίου ἔχεισ' 09 καὶ ἡμεῖσ πεπιστεύκαμεν καὶ ἐγνώκαμεν 

ὅτι σὺ εἴ ὁ ἅγιοσ τοῦ 9εοῦ. τς 1515 ἀπεκρίθη αὐτοῖσ' οὐκ ἐγὼ 
ὑμᾶσ τοὺσ δώδεκα ἐξελεξάμην: καὶ εξ ὑμῶν εἶσ διάβολόσ ἐστιν. 

τ1 ἔλεγεν δὲ τὸν ᾿ Ιούδαν Σίμωνοσ᾽ Ισκαριώτου" οὗτοσ γὰρ ἔμελλεν 

αὐτὸν παραδιδόναι, εἷσ ὢν ἐκ τῶν δώδεκα. 

βΒαἩ «ΟΡ απ Βαφθαρίόσυ ΟΥ 198 ΟΥρ 115. ς (- αὐ Ρα) αἀᾶ ουν οππι 
ΕΕΗΜΒΥΤλαΙΡΙσ]4νς 8ΥτΡ Βαςυαρίθθ (οπιῖδδο αυτω) ... Ὁ ειπεν 

δε, Ὁ Γεοροπᾶεπς αιίεπι δί. δε. ἀἰωᾶ ; πο ἐππο γεδροπᾶ1έ | απελευσοµεῦθα: 
Γ αἱ αΠῑῃ -σωμεθα 

69. και εγ/ώκαμεν (ϱ αἀά σε, 121. 49ὲν ολεῖ 60Ρ εγγωκ. και απἲε πεπιστ. 

ΡΟΠ): απ αἰά Οομπι”»ὸ (Τοτιρίαχ 51] οπι | 9 αγιοσ (ος. 8, 8οᾷ Βεμα]2ίο 

οϱαγ.του Όε. ΤΟΠΑΠΠΘΙΠΙ ποπ ν]άσυαἴισ) οἵπ ΝΕΟ" ΡΙ, Οοβπι”  ΝΟΠΠ 

θ/330 {οττι Θεου συ μονοσ αγιοσ πελεσ), Ἱξειη ΡγαΘΙΠΙΑΕΟ ο χὲ 88] «0οΡ 

εως (-- Ρ δοὰ ταγδας αὐ’) ο 7ς ο υιοσ επι οὗ (πιίηπαςδ τθοίο ἴπ αβ- 

Ροεπά. εοᾱ, 6 ο 75 ο αγ. υι. ἀῑκίπηιιϐ) ΓΔΑΠ αποῦ α] Ρρ]εχ 1Ρ]6τ να ογτιῖν 
ΑΤΠΙ Ρο αθἴΠΡΡ (5εὰ αείμῖο ο Ζς ο αγ. ο υι.) ΒαδῦαΡρίδ58 ο{650 0ΠΥδῤλΣίεν 

Ον 593 (ο(δ55 αοσιτα ας (γασίαϐ) ΟΥρδὸ; Ίἴεπι 1Τ. Ὦ Αγτεα ΟΥΡ 135 
01119609 ο Ί5. Οοπίτα Τογίρακ 1 εἰ πο ογεᾶ πια φποᾷ ἔιι δε Οιγίδίης. | 
του Θεου 5ἵπο αἀα]ίαπι ΟΙ ΝΒΟΡΙ, 13 95. 118. 60εν 2Ρ6 α]35οτ 11Ρ]ος 

νρ δυτζὰ βα] 60Ρ ΑΥΠΙ αθί]ι ΡογςΎ ΟΥν Νοππθὔτο οπή... ς(Ξ αὖ 

Ὢπ) αάά του (4 οπι) ζωντοσ εΠπΙ ΠΑΛΙ ππςῦ αἱ Ρίο 5: αγταῖς οίἩς σο 
Ῥαρυαρί 0ἱ5 ΟἩν ΟΥΡ 55 ει 155 

Τ0. απεκρ. (ο 1 εἰ γεδροπά) αυτοισ (16. 69. 121. 6 4 {0 {08 8αα ἄυτω, 

ΝΟοπμθ)”31 πετου): 9 Ὦ ο ο ΥΠ 60Ρ ΟΠΙ | ο( οπι) 1 (6 009) οπτη ΝΕΟΡ 

κιῦΠ α] Ρρετηὰ Τέ νρ 5α] 6οΡ βγτζα αξαίΣ γαι] ΟΥ δν, ΤΙ οπι οπι 

ΓΔΑ πποἳ αἱ ρ]α5τ0. Ῥχαείετοα κα (13: Ρα] ορ ααἴι) 80: απεκριθη 

τς και ειπεν αυτοισ, γεδροπά: Πεδις εἰ αίωῖέ είς (Ηἱ3: εἰ πεδροπιζέ Πεεις, 

αἰωίέ είς; 5α]ι τεδροπᾶεπς εἶφ Ίεεις ἀἰωίί, οορ 1 γεδροπάέ Πεβις οἱ αωτὲ, 

οορΣ61νν οκ” γεβροπι ει Πεδις ἀἰωῖ, ααἴ]ι εἰ τεεροπά ἄοπι. 1.5. εἰ αἰωίί 
1ἱ9), 1ἴοπη Ὦ απεκο. ο 16 λεγω», ἆ γεδροπάέ ιβ εἰ αἰωίέ | ουκ: Α Βρῖρ]ι 

61τ ουχι | υµασ (ΑΔ οπι) τουσ ὁδωὸ. (98. οπιτ. δω.) εξελεξαμ. (4 εξελεξα, 

6 ΑΥΙΞΕΝ απίο υμασ Ροπ): Ν υµασ εξελεξ. (Ν5 πάά τουσ) δώδεκα, Ἑρίρ]ι 
617 ῥωδεκα υμ. εξελ., 1 ἀποδεεῦπι 105 εἴεφί | εξ υμων εισ(α 13 1νς ΗΙΙ 

51): παρ αἱ ραις ο Γα (Ερ1ρ]ι 611) Ον 5.535 εισ εξ Όμων, Ἰΐοπι Ὁ (πας 
απιεπ ος οί) ϱ (1115 εί επ υοδίς) ϱ (εἰ τπιι9 εδ επ υοὐΐς) ... ἈΞ ΟΠΙ εισ 

ΤΙ. τον τνουδαν ΟΠΠ ΑΘΒΟΙ, ππο τα]] αἱ Ρεν... Α.9 1. 208 οπι τον 
(ως Ῥ]ογαπιας ΠΟΠΠσΠ Ιβίιά 5ἶπο αγβσα]ο ]οσ]έαχ) | ισκαριωτου ο11Πι 

ποΒοα]µῃ” (5οᾷ τοβἑαέαπα -την) 38. Ε(δεαγίοιἰ) 6 (οαγίοί]ιας) ο (ο 

μάα Φἴπιοπε ἑδοαγίοί]με Ἱ. 4. -ἔλαε) πι [α [ος ραῖ Ἠατ] νρἹΧ αγπι (αρ 

αβπι») (βγτοι βαἩ ϱορ)... Ὁ α Ὁ ο (οαγίοίΠι) 3: 8αΠ σπαριωθ., δοατγίοί]ι 

(Α ὑπάαπι 5ἵπιοπεπι δοαγίοί, Ὦ ἆε ἵπαα Αἴπιοπο δοαγίοίε, 3 ἄε βἴπιοπε 

ὑπάα βοαγίοί], ο ἄε ἵμία βύπιοπεπι οαγίοί, α πιπι ἧνάαπι δἴπιοπεπι {βοατζο- 

ἔ]ιεπι [ -(]νεπ], {ος ἄᾳ ἵμάα «ὕπιοπεπι δοατίοί]επι) ... ς νσκαριωτην οὕπῃ ΓΑ 
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ΥΠ. 

1 Μετὰ ταῦτα περιεπάτει ὁ Ἰησους ἐν τῇ ΙΓαλιλαίᾳ' οὐ 
να ν. ον / -- τά ../ Γ . 

7ὰρ ᾖθελεν ἐν τῇ Ιουδαία περιπατεῖν, ὅτι ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ίου- 
-- 2 - αἱ ψ Ν ς ς Δ ὰ 3 Ν ’ « 

δαῖοι ἀποκτεῖναι. 2 ἦν δὲ ἐγγὺσ ἡ ἑορτὴ τῶν Ιουδαίων Ἰ σκηνο- 
/ ͵ πχ σ Δ δ.σ ς ο Ν ο) σα 0 έ ᾿ - 

πηγία. Ὁ εἴπον οὖν πρὺσ αὐτὸν οἱ αδελφοί αυτου µετάριῦι εντευ- 
. η σσὸ Ν ο Ν ’ 

θεν καὶ ὕπαγε εἰσ τὴν {ουδαίαν, ἵνα καὶ οἱ µαθηταί σου θεωρή- 
Ν ᾿ ιὸ] ια αν Α / -- -- ΔΝ 

σουσιν τὰ ἔργα σου ἃ ποιεῖσ᾽ 4 οὐδεισ γάρ τι ἐν κρυπτῷ ποιεῖ καὶ 

ΑΠ πποῦ α] Ρ]ον νοθᾶ (ὕιᾶαπι θἰπιοπίς ἱεοαγίοίεπι) 5ο ΟΥτ 9558... νἲ 19. 
69. 194, ΒΥΤΡ πιβ ο{Ε) απο καρυωτου (καρυ- Ἀ, τε]] καρι-; 19. σκαρ.). 

Ἠπάθπι {οτπηα 12, 4. 19, ο εἰ 26 αἱ 14, 26 Ἱπ ϱ τερεχίέαχ. Νας ΙΠ6Υ6- 

ἀἴρῖ]ο ἀῑχοιί5 ΤΟΠΑΠΠΕΙΗ αρίαιο απο καρυωτου βοτΙρβίβδε, α1{ογαΏ] 

ν6γο {ΟΓππαπΠΙ οκ Ῥγυπορίϊοίβ Ἱπ]αίαπι 9556. (:: 14, 902 νουδασ αὔΌδαια 

σιμωνοσ 1ρ3ο9 νσκαριωτησ ἁῑσίίαν, απιοά ποη Ἱπιραα1έ ᾳποπῖπας αἰ1ί 

--- ο{ εἴίαπι 19, 26 --- ισκαριωτησ οππι ραϊτίβδ μοπιίπο οοπΙαηρβαἔα) 

εμελλεν οµπΙ ΝΒΟΚΤΙΘΌΠ α1δο ΟΥ τσ, ς ΤΙ ημελλ. εππι ΡΕΕΘΗΜΥΤ 

ΔΑ αἱ Ρία | αυτον παραδιὸ. πΠΙ ΝΓΑΑΠ απεῦ 1. 99, αἱ ριετα 1 ΟΥΥ... 
πι ΤΙ παραδιὸ. αυτ. ει ΒΟΡΙ, 69. 124. αἱ ραις ΠΡ]εῖ νο | εισων 
οπίη ΔΟΓΑΑΠ ηοῦ αἱ οπιηὖΊά ΟΥν, επι (σιηι ἐδδεί τι ΠΡΙ να, σιηι 
Ίέπάι5 εδδεί 6, 101118 οι ἐδδεί ϐ, φιῦ τώωις εγαἰ ϱ) Τε νρ ΒΥ1ΙΡ δα] 60Ρ ΑΤΊΠ 

Ρο... αΡύ αἱ Ιωπ οἱ ων ουπι Β07Ρ1, 8γγέὰ ϱ{δΕΒ αα{] 

ΥΠ, 1. µετα ταυτ. 5ἱπθ εορα]α επι α(” εἰο)ο”ηῦ 121" 948.α Όσο {Π3 

1 απι {ὰ {οΥ {08 οπι ἵης 841 δα ΑΥγοα οίδος ΟΗΥ 5536 (ο ευαγγελιστησ 

ελεγε’ µετα ταυτ. περιεπατει ο 16 εἰς) ... ς (5δεᾷ 90) Ίπ Τ ῥρταεΙα 

και 6ΠΤΏ ΝΕΒΒΟΤΧΓΑΑΠ απού α] ρ]εν α «ορ 5Υ1Ρ αἱ Ι αγπι Ρο αοἰῃ Ῥα5 

ου 353 Οχ 5, 55 ἐχί ΟΥΥ 9 9δ.,,, ς νσεὰ σαΐ ΠΠ ροδέ Ίαέο αμίεπι | μετ. 
ταυτ. Ίος Ίοεο (αξ. ὢ5) οι ΝΕΟΡαΚΗΧΠ αἱ 5) ΠΜΡ]εῦ νο 5α «ορ ΑΥΤΟΙ 

είδε ομὲ αγπῃ αθί Ο)Υ 5336 ΟΥΥ1390,, ς Ροβί ο (Β οΠ1) εξ ΡοΏ ο. ΔΑ 

μηςἳ αἱ Ρ]ετ ᾳ 6ο ΒΥ1Ρ Βαβθίι353 ΟΥ δ, 935 ἱΧί νν ο ΥΣ6Σ α] αῑᾳ οι | 
ου γαρ ηθελεν (Α -λον) εἰ. οἔδ α νδ (απιοπ επῖπι Ἱιαδεδαί υοιηιέαίετι) : 

α Ὁ 43" 1 βγτοι ποτ επίπι ιαβεῦαί Ῥοέεδέαίέεπι 

.. σκηνοπηήγια: Ὦ σκενοπήγεια, δ σκήνοπαγια 

. προσ αυτον: Ἀ 98. 5γτέὰ ϱ{δεΙ ροδί οι αδ. αυτ. Ρον | νουδαιαν: ΡΕ 

γαλιλαιαν | Θεωρησουσιν οὔπι ΔΟΗΡΙΙΜΑ αἱ αἲῖα; κ” Θεωρουσιν ...ς 
ωῃ Θεωρησωσι επι ΒΥκΓΔΠ απςῦ αἱ ρίετ ΒαβοιἍ5ἳ Ον 5ῦττ ΟΥν δστ | 

τα εργα σου (Ώπ εππῃ Ἡ σου τα εργ.) οππι ΝΕΒΕΧΓΑΑΠ αποῖ 4] Ρ]ου { 

Ι3νο «ορ ΒΥΤΡ οίμῖ σο ..., αἴραῦ 1, αἱ ρα θα ο ο Η5 1” ᾳ 5γτοα οἱ 
56Η Ρα] αγ Βαβοίμ15. Ον 522 Ον 97 0η σου, 5θἆ α 1. αἱ αΠῑα Ρει- 
Ρρυηπία συ ποι. : 

οτι εν) χπρυπτ. οππΙ ΝΕΚΙΙΧΠ αἱ α]ἷα (0 αἰἰφιζᾷ Γαστεπις ἴπ οσσιιζέο: ΕΞ πΕΊιΟ 4 } 

«ζά }αοἴἰ ἵπ οσσιζίο φιιᾷ Γαοἲξ φιιαεγ{ί {ρδε οἰς 5ἱς) ΒΥτ5Ἡ ε{δ6Ν αἱ (ποιει 

τι εν κρ.) Ἠἳ (841. σορ Ἰαμᾶ σδὲ φιίδφιαπι Γασἴει ορις ἴπ οσσιζίο οἱ 

φιαενεί οἱ) Ον νόττ ἆ Ογν δἳ.., ς Τϊ εν κρυπτ. τι ΙΤ ΏΓΔΑ αποῦ αἱ 

Ριετα ςε {5 ϱ13(3 αὖ ἃ ποιεῖσ πα εἰ ταῦτ. ποιεῖσ αηδία) 4 νο 

δ, 18 

1μεν 258, 84 
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ζητεῖ αὐτὺσ ἐν παρρησία εἶναι. εἰ ταῦτα ποιεῖσ, φανέρωσον σεαυ- 

τὸν τῷ κόσμῳ. Ὁ οὐδὲ γὰρ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπίστευον εἰσ αὐτόν. 

ϐ λέγει αὐτοῖσ ὁ Ιησοῦυσ' ὁ καιρὺσ ὁ ἐμὸσ οὕπω πάρεστι», ὁ δὲ 
καιρὺσ ὁ ὑμέτεροσ πάντοτέ ἐστιν ἔτοιμοσ. ἵ οὐ δύναται ὁ κόσμος 

μισεῖν ὑμᾶσ, ἐμὲ δὲ μισεῖ, ὅτι ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ αὐτοῦ ὅτι τὰ ἔργα 

αυτοῦ πονηρά ἐστι. ὃ ὑμεῖσ ἀγάβητε εἰσ τὴν ἑορτήν' ἐγὼ οὐκ 

Ρο ΒΥΙΡ αγπι ΟΙ5Ι53Τ ο (ΒαφείἩ 337 εν κρ. ποιει τι) | ποιει και: Ν Ὁ ποι- 

ων | αυτοσ (Ε3 905. αυτον) οΙΠΙ ΔΡΕΤΙΧΓΑΛΠ πἨς 6] αἱ οπιησίά ας [ 

η’ σ]δᾳανρ βγταίτ οίο ... ΠΠ αυτο εππι ΒΡ” (5οἆ Ρ 69. Ροβί εν παρρ. 
Ροπ) ἆ 5αἩ «ορ... Ὁ 6 8ΥΤΕΗ αοί] ΠΟἩ οχΧρΓΙΠΙ (ποί] πθς τι ακρτῖπη) | 

ἨἜ παρησια 

δ. ουδε (69. ου) γαρ (α ο 35: ᾳ Βγτέὰ αἆ {ωπιο) ον αδελφ. αυτου (α [1 {ο8 

αὖά έωπο) επιστευ. (Ὁ ἆ αάά {μπο) εισ αυτον (9Εἵ αἀά τοτε) | επιστευ- 

ο: 91, ᾳ επιστευσαν (ογεαἰάεγιπέ) 

ϐ, λεγει 5ἵπο «ορα]α οππι ν”96.3 106. αἰδ ο {ο βγτοι ο{δοὮ αγά ΟΥ 95 
Ὄννς (5οἆ 909) Τη ΤΙ αάά ουν οµπη ΝΟΒΙΙΧΓΑΛΙΠ απο τ6]] Π1Ρ]εὈ (βεἆ ᾳ 

αιίεπι) νρ ΥΙΡ αἱ Ἡὶ 84Ἡ «ορ (ααί]ι εἰ ἀωᾶ, μο {πο ἁἰωᾶ) Βαβδοῦι 55” | 
οἵξ: α” οἱη ο | οὐυπω παρεστι» (96): κ” ου παρεστιν | εστιν (121. α)ἲὸ 

[οτα Ρροβί ετοιµ. Ροή): Ἡ παρεστιν’ 

7. ου δυνατ. οκοσµ. (9): κ” ο-οσµ. ου δυν. | ΕἘκεϊάσταπί η Τ -σειν 
υμασ εµε δε µι- (ᾳπ1ῦΒ νεγδα5 εβῄοΙίατ) | µαρτυρω (η -ρον Ἱπερίε): 

98. Ροδί περι αὐτ. ΡΟΥ | περι αυτου: Ἀ ΟΙη 

8. υµεισ: 1 και υμ., «ορ υμ. δε | ειστ. εορτην ρτῖογε 1060 8ἱΠ6 ταυτην 

(α΄ Ρτοραπίε Ῥεμια) οµπι ΝΕἄΗΡΚΙΗΊΧΠ αἱ]δα Ὦ ο ο 5 βαἡ «ορ Ῥα8 

εε258 ΟἩ 5928 ΟΥτ 101... ς αάᾷ ταυτην ουπι κ” εἰ Ό ΡΑΛ αηςῦ αἱ ρ]ογ 
(56οἆ 98. αἱ α]ίᾳ αἆ εοὀτ. ταυτ. ᾳποᾶ βοφπἴέας παπδϊ ης) {1 (8εὰ” 

οπι εγω ουκ δα εορτ. ταυτ.) 4 νρ 5γτζὰ ε(πίῦ οίἩΕ Αχ εδίἩ ο ΑΠΙΠΗ 

οπἱ261 ] ου επ ΝΡΚΜΠ 1Τ”" 89. ρόεα ὓ 6 β3 13 νρ «ορ »υτέα 
ΑΥΤ αείἩ Ῥοτρ] αρ ΗΙεν ΟΤ4Τ να]]αῦ» (ν]ᾶς ρο8{) Ερϊρ]αιτ 03535 Ογτ 
ἁμοα.. ΟΕ ΗΙετρε]ας 2 Νεα, ὑιφιί (Ῥοτρ]γτίαδ) Γγαἰιδι εἰ Ῥγορύι- 

φ αἱ γε δε αἆ δσεπορεφίαπι,. 19 ροδίεα δογὑρέμπι εδ: ὉὈι ααίεπι π4βεθῃ- 

ἀεταπί {γαίτες αἵ 15, ἴπιπο οί 1ρ86 αἀδεσπαῖί αἆ βο]επιπ]ίαίαπα, ΠΟΠ πια- 

η] (ορίο 564 ααβὶ ἵπ αὈβοοπάϊίο. ή δε περανᾶ, εἰ }εοῦς φιοά ῥγύις 

πε(ανεγαἰ. Γαϊγαί Βογρ]η/γίω, ὑιοοπδίαπίίαε ασ πιμαίοπί αοσμδαί. 

Πίετη ΒρΙΡΗ 311 ἐν ᾗ ἑορτῇ ἔλεγεν ὅτι οὐκ ἀναβαίνω (εκ οοάν; απίθι 
πηβ]ο οἀσραίατ οὐ καταβ.) εἰσ τὴν ἑορτ. ταύτην. οὐ γὰρ ἐψεύδετο, μὴ 
γένοιτο -- μυστηριωδῶσ γὰρ καὶ πγευματικῶσ διαλεγοµένου τοῖσ αὐ- 

τοῦ ἀδελφοῖσ οὐκ ᾖδεισαν τί ἔλεγεν. ἔλεγε γὰρ αὐτοῖσ μὴ ἀναβαίνειν 
εἰσ τὸ ἱερὸν ἐν τῇ ἑορτῇ ἐκείνη μηδὲ εἰσ τὸν σταυρὸν τοῦ τελειώσαι 

τέωσ τὴν οἰκονομίαν τοῦ πάθουσ αὐτοῦ εἷο. Τέοπι ΟγΙήΑ01 ἀποφάσχει 
μὲν ἤδη σαφῶσ τὸ ῥούλεσθαι τοῖα ἰουδαίοισ συνεορταζευν ὁ κύριωσ 
ἤγουν ἴέναι κατὰ ταὐτὸν ὧσ συμμεθέξων ἐκείνοισ τῆσ ἐν σκιαῖσ εὐθυ- 
µίασ. Οἶχ νοτο 5»535 (ο, πια. 335) 8ἱς: ἐγὼ οὐκ ἀναβαίνω ἄοτι - πῶσ 

οὖν, φησίν, ἀνέρη, εἰπών' οὐκ ἀναβαίνω; οὐκ εἶπεν καθάπαξ οὐκ 
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ὼ / .) Ν { Δ ’ ιά « ον Δ ” , 

ἀναβαίω εἰσ τὴν ἑορτην ταυτην, Οτι 0 ἐμὸσ παιρὸσ ουπω πεπλη- 
- - { ΔΝ 

ρωται. Ὁ ταῦτα εἰπὼν αυτὸσ ἔμεινεν ἐν τῇ ΙΓαλιλαία. 10 ὧσ δὲ 
.) ’ 6 2 Λ .] - ἀ Δ « ’ / Δ δι .] ο] 

ἀνέβησαν οἱ ἄδελφοι αυτου εισ τὴν ἑορτήν, τότε και αὐτὸσ ἀνέρη, 
2 ΄ 2 .᾿ .] ες ς π{ } ο) λ../ » Δ 

οὐ φανερῶσ αλλ ἐν κρυπτῳφ. 1 οἱ οὖν ᾿Ιουδαῖοι ἐξήπουν αὐτὸν 
-” -- ν σῃ . - Ν ο ο Ν ιν 

ἐν τῇ ἑορτῇ καὶ ἔλεγον᾽ ποὺ ἐστιν ἐκεῖνοσ; 139 καὶ ογγυσμὺσ ἦν 
Δ 2 - Ν 2 - . ο ”’ « 2 / » . 

περὶ αὐτοῦ πολὺσ ἐν τῷ ὀχλῳ᾽ οἱ μὲν ἔλεγον ὅτι ἀγαθόσ ἐστιν 

ἀναβαίνω, ἀλλὰ νῦν εἶπεν, τουτέστι μεθ’ ὑμῶν ..... ς (- αυ 57) Τιμη 
ουπω οἵτῃ ΒΙ/ΤΧΓΑΑ πποῖ αἱ Ρρ]ετ {σα νρθᾶά αα (αρ ΤΠ) ρο βαἩ 5ΥΣ 
5ος αίρ (αἱ, πηξ ΕΤαες) ο(Ἡν (Ὀγτίασε Ίο ποπ) Ῥαφεῖι”5ῦ {| ειστ. εορτ. 
ταυτην: 69. οπι | ο (86, κἨ οπη) εµοσ καιροσ εππι ΝΒΡΕΤΟΣ αἱ 5 (ππειπι 

Μεπιρις ο { Η3 1 ᾳ νο αἲπι) ΟΥΤ ... ςο καιρ. οεµοσ οαπι ΓΑΛΠ αποῦ αἱ 

ΡΙαι (έεπιριις πιει α Ὦ ϱ) Βαβεία Οι ὃν 958 

9. ταυτα 5ἶπθ εορα]α οπι ΣΡΚΠ 1. 989. 49. 118. 989. 2Ρ6 αἱ α Ὦ ο 3" 

σ]αᾳνςαβγτα αἰδοἩ Αγπη ΟἨΥ 381 ΟΥ 105.,,,ς (Ξ αὐ 97) Ἰπ ταυτ. 
δε οπτη ΒΙΗΤΧΓΔΑ πηςῦ 4] Ρ]6Υ {6ο β8] οορ ΒΥΤΡ αίτ (ο αεί ΟµΗ1Ο5ς 3 

και ταυτα) | αυτοσ (48) ο αρ κισχπ 1. 99. 49. 118. 989. α]ῦ οἱ 5ος (α 
43: Πίίς ἴμφε) Ὦ (γεπιαπιδῖέ ἴρεε) ἆ 1 νρ (ἴος εἴς ἴρδε) βαἩ «ορ ατπι Οντ 

108 Ἱέθμι ο ΟΗΥ 29156 Πεθμς, ο 15... ς ΤΠ αυτοισ 6ΙΠΙ ΒΡΖΤΓΑΑ της» 

αἱ Ρ]ετ { (Ίαεο αιέεπι αωιί ει οι εδδεέ πι) 4 5ο 5ΥΤΡ δὲ αθἰ Ῥαβεί]ι 
385 ϱμτδδδ]δεπι,,, 40, 86. 2948. 2605. 969. 9665 ϱ 8γτοι θίδΟΆ οπι | εν τη 
γαλιλαια (α ὕπάαεα): Ὦ 9ὲν εισ την γαλιλαιαν, Ἱτεπι Ὦ ο ἆ (8131 

10. εισ την εορτήην αΠίθ τοτε και είς οἳΠΙ ΝΕΚΙΊΧΠ {4ἱδομ”" 19. 15. 98, 
76. τΥδος (αἱ 41556 Ῥοβί τοτε) 5α1 οοΡ ΦΥΥΣΕἨ ος αθίἩ (α Ρἱ5 Παβοί, 

εἵ Ίος Ίοεο αἱ Ρροδί ανεβη) ΟΥτ 5... ς Τϊ ροβί ανεβη ουπι ΡΓΔΛ 1η0δ 

αἱ ρίοτ 1{ (α νἱᾶο απίθ) νς δο 5γτοῖ αίρ αὐπι Βαδείμ 35” ΟΗΥ δ, 581 (6οὰ 

ἱρίάσπα 1η οοπα Οπι, πέ 69. 990. 949. 15.ν) | φανερωσ: δδ. φανερωσασ | 
αλλ (Βεαιεπία εν πί αἀ1άἴπηιβ) οτι ΑΡΙΧΓΔΑΠ πποῦ αἱ οπιηνίά,,, Τη 
Τ1 αλλα ο. ΕΤ (1π πίτοφπθ βεαι(άχ ὧσ ααοᾶά ποη αρπονΙπηιιϐ) {εν (Α 8Ρε 

ααά τω) κρυπτ. 5ἵπθ ωσ οΊΙΠΙ ΧΡ 64. 66. α ὮὉ ο δγτέα δα] (ααἰἩ οσσιζίε 

εἰ ποπ πιαπῖγεδίε) ΟΥ 93095 (0115, 5918επιε] ποπ να]αί, ν]ᾶε ροβέ)...ς 

Τμ ΤΙ ὧσ εν κο. οὕπι ΒΙΤΧ ππς τε]] αἱ ριετο {Η7 ρΙᾳνΕςεορ ϱυταἳ 
αίμὲ αγπῃ ῬαβοίἩ 356 Ο]γ5)351 (ουκ ειπεν χρυφα, αλλ' ωὧσ εν κρυπτο) 

ετ ]οσπθῖο εν κο, πι θ]σαπάα γιἀεραίαν ὧσ ρατίίου]α 

11. εξητουν: Α” εξεζητ. | εν τη εορτη (581. ὑπ ἐεπιρῖο): Α 69. ΟΠΣ 8551 οπη 

12. ην περι αυτου Ἠου οχάϊπθ οὕπῃ Νϱ 930. 949. 9ὔ4. ὃ98ν (191, ην πο. 

πε. αυτ.) 6 ΒΥΤΕΣ αίρ αι" ανπι Οδ 203 (νς εγαέ ἵπ ἔιγύα ἄε εὐ) ... ς Τμ 

ΤΙ περι αυτου ην οπτη ΒΗΤΧΓΑΑΠ ππς τα|] αἱ ΡΙ6υ ΠΡΙθὲ αγΥδόὮ ΟΥχ 306 
(10 θγα δα εγαί πιιγπε πιιζέήπι εωἰβίεις ἄα εο ὧι ἐμγδίβ, οοΡ εγαξ πιιιζ- 

έωπι πι πυΥ πι ἐωγόα ἄε εΟ; Ρο οπι περ. αυτ.) | πολυσ (Ώµ αἱ πολλυσ, 

Χ πολλοισ) απίε εν επι Ελα ὅδ. Ὦα Οὐσ δν) δ9τ ΟΥτ 108, ς ροβί 
γογγυσµ. οππΙ ΝΓΔΑΠ ππςῦ αἱ Ρ]ει {ρ νρ ΦΥΤΟΠΙΠ βα] 60ρ εἴο...Ῥαο 

ο Π5 1 ατπι οπι | εν τω οχλω εαπι ΝΡ δὺ. Τε νς 5γτοι ϱἰδολ ϱ{ΏΣ ϱ0οΡ 6ϱο 
(ἳ Ῥομα. εί νοτο αἹπρι]ατί βαερίβδΊπια, Ῥ]αγα]ί πδαπαπα δις ορ 

1οἱι) ... ς Ίωπ ΤΙ εν τοισ οχλοισ ΟΙ ἨΙΤΧΓΑΛΠ Ἱιπο γο]] αἱ ρ]οσ 5α]ι 



9, 9 

14,54 

Ἐκ 24, 9 Β 

816 το 15, ΚΑΤΑ ΙΩΑΛΝΝΗΝ 

”. ”. ” ) Ν - 3” ς ν ἃ 

ἄλλοι ἔλεγον οὔ, αλλὰ πλανᾷ τὺν ὄχλον. 19 οὐδεῖσ μέντοι παρ- 
’ -. / Ν } ” Δ Δ / ω .) ’ 

ρησίᾳ ελάλει περὶ αὐτου διὰ τὸν φόβον τῶν Ιουδαίων. 
/ : ολ -- ᾽ ᾽ .» 

14 ”Ηδι δὲ τησ ἑορτῆσ μεσούσισ ἀνέβι  Ιησοῦσ εἰσ τὸ ἑερὸν 
Χ σας 15 3( ’ {δω τσ τα ν΄ . ΄ ν - η 

και ἐδίδασκεν. 19 εδαυμαζον οὖν οἱ Πουδαῖοι λεγοντεσ᾽ πῶσ οὗτοσ 
’ τς Δ ’ Ὀ 3 σι τ .» - .] 

Ἰράμματα οἱδεν μὴ µἐμαθηκωώσ; 16 απεκρίθη οὖν αὐτοῖσ Π- 
- .λ ὃ [ὁ ὁ ο ᾿ [ λα ”- ’ 

σουσ και εἶπεν } ἐμὴῇ διδαχή οὐκ ἔστιν ἐμῆ ἀλλὰ του πέμψαντόσ 
ή σοι ας / Δ / . - - [ή Ν -- 

με" }{ εάν τισ θέλῃ τὸ θέλημα αὐτου ποιεῖν, γνώσεται περὶ τῇσ 
ν αςς - / ν η .λ Ἡ 9 3 » - ε 

διδαχἠσ, πὀτερον ἐκ θευὺ ἐστὶν ἢ ἐγὼ ἂπ' ἐμαυτοῦ λαλῶ. 18 ὁ 
ο Ίστς ον - . ες Δ Σο / μα μοντ - Π 5 

αφ αυτου λαλῶν την δόξαν την ιδίαν ζητεῖ ο δὲ ζητων την δύξαν 
- / ὃν Νφ σ 3 ; ᾿ Αα ο } - 3 

του πεμψαντοσ αυτόν, οὗτοσ ἄλι/θησ ἐστιν καὶ αδικία ἐν αυτῷ οὐκ 
” | 2 πα ο ο ενος Ελ ρρες 
ἐστι. 19) ου Ἠωῦσης δέδωκεν ὑμῖν τὸν νόμον; καὶ οὐδεὶσ ἐξ ὑμῶν 

ΒΥΤΡ αγπι ΟΥ ΟΥτ ] αλλοι (αἱ. αἲ 84) επΠΙ ΝΡΙΗΓΔΑΠ ἹΠςῦ α]00 σος 

(α βγτέα ο{δέΣ ο(νσ εἰ αἰδ, Ἱέοιι αείμ) 5ο ατπι... ς(-- αν Βᾳ) Τμ αλλ. 

δε επι Ἠηκ αἱ νίχκππα ο ΓΗ” 6] αν δα σορ 5ΥΤΡ Ογν πο (019954 

ον δε οπιῖββο ελεγ.) | ου: κι αἲ1” ουχι (1. οτι Ρτο ου αλλα) | τον 

Οχλον: 69. ο [νρ ΦΥΙΡ εοᾷ Ό815 τουσ οχλουσ 

19. παρρησια: ΗΡΙ” παρησια (0 -σεια) | περι αυτου: Να απίθ ελαλει 
..- Ἡ Οπη 

14. µεσουσησ: Ὦ 1. 19. 29. 69. 119. 194. 209 Πρίρ)η 111 (οχνεἩ; γο]] µε- 

σουσησ) µεσαζουσησ | ἱ επι ἉΡΗΤΌΧ αἱ ραπο ... 5 ο 16 6ΙΠΙ ΡΓΑΛΠ 

της α] ρ]οτ ΟΥ 5,353 ΟΥτ 05 
10. εθαυµ. ουν (8ο]α ,,Ὀσποαί) οππι ΝΗΡΙΊΝ 1. 99, 49. 949. 909 αἱ ραιιο 

86 6 ΛΣ: 1 Ρα] «ορ ΔΥΤΡ ΠΙΕΡ ΟΥΥ 119 () α {ο8 πιαδαπίγ αμίεπι) ... ς 

και εθαυµαζον (Μ -ζαν) οππῃ ΓΔΛΠ πποῦ αἱ ρ]εν ἕ ϱυ]ᾶ να 5γτοι οἱ56Ν 

οἱρἴχί ε() αγπῃ αείἩ | Γ πωσ ουτωσ 

16. ουν (α) --- δα, Ῥεμια ,,τεσίθ’’) ο. ΝΗΤΓΔΑΠ ο) αἱ ρ]α ᾳ 6ο βαΠΡΕΟΙΕ 

βΥΤΡ (Ὁ {1ο αέπι; ο ΒΥΤΗΙ αεί] εἰ τεβροπάίϐ) ... ς οἱ οππΙ ΡΙικ α] 

νίχπια α 6 ΗΣ. 1 νρ Σα] Ὑοῖά ϱορ βγχόα (μέ εἶν Πεβιδ: Ίῇεα) ΑΥΥΣΕΝ 
αΡΙΏ ΟΥΥ4:311 ῃ αυτοισ (98. ο 5’ ΒΥΤΗΤ ααἰῖν Ογτ 11 ροδί ειπεν): κιπ 

19. αἱ Ραιο Ὁ ο Ε {05 ϱο ΒΥΤΣΕΝ οπι | 6 επ ΝΕ 90. ΟΥΥ...ς ]ω Τί ο 

(5 οππι ΡΗΤΣ απο το]] αἱ Ρ]ετ | και Ε’ οἳι | τ.πεµψ. µε: 98. 1 ΒΥΤΑΣ 
Ο1επιδτὸ πἀά πατροσ 

1τ. θελη: Ὁ αἱ Ῥαις -λει | ποτερον: Αἲ 69. [91. Ρ3ΕΥ3 προτερον (ααί]ι 
οοφπιοβοεέ Άγ ζπιωπι ἀιιοά) ... Χ 98δ. αἀᾶ ει | εκ Θεου οΠΠῃ ΝΕ... σ ]μῃ 

Τϊ εκ του θε. εαπι ΕΙ Τχ ππς αἱ] αἱ οπιησίά :: εκτου Θεου ποη. Βιοῦ 

1, 19. 8, 49 οἱ 4τ, πες 1 Το] 4, 1. 9. 5. 4. 6. ἳ εἰο. ΑγσζμΙασι νετο Ἱπ- 

(π]οταἨ{ ὃ, 21 εν θεω 19, ὃ απο Όεου 16, 90 απο Όεου. Ίανο βΙπ]- 

Ἠναςδ Ιοσιοπίρας, αἱ 6, 46 Ἡ, ατῖσα]άπῃ εχρα]οτιηό, ΟΕ αιἵαπη 6, 4ὔ 

18. ο δε ζήτων: ἃ ΒΥΤΕΝ και οζητ., ο (ἱ (παεγέ (8ίπο εορα]α), Ὁ. παπι 

(ηἱ «μαεγίί | εν αυτω: Ὡωκ ο Π3: βγτοι ααἲ]ι Ο] 6η δτἹ ροβί ουκ εστιν ΡΟΗ 

19. µωυσησ έΠΠΙ ΝΗΡΚΙΙΒΤΧΔΠ αἲ παπα... 6 µωσήῇσ εππι ΓΑ πεί αἱ ρ]α, 

Ῥταείεγεα ϱ{ αδί | δεδωκεν ο ΝΗΤΓΑΛΙΗ” πποῦ αἱ ρ]εν Ον ολ Ον 116 
ε.. π εδωκεν ομπα ΕΡΜΗΣ 240, 944. αἱ ραιο | υμνν: Ἡ 609. 249. ημυ | 
εξ υμων: α ΟΙ 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ τ, 29. 817 

οι / , .- -- 2 -- Οι }ὁ ΄( ες 3 ο 
ποιὲι τον 0μον. τι μὲ «ητειτὲ αποκτέιναι; 26) απεκρίύ; ὁ ὀχλυσ 

’ «. -” - 2 2 ”- 

δαιµόνιον ἔχεισ᾽ τίσ σε ζητεῖ ἀποκτεῖναι; 31 ἀπεκρίθῃ Ἴησουσ 
ον 3 ια ο ε Γ λ δα. ως « 

καὶ εἶπεν αὐτοῖσ ᾽ ἓν ἔργον ἐποίμσα καὶ πάντεσ θαυμάζετε. 323 ὁ 
αλ ο, ΕΝ σ - .. 

ΙΜωῦσησ δέδωκεν ὑμῖν τὴν περιτοµήν, οὐχ ὅτι ἓκ του ἨἩωῦσέωσ 
3 / 3 τς) - / ΜΙΤ / , ος 

εστίν, αλλ εκ τῶν πατέρων, και ἐν σαῤῥάτῳ περιτέµνετε ἀνθρω- 
29 3 Δ Ωω / 4 Ρ] ΩΩ, τά Ν 

πο). εἰ περιτοµῆν λαμβάνει ἄνθρωποσ ἐν σαβῥάτῳ ἵνα μὴ 
” ς / { .. ΔΝ ” ο ιά κά 

λυῦῃ ὁ νύμοσ ὁ Μωύσέωσ, ἐμοι χολᾶτε ὅτι ὅλον ἀνθρωπον 

90. απεκριόθη ο οχλοσ ΠΠ ΝΒΗΤΧ δὺ. δα] σορ (5γτέα αἰσιιπέ εἴ Πιοπιῦιες) 

(ΑιρΙομ 503 γεβροµᾶέ αἱ έωγζα) ... ς απεχρ. (1. αάά αυτο) ο Οχλ. και 
ειπεν (358. 1 Αγτρ εἰὰὲ αἲά αυτω, 241. προσ αυτον) «πι ΡΓΑΑ απο 

αἱ Ρ]ευ 19 νο δγναί α(ντ γδ]] ΟΥ ΙΤ. ΚΠ αἱδ ΑΥΤΡ Ἠ16 απεχριθησαν 

οι νουδαιοι και ειπον (Π ειπαν) αυτω 

91. απεκο. { και ειπεν αυτοισ: Α 881 εορᾶᾷ αποκριθεισ ο 18 ειπ. αυτοισ 

εν, ΒΥΤΕὰ αγπι αἰωίέ εἴν Ιεδιις | τξ ουπι ΔΕΧΓΑ πποῖ αἱ ρ]αδόὸ... ς (αυ0) 

Ίωπ ο 6 ουπι ΤΚΙΤΌΛΠ αἱ ρία ΟΥΥΟΑ1Τ ] αυτοισ (ο 3 ροδί γεδροπᾶΐ 

Ροπ): ϱ 61 αγπι οπ1 | παντεσ: Ὦ υμεισ 

95. ο µώωυσησ οτι αἲ (:: ατ{σπ]απῃ ΠΟΠΙΕΏ Ίος αριᾶ Ἀγπορίί παδαπαπι 

Παθεί, αριά Το] νενο βίαθίτη 5αΏβεαα]έαχ εκ του κπωυσεωσ, Ἱἴεπη 9, 28 

του µωυσεωσ)... ς Ἰωπ Τϊ ὅια τούτο µωσησ (µωυσησ) οππι ΝΕΒΡΙΤΧ 

ππο 161] αἱ οπιηΥ{ᾶ 1 να το]! ΟΥΥ5 319. Ῥιαείετεα ς ΤΙ (εί οἆἆ ρίι) 
δια τουτο 6ππ1 8εᾳς εοπϊιπχεταπ{ί, πἲ ΡΡΑΗΚΤΡΤΌΓΑΛΗ αἱ πό ναίν Ρρ]ὰ 

4 ο [απι ζα {ου βγει οί ο{Ἡχ 6ορ αθίἩ σο (Ο1Υ 5305 ο(576 θαυμαζετε 

αβθνε βἶπο αἀά]ίαπποπίο: 5644 Υοτο ΠΟΠ αἀβοτίρῖ) Ογτὰ Ἐπί]ιγηι 

(αά Ἡ. ]. το δια τουτο ουν εστι νυν αιτιολογικον, αλλ απλωσ κειται 

κατα συνηθειαν εβραϊκην) ... Ἰωπ (ἴξεπι 08415 Άπαρρ Τμεῖ]α ΤΗ 
αἱ: Ῥεμα ,,αριά ΙοἨ πιπας αρίθ6”’ οοπ]α![5 ὅ, 16. 18. 6, 66. 8, 4Τ. 9, 

95. 10, 1Τ εἴο) οι θαυμαζετε εοη]ς, πί Χ(Μ θαυμαζετε δια τουτο 

µωσησ' δεδωκεν 5ἱ6) α βαμΥΙά (εξ Με 6, 6 Αρος 1Τ, τ) ... πες απο 

ηθς ροβί ἀἰδίησα ΔΕ εἴο :: αἲ αἱ 1ο6ἱβ αῖ5 ρ]ατῖθα5, Ἱία Ἡ. 1. Ν 8ο]ι5 

νθΥΑΤΏ βοτ]ρίπταπη ονρ]δίας «ΟΠΒΕΥνΝΑΡ56 νΙάοίαχ, δια τουτο ν6το ϱΡτο 
β]οβδα Παρεπάισπη. | µωυσησ ΟΝΠΙ ΔΒΡΚΙΘΊΧΔΠ 6ἷο ....ς µωσησ 6ΠΙΙ 

ΓΑ αποῖ αἱ ρ]α | δεδωκεν: Ὦ1, α10 εδωκεν (Ώ δια τουτ. εδω». ὑμιν µωυ- 

σησ) | ουχ: Ἡ" ουκ | του: Ὁ οπι | μωυσεωσ οπΙ ΒΡΙΡΊΧΗΣ οίς....ς 
µωσεωσ οι ΑΡΑΛλΠ” αμοδ αἱ ρ]α | αλλ (0 αλλα): Ν αλλ οτι, Ίέεπι ΒΥΥ 

επ {εν σαβῥατω οἳπι ΝΡΗ ΤΚ πης τ6]] αἱ οπιπνίάαοξσ]ᾳ4 νο ΟΥ 5105 
είς... Β Ὦ ο 3’ οπη εν, Ἠϊπο Τμ [εν] | περιτεµνετε ανθρωπον: ἆ 398. 

40. 65. 1951. 209. α119 περιτεµνεται ανθρωποσ 

95. ει: Ὦ ἃ [ατπι ει ουν, 8γχέὰ ϱ{δΝ εί δέ | λαµβανει: Ἡ’ λαβει | ανθρω- 
ποσ οιπι ΝΡΙΤΧ τπο τε]] αἱ Ρίεν σο Ῥαδείιμὔτέ οίο... Ἡ 9δ. Ρ56Υ αἱ 
Ραπς ο ανθρωπ. | ονομ. ο µω. ουία ππ (:: ο, 58)... ς Ἱωμη Τ{ οπι ὁ 

566 ΕΠ ΒΡΙΤΣΓΑΑΠΖ πο τ6]] αἱ οπηπΥΊά εἰο | µωυσεωσ ουπΙ ΝΒΡΚΙΗΡ 
ΊΧΔΠ οίο ....ς µωσεωσ ου ΓΑ απο αἱ Ρ]ι | ἔµοι: Ὦ ΡΙΔΦΙΠ πωσ. 

Ῥἰπηϊ]ίαον Γ πιὐ]έ απέσπι «ζᾷ ὑιαίφπαποζηῖς 54 ῬΥααΙΠ οιύ", «ΟΡ φιαφγογίευ, 

Ἰΐοπι πεί; Ῥαφδείῃ εµουτι | ολον (011 825056 τω γουν ειπειν’ ολον αν- 

ΤΙΒΟΗΒΝΡΟΕΣ, Ν. Ώ. Εά, 8. 5 ο 

8 43 

10, 90 

[μον 19, 5 

σεν ΙΠ, 10 



815 τ, 24, ΚΑΤΑ ΙΟΛΝΝΗΝ 

ὑγιῃ ἐποίῃσα ἐν σαῤῥάτῳ: 34 μὴ κρίνετε κατ ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν 

κρίσιν κρύνατε. 90 Έλεγον οὖν τινὲσ ἐκ τῶν Περοσολυμειτῶν' οὐχ 

οὑτόσ ἐστιν ὃν ζητουσιν ἀπομτεῖναι; 90 καὶ ἴδε παρρησίᾳ λαλεῖ, 

καὶ οὐδὲν αὐτῷ λέγουσι. µήποτε ἆλιθῶσ ἔγνωσαν οἱ ἄρχοντέσ 

ὅτι οὗτύσ ἐστιν ὁ Χριστός: 9τ ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν πύθεν ἐστήώ' 

ὁ δὲ Χριστὺσ ὅταν ἔρχηται, οὐδεὶσ γινώσχει πόθεν εστώ. 28 ον 

Θρωπον, Φεικνυσι και µερικήΝ υγειαν ουσαν την περιτοµηήν) ... Χ οἵη | 

υγιή: 1, υΥΙΥ 

94. 1 κριετε: Υ 69. µ. χρινατε | κο. χρινατε 61ΙΠΙ ΑΧΓΑΛΙ αποῦ αἱ Ρον 

Ον 3611 (περι ων λεγεται Χριμα δικαιο) κρινατε) Βαβείμ”τή ΝΟΝΠ 1181 

(άφινατε µη ῥροτεησι χαριν τινοντεσ οπωπαισ, αλλα ΦιΧΗΝ κρινοΥτεσ) 

Ίωπ κρι κρίνετε οππι ΒΡΙΗΤ 940. 2501. Οοπδί , δτνὰ (καδθωσ γεγρα- 

πται' την δικ. κρισ. κρινετε) ΟΥν 151 

90. ουν: Ἠ [8ου 10058 αγίη οπι (Άγτεα ϱ{δ6] οἱ ἀἰσεῦαέ, ϱο ἀὑπενιωιέ απιέεηι) | 
εν 6ΠΙ ΕΡΙΧ ππς τα]] αἱ ρ]ον ΟΥ9355 (4 ᾳ {ο εω [ὰ ἄε] Ιιογοβοῖη{- 

εὖς, Ὦ εα Ἰιζεγοδοζγπιίαπίς, ο ἄε Πεγοδοίι πέίδις, 1 επ ἑμάαεί,ο Η” μνε 

εα ]{εγοδοί γηιύς, α Ἰιἱεγοδοζψηηίας) ... νὉ 89 οτη | νεροσολυµειτων ΟΠΗ 

αμ Ἱίθπη ΕΝΥ αἱ αἲα -µήτων... ς ἴωπ Τἱ κεροσολυµιτων οµΠι ΗΦΕΤΑ 

ΑΠ πποῖ αἱ ρ]ον. ΟΕ Ἠπο ΠρΙρΙΑ1Τ ουχ ουτοσ εστιν ον εζητουν πιασαι; 

και τδου εν παρρ. λαλει. µη αρα εµαθον οἱ ιερεισ οτι ουτοσ εστι’ ο 

75; αλλα οιδαμεν οὐτοσ ποθεν εστι, 

26. καν Ρτῖ (6. Ος5251 ΗρΙρΡασς ΟΡ ΔΡ), τσ α9. 69, 131 ο ος 

(αχ 6ορ ΟΥ οπη | λαλει (Ν αἱ λαλη): Βγτζὰ εἰαέ εί οφ δη | µήποτε 

πι ΒΙΤΧΓΔΛΙ 1ης 61 αἱ Ρίου ΟΥ41351 αἱὔ55 ΟΗΥ 3555 Ογγ ήν Γκ1ᾷ ὔτο 
(σ µήποτε Ἰος 5οἱο Ίο60 αρ ΤοΠ). ... Νϱ 49. 108. ΟΥ 559 µήτι (οσα 

ΠΡ] νρ πωπιφωίά, ο 7". 1 ππιηίά }ογέε) (1 οἱ 4, 29. τ, 91. δ, 22. 18, 

95) | αληθωσ: 98. 68, 66, 4ο" ΑΥΥ5ΟΝ βα] παϊπί ααοί ο { εγνωσαν: 
Ὦ ΑΓΙΏ Ρο8ί οι αρχοντ. ΡΟ | οἱ αρχοντεσ: Ἡ ἃ ον αρχιερεισ, Ερῖρ]ι 3: 

ον (ερεισ (ν]ἷᾶςε απίθ), 841 ον αρχοντ. και ον αρχιερ. | εστω (1) ΟΠ1) βἶπε 

αλη.. εππΙ ΝΗΡΚΗΤΧΗ αἱ ρ]ας”ὸ ΠΡΙεῦ νο Αγτοι βαἩ «ορ αππι Ον 1331 οἱ 
355 ΕρίρΙ 1 (ν]άϱ απίε) ΟΥ 8555 οοπι ΟΥΥ 115 Τβ14 3210 ΝοΟΠΠ 105..,ς 

(«-αὖ 52) αἆά αληθωσ ΕΙ ΓΑΛΑ 1ης αἱ Ίοηρο Ρίὰ ἔᾳ ρο ΝΥΥΣΕΝ 6ἱρ 

αιἩν ααι ΟµΥδ ΣΤ (χι 

27. 0 δε (Α ο δε ο): ν ο ΟΥ5)135 (αἱ δε αρποβοῖςθ να δ(”55) οπι δε (8γτει εἰ 
Οιίκήις) {. ερχηται (αἱ ς εί 0 Β2) επ ΗΡΙ ΤΓΡΑΖΛΠ πποῦ α] Ρ]6υ 

(ἄέδιη 0157186 ϱ4351: 383 0119558)... ςθ(1624. 1698. 1656. 1618) ερχε- 

ται ο. κεν]άμχλ” 298. 609, Υ56 α]άδοῖ αίο (1: πος ],ο 11,9 οταν προσευχεσθε 
11, 21 οταν φυλασσει Μο 19, 4 οταν µελλει, 4ππο ΒΠΠΗΙ αποίογήα{ε 

πππίασς τασσρίπιας, Πσοί οἱ Ίου 1οσο οἱ 11118 οοπ]απσνΙ 6οΓ1ΘΕΙΟΓΙΠΗ 

6856 Ροβδίπ{, αποπηπάπποά πα Μο 11, 20 οταν στήκετε Ρτο [αβήιη τα- 

Ποπα οἀεπάπα {πάἸσκνΙπας.) ... α ΤΙ. ϱδου τρο ΟΥν 1ὔ ελθη. Ἰωαί 
σιπι Ὀεπογή. Ῥναείετοα κ ΙΠί{εΥ ο χή εἰ οταν ερχεται Ὠπες (εκ ν. 1) 

Ἱπίογρορδίία Ἠαδοαί; οταν ελΦ) ή πλιονα σηµια ποιησει η. Φποπ εΥ- 

ΤΟΥΘΙΗ 4 θά ὁ οογγοχ{ζ, [ γινώωσκει: Ν αάὰ αυτον 



ο 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ τ, δΙ. 819 

, - - οί « -. λ μα κκας 
ἔκραξεν οὖν ἐν τῷ ἱἐρῷ διδάσκων ὁ ]ησοῦσ και λέγων᾽ καµέε οἴδατε 

. [ή Ν .) - 2 / λα. 0/ 

καὶ οἴδατε πὀθεν εἰμί' καὶ ἄπ᾿ ἐμαυτου οὐκ ἐλήλυθα, ἀλλ᾽ ἐστιν 3 Ἡ 
« ος Τι η /, λ μα ο μς 

ἀληθιωὸσ ὁ πέµψασ µε, ὃν ὑμεῖσ οὐκ οἴδατε' 31) εγὼ οἶδα αυτόν, 
σ 2 ο - ο γ 2 κω, 2 ; [ ππιὶἹ ο-/ πι 

ὅτι παρ αὐτοῦ εἰμὶ κακεῖνόσ µε ἀπέσταλκεν. 90 ἐζήτουν οὖν 
λων Ζ Ν 2 λ 3 // χι το Δ -- [κά 3/ 

αὐτὸν πιᾶσαι, καὶ οὐδεισ ἐπέβραλεν επ αυτον τὴν χεῖρα, ὅτι ουπω 5,30 
4 ο ” . ΔΝ Δ - 

ἑληλύθει ἡ ὥρα αὐτοῦ. 91 5 Πολλοί δὲ ἐπίστευσαν εκ του 

98. εκραξεν ΟΠΏ ΑΒΙΤ απο τθ6]1 αἱ ΡίοΥ δοἷο ... Ὁ α1556Γ 16 να εκραζεν 

(οἴαπιαδαί) | εν τω ιερ. διδασκων ΕΙΠῃ ΝΒΤΧΓΔΑΠ 1ης τε]] αἱ ρ]εγῦ οσα 
Ι νσε]θ βα] «ορ ϱο ΒΥΤΟα αρ αγπι αείἩ; Ἱίεπῃ τ αἱ ρααο ᾳ εν τ. τε. τς 

(ο 9) διδασκ.; 5: οπι διδ. ... Ὦ ἃ {απι {ου {απ πρ πι ΒΥΥΣΕΝ ες Ονν 
ματ ὀιδασµ. εν τ. µέρω | ο (ΔΗΤΡΙ, εἴο; Β3ε(ὔτ οπη) τς που Ίοςο (ροβί εν 

τ. νερ. διὸ, ναι διδ. ε. τ. ιε.) οσα ΒΙΧΓΑΠ ππς τε]] αἱ ρ]εν α ο {νο (ας. 

ἃπι {α δἴς) 541 60Ρ Ρο ΑΥΤΡ, Ἰέοπι ΙΠπί6υ νερω εἰ διδασκ. Ἑ αἱ απο 4 

εγω ΔΡ 1. 69. 191. 964. Ὁ ο 1 (αγνσα) ΒΥΥΣΕΝ οίἡὺ αγπι αεἰ] ΟΥΥ Ροή ροβί 
εκρα. ουν | και λεγων: κ και ελεγεν | παμε: ν ΟΥ ΣΤ 5επιο] ΟΗ19)935 και 
εμε | και οιδατε (Ὁ κος εἰ απο θἶπι πιοδίθ, 5. ποβές εί τιπᾶε βἶπι 

οτῖ, νο δοιΜίς οἱ ιιᾷε θύπι 9οἰέίς): Υ και οιδα ... π 409. 1 ΟΥ 9551 αἱ 

35368 (πο Ίτθπι 5155 οἱ τὴ. ο Ρἱ5) Ο1 5,308 ϱχπιοςο 5 ϱ/(8Η15 (66ἆ πο. 1έαπα 

εϐ) οπι. Ο6 αἱ. Γετίρτακ 52 Νεφιιε πιε φουζίς, ὑπιῳιῖέ, τε ἶπι, εἰ Ίιοχι υεπιέ 

α πιο Ίρδο, δεᾷ εἴο | αλλ: ἃ αλλα | αληθινοσ: ἃ αἱ ραπ αληθησ 

29, εγω 5ίπο εορα]α οππΙ ΒΙΗΤΓΑΑΠ υπεδα. ραπ ες]αγβ δα αΤΠΙ ΒΥΥ 

Ρ κι ΟΥ9351 Τοτίραχκσ” ν,νς (-- αὖ 82) αἀᾶ δε ουπι κος 1. 98. αἱ πηιι 
Ὦ ο Εἔ 3: βγτοι οἱδοἩ αίρ ο," αιμὲ «ορ Ρο ααί]ι ΟΥτ5350 ]. παρ (Χ απ) 
αυτου ε{. κό ... κ” ο Τοτίριαχ 5” Ῥ]μοεβαά (αρ ἄπ]15.359) παρ αυτω, 

αριιᾷ ζηπι | απεσταλκεν ο. ΑΡ 191.... ς μη Τί απεστειλεν ο. Β]9 ππο 

χ6]] α] ρ]εν ΟΥ 9351 ΟΥν 5ο, Ῥταείοτεα 124. 161. αάά και εαν ειπω οτι 
ουκ οιδα αυτον, εσοµαι οµοιοσ ὑμων Ψευστησ, Ιπβδιρεταιε 161. και 

οιδα αυτον, οτι παρ αυτου εἰμι κακεινοσ µε απεστειλεν (1611338 εισ 

το ρωμαῖκον ευαγγελιον τουτο ευρον.) Ἠϊδ τεβροπάσπὲ 6 πΙΠπι {οἱ 

{απτίπ αἱ αρ ΤΠ (οἱ βαχ 5οἆ 11θετε) απ {οίαπι Υαγβαπῃ 5ἷο Παρθηίέ: 640 

(απ αἆ ἆ απιέεπι) δοίο ({οἱ που) ειπε, εξ αἱ ἀίωετο (ᾳ ἀἰωεντπι) φιυία πιεδοίο 

ειήπ, ετο εἰπιζῖς υοδῖς πιεπάαω. πέ (αι θε, ΠΊΠΏ αάά ἐφ9) δοἷο ετπι, «ία 

αὖ ἴρεο δτιπι οἱ ἔρεε πιε πεἰδίέ (6 Ἱηπι πε 9οἵϐ). Βιπιϊ]ξαχ Επ ροβί πιο πια! 

84ά εύ οἱ ἀἰπενο «ία πιεδοῖο σιήπι, εΥΟ δϊπιϊζὲ υοδὲ5 ππεπᾶαω. 

90. εξητουν ουν: Ἀ ον δε εζητουν, 3γτζὰ ϱἴ5ΟἩ εἰ φιαεγεῦαπί | πιασαι (εἴ. 

Ον 5395 6: 505: ΟΥγ4)351 αἀᾷ νούδαιοι): Α 19. 69. 269. αἲπι αᾶά και 

ἕηλθδεν εκ τησ χειροσ (Α χωρασ) αυτων | επεβαλεν (οί. Οµ 3595, υ ὕι- 
τεσῖέ, ἆ Πα! 300 τηπιϊκί): κ ΟΥ 9595 επεβαλλεν ... Ἡ εβαλε», Ιίθπια ο ε { 

Π3 ϱ] α νρ πιθί (ρΙοτῖᾳ ραῖρ πι εἶζωπι, ϱ αἲἲ ἠἴζιπι) | την χειρα (69. 

-θαν) α. ΟΥή99 οι558 0Η15)3855 Ογτ δα... α 1. 95. 3119 [6το 16 νο βΥτοι 

οἱδεᾷ (ποπ 1{6πι Ρ) «ορ (Ποπ Ίέετη βα1) αγπισᾶᾶ Ππ{306 Νοπῃ 113 τασ 
χειρασ | οτι ουπω: 69. (Πήπί) ουπω γαρ | εληλυθει ο. ΝΗΒΡΊΤ απο γε]1 

(5εᾷ ΕΘΗΣΓΑ --θη) αἱ Ρ]ον ΟτὈῖ5 οἵς; 1, 415 εληλυ δεν 

91. πολλοι δε (οορ ουν, 84 οπι) επιστευσαν εκ τ. οχλ. ο. ΝΡ 841 ο0ρ 

δρ ἳ 
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[ 3 /  Ἀ ο ς ἓ) Ν 

ὄχλου εἰσ αυτόν, καὶ ἔλεγον' ὁ Χριστὸσ ὅταν ἔλδῃ, μὴ πλείονα 
- σ α -- ὸς / - ” 

σημεῖα ποιῄσει ὧν οὗτος ποιε; Ὁλ Ίκουσαν οἱ Φαρισαῖοι τοῦ 
το.1 2 /.- Ν 2 - ῳ ον ορ] ’ ς ’ 

ὄχλου γογγύζοντοσ περὶ αυτου ταῦτα, και ἀπέστειλα» υπιρὲ- 
τν ὼ - Δ ε ὰ α΄ / πδς . β0.1το 

τασ οἱ αρχιερεισ και οἱ «αρισαῖοι ὕα πιάσωσι» αυτό». 9ὸ 
. σ ς - Β ” , Γ τς -- 3 Ν ς ’ 

είπεν ουν ο [σουσ" ἔτι χρόνο» μµικρον μεῦ ὑμῶν ειµΙ και υΌπαγω 
ες, πα ο ο ο πο. πα κό πρυσ τον πἐμψαντα µε. ὃ «ητησετὲ μὲ και ουχ ευρησετὲ, 

(ως να ίς οπηηῖπο οκ Ἠδο Ἰασίίοπο ογίαθ 1α]1ᾳ1ας), Ιί6ιη Ρο επιστευσ. 

Ῥοβέ εκ τ. οχ]. Ροβῖίο ς ο. ΓΔΑ ποῖ α] ρ]εν α βΥχζὰ (αἱ πι) οἱ πϐὸ αγπη 

ρο.... 1η Τϊ εκ του οχλ. δε (κπ αἰ1 Ογτ ουν, 989. δε ροβῖ εκ, 69. Ο11) 

πολλοι επιστ. επ ἨΚΙΊΧΠ αἱ16 ΠΡΙΕΙ γρ ααἲἩ ΟΥν 155 |. ελεγον: Ὁ 

-γαν | ο (Δ οπι) χὲ οπή ΝΗΡΙΤΟΧΑ 1. 98. 69. 124. 909 αἱ ρ]α8ὸ Ον» 
40 ΟΥΥ 455, Ίἴοπι 1ὲ νρ δο ΑΥτεὰ οίδεἩ αὖπι ... ς (αρ) ΤΙ ΡνὰθΙη οτι 

σπα ΓΑΙ πηςῖ α] Ρ]ου ΑΥΤΡ | µη (ἀν’) ουσ ᾿ΗΡΕκιτχ α1ὸ Οµά Ουτ 

ες ΤΠ µητι ΕΝΤΙ ΠΜΒΟΥΓΑΛΠ αἱ Ρ]οΥ | πλειονα: Ρὰ πλεονα | σήµεια 

ίπο αἀαῑίαπι ΟΠΠ ΝΕΡΚΗΤΧΠ α]”ὸ {οτο 1έ νο δα ΕΕΟΤΕ αὖπι ααἲ ΟΥ 

ΟΥγ...ς (480) αάά τουτων ΙΙΙ ΕΟΩΗΜΒΘΟΤΔΑ αἱ Ρ]α (5εἆ Μ α]δ απία 

σηµεία, Α αἱ ρᾶπιο Ῥοδί ποιησει ροπ) 5γτζα αἰπί καλη ϊπῖ «ορ ρο | ποι- 

Ίσει (κ 69. -ση): α εγτζὰ ϱ{δεµ ποιει, ΟΥ 158 εχει ποιησαι | ποιεν 
εππι ν”Ἠ 19. 69.46 ο Η 3’ ο 1 ᾳ” νρ ΑΥχο ϱἱδοὮ αχπηθᾶ,,, ς ων Ἡ 
εποιησεν οππι ΟΡ] απο η α] Ρίον ν Ε1” αἲ ΒΥ1Ρ Ρα! 60Ρ αγιηζοᾶ 
αοίμ Ον ΟΥΥ 

ρ. ἠκουσαν 8ο ὀορι]α 6ΝΠΙ ΕΤΕ ΤΧΓΔΑ πποῦ α] Ρρ]ετ Ὁ π]4νΕεορ... κ 

ΜΗΌΠ 1. 28. 191. αἱ59 α { 3: ρα] αὐά ουν, ΔΏ αἱ ραιό 6 6 ΑΠ ο αάᾶ 

δε, 19. 69. 194. βγτοὰ οἱδέἩ οἱρ ο, οὗ. αθείὮ Ῥταεπι και | ταυτα (εί. ἓ 

β3: 4 νο εἰς): Α αΠίθ περι αυτου ῬοἨ ... 91” 1. 28 αἱ Ρπισα σα 

1 βγνόα αγπη οπι (Ο1χ 313109 ο περι αυτ. ταυτ.) | υπήρετασ (τουσ 

υπηρ.) Ίου Ἰος0 ΟΠ ΝΡΕΗΜΒΥΓΔΑ α] να 4 Ρο ΒΥΙΡ...« 5 Ὦπ απῖς να 

οπ1η ΒάΚΕΤΌΧΠ α] ρ]α ο ΓΠ3 6 1 νο ΑΥγΥδΟ βα] «ορ αχπι αεί Ογλ θὰ 
ο αἲ Ραπς θγτόα οης Ὁ ο 013949 οἱ οἱ αρχ. . οι φαρ. | ον αρχ. και 

οι φαρ. 6 ΝΕρακιπυχπα πο (Πρ ]1νο δγντέα Βα] 60Ρ αΡΠΗ ααί] 

ΟΥν... ς οι φαθισ. και οι αρχιερ. ὁ. ΕΗΜΒΥΓΑΛ αἱ Ρία ἃ 4 ρο ΒΥΙΡ (οί 

5ο] {1 και οι αρχιερ.) ... Ὁ ο οπ1, 5εᾷ απίθα (πί δἰῖαπι ΟΥ) Λοπέ[ίσες 

(Φαεεγάοίες ϱ) εἰ /Γαγίδαεί Παρεπί Ρτο ον φαρισ. 

98. ειπ. ουν (Ἡ 2: αιίεπι) 5ἵπο αυτοισ ΕΠΙ ΝΗΡΙΧΗΔΑΙ αποῦ αἱ ρ]α α Ὁ 

ο {43:14 απι {ου {ὰ {08 Ίπς πηέ 6Π1 {0] 5αχ θγτόα οἰπῦ) 6ϱ0ορ ΥΠ Ρο... 

ς (-- 9 ὤκ) αάά αυτοισ ομπι Ἡ αἱ νὶκ πια (ο εδ α εοφ) 6 να 19 Ρα] 

αθι ΟΥ 305 1 ο 6 ετι: Ὅ (εοΠ/{59) οτετς | χρον. µικρ. επι ΝΒΙ ΤΝ 

ύθ.οα... 5 µικρ. χρον. ομι ΤΡΑΑΛΠ αποῦ αἱ Ρ]6Υ Πρ]εῦ νρ (οἱ Τογί 

ρτακ 35 πιοβίσιηι αά]μιο {επιρογί) Οδ ΣΙ Ογν 5 { µε υκων ειµι (οἳ, 

Τον ποδίεοιπι σπα): Ὁ μενῶ μεό' υµων 

94. ζητησετε: μα’ 69. ζητειτε (09. οἱ. ν. 96) | ουχ αἱ. Ἡ, ποἩ ουκ (αἳ αρ 

ἄεοις) { εὔρησετε εἶπο α44 [Λη ΟΠΗ ΝΡΙΓΑΛΗ πποῦ αἱ ρ]εν 1 νρ Ρο 

αγπι ΟΥ 1 ΟΥ ΑΜΣ ων, η αάά µε σππι ΒηΧ 1. 908. 9Ρ8 68η σορ ΑΥΤ 
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καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖσ οὐ δύνασθε ελθεῖν. 95 εἶπον οὖν οἱ Ίου- 
δαῖοι πρὸσ ἑαυτούσ᾽ ποῦ μέλλει οὗτοσ πορεύεσθαι, ὅτι οὐχ εὑρη- 

ϱ) ’ Λ » Δ Δ - [4 [ / 

σοµεν αυτόν; μὴ εισ τὴν διασπορᾶν τῶν [Ελλήνων μέλλει πο- 
ΔΝ / Ν ο 6 στ 

ρεύεσθαι καὶ διδάσκει τοὺσ ἳκλληνασ: 9θ τίσ ἐστιν ὁλόγοσ οὗτος 
στ ο) λ ο ως Δ Δ « εν 

ὃν εἶπεν ζητήσετέ µε καὶ οὐχ ευρήσετε, καὶ ὅπου εἰμὶ εγὼ ὑμεῖσ 

οὗ δύνασθε ἑλθεῖν : 
2 λ ”. ’ έ / ος / ο « - « / ς 

οτ Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρα τῇ µεγάλῃ τῇσ ἑορτῆσ εἰστήχει ὁ 
” - Δ ” -- ΄ 5 ”/ ο 3 ’ ΔΝ / 

Ίησουσ και ἔκραζεν λέγων εάν τισ διψα, ερχέσθω και πιγέτω. - 5 2 

- ες στ ς / σ - 

98 ὁ πιστεύων εἰσ ἐμέ, καθὼσ εἶπεν ᾗ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆσ 

οι αίαίτ αθί | εἰμί (69. Τε [οχο {] νρεῖε [ποη απη {1 ΓοΥ ἵπρ εἴο] 5α]ι 
60Ρ αΤΠΙ ΒΥΙΡΟΝ [Ποπ Ρ] Ροδί εγω Ροπ): α ο ἆ βΥτθα (πο π{ϱ) ορ (ποη 

βαἩ) εὖμι (9’), πεο α[ίει Νοπη Τ»150 (οδευσω) |. ελθειν: Ἡ αἀά εκεν | 

και οπου δα ελθειν: Ὁ οἵἩ 

9ῦ. προσ εαυτουσ (αεἴ. Νε; 69. 3658. αυτουσ): α πρ. αλληλουσ.... Νἲ ϱ 

οπι | κελλεν ουτοσ οππη ΡΙΚ 5ΥΤέΣ οίδ..,, ς Ἰμπ ουτοσ µελλει ουἵη 

ΝΗΤΓΑΑΠ πο αἱ εοτίε ρ]οτ 1{ να είο Ον 515 Ογν 6δ ] οτι 5ἶπο ηµεισ 
οπη ΝΡ 949 4 Όσο ας Π” 1νρουρ...ς Ίμῃ Τϊ αἀᾷ ηµεισ (1: αποᾶ οοπ- 

οἵππίας νΙάεραἑι) οάπ ΒΗΤΓΑΛΠ πηςἳ αἱ Ρ]εν {ᾳ 54 6ο είο | ευρη- 

σοµεν: ΗΜΤΑ αἱ ππα -σωμεν | µη: Ὁ 194. µήτι | και: Ἡ οἳι | τουσ 
έλληνας: 1333 αυτουσ, ΒΥΥΣΝ ποπ εκρτῖπι 

96. τισ: Ἁτι | ο λογ. ουτ. οαπι ΒΡΕΙΕἸΥΙάκιιχπ 1. 98. 69. 9Ρ9 α1δ δγτοι 
ΑΠ ΝΟΠΠ 156 (τισ δε πελει λογοσ ουτοσ) ... ς οὖτ. ο Λογ. οἳπι ΝΕΟΟΙΗΣ 

ΤΔΑ Ἱποῦ αἱ ρ]εν Τΐ{ νρ δγταίτ το]... τ αἰδ Πατ] οπι ουτοσ | ον: τ οτι | 

ευρήσετε 8ΊΠ6 αἀάῑίαπι οπη ΝΡΤΓΑΑΠ αποῖ αἱ Ρ]ου 1{ νρ 5ο αἲπῃ ... ΤΠ 

αάᾷ µε οιπι ΒάΤςκ 1. 84Ἡ ορ βΥτεα αἰδεἩ αίΡ ο, οῦ. αθείἩ | ειµι (69. α 

ς6 65 σα [ποπ ᾖῬ] πες να] οίο ροδί εγω Ροπ): α (5οά ποπ ο ἆ 5γτοι) 

6οΡ εὖμι, Ἰΐεπι Νοπη Ὦ 15 (οπποθι βαινο) | υμεισ: 18. 69. απι ξα [ΟΥ 

οπι [ ελθειν: ροβί απο νοσεπι 936. αἀά και επορευθη εκαστοσ οἴς, 

1.6. 1ΙοἨ τ, 55--δ, 11. 

9Τ. εν δε τη εσχ. ἦµερ. τή μεγαλη τ. εορτ. (ο ἴπ ἄῑε αιέεπι πιουϊβδύπιο πιαβπιο 

ἄῑε Γεείο): 08ἳ ΦΥΥΣΕΒ εν δε τη ηµερ. τη µεγ. τη εσχ. τ. εορτ.... 19. 

1Τ. 3393 [ου οἵη τη μεγαλη, 8ΥΤΕΝ οπι τη εσχατ., 1 ΟΙ τησ εορτησ (Ὁ 

πια/πο ἄο δοΙΙεπιπε) | ειστηκεν επ ΒΕΚΙΜΒΌΥΓΛΠ αἱ Ρα... ΝΗΣΡαΗΤ 

ΧΑ αἱ ιστηκ. | εχραδεν ουτη 8Ρ 1. 69. 1ὲ νρ 5αἩ ορ Ον 345... ς ἴμῃ 
ΤΙ εκραξεν ΕΠΙ ΕΗΤΧΓΑΛΠ πποῦ αἱ ρ]ογ γτέὰ οί πα ΟΥ 4115 ος 155 Ογν 
446π |. εαν (ος. 03550: π05 ϱ{ 18: αν ΟΥ 9116): ΡΓἱά 519,63 ει | διψα 

(εί. ΟναΠαποίῖε» τα): ΟΥ 5,351 διψη { ερχεσθω θἶπο αἀἀῑίαπι ουνη ΝΤ Ὁ 
υ ο ΟΥΡ109 οἱ 295 γἱοστ]ηανἳ 18 (αρ 6α11 5154) Απσιιίί 28, 6ὔ (9, 599) οἠαᾶ]1ο 

36 (ὅ, 1905), ς Ἰμῃ ΤΙ αἀά προσ µε (Β εμε) οἳπι ΝΕΒΙΤ απο τα] αἱ 

οπιηὐ]ά ας Εῇ3: 6 1 πι115 ᾳνς βα] «ορ βγτσα αξαίτ το]! ΟΥ3,550" τοῦ οἱ 
9301 ϱἱ 4.118. 119: 1956 Έμθο5 {0Τ ϱ{Ρ9 31: 500 Τά Ππἱ 3,6, 35 (ην 8, 14 Ογν 1, έστ 

γ]οϊονῖπαι1 4,6 (604α]11 198) Αασίο 595 

88. ρευσουσιν (αἳ. Ον 3119 αἴρῖον αρ Μα! {5 [ἀθορί Νοιῖέ 110] Έιςες 407 65 

1 ϱ{ 3119 οἱ): ΗΔΛ αἱ ρεύσωσιν | καθωσ ειπ. η γραφή: εἴ Ο1538 καὶ 

Ζο]ι 14,5 

115 58, 11 
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(9, 1) 
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η .) .. { 4 ιεή .. - ] - Δ 1 9 

κοιλίασ αὐτοῦ ῥεύσουσι ὕδατοσ ζῶντοσ. 9 τοῦτο δὲ εἶπεν περι 
- τ ν ’ ” . 

τοῦ πγεύµατοσ οὗ μελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύοντεσ εἰσ αυτόν 
” π » Γ » - ; 8ο, 

οὕπω γὰρ ἦν πνεύμα, ὅτι ]ησοῦσ οὐδέπω ἐδοξάσθη. 3460 5" Ἐν 

ποῦ εἶπεν ἡ γραφή ὅτι ποταμοὶ ἐκ τ. κοιλ. αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδ. ζῶν- 
τοσ: οὐδαμοῦ. τί οὖν ἐστίν; ὁ πιστ. εἰσ ἐμέ, καθ. εἶπ. ἡ γραφή, ἐν- 

ταῦθα ὑποστίξαι δεῖ, ἵνα ᾖ τό ποταμοὶ ἐκτ. κοιλ]. αὐτ. ῥεύσουσι, 
τῆσ αὐτοῦ ἀποφάσεωσ. Ἠίοι νογο ἐδ5α 191 να]]α5 αββογ]{ Τομαπποπα απ 
ὤνασσο 6ΥΠΙΟΠΟ θναηρο]Ιππη ἐαχι]έ, ἰοδάπποπία 5οπ]ρίπγαο 4ο Ἠσο- 

Ῥταῖσο ρτοίι]155ο, αἱ εδί Ἱ]]ιὰ: ΓΒζωπιίπα ἄε οεπέγε εἴιδ Ἱτιεπί αφιαο 

υἶμαε. Ἰά6πι ἵπ Μαίπαθαπη (, Πεβιαου βογπιοηθ/ϱ) 9, 16 αἱ 25 ἀῑοῖζ. 

99, ειπεν (οε. ΟΥτΑΥ335α Ὁ ο Ες νο ΟΥΡ 106 ζω): νο 5 1 πι115 ᾳ Ῥιά 
Σά Ον 8945 Ογτ το ἨΠῃ] 100 μα ν{δ 38 ελεγεν (ἀἰσεθαθ) | ου οσπι ΔΡ 

ΕΠΙΤΧΓΔΠ (αἳ, «ατρεΥ) αἱ Ρ]ι Οντίν 15 Ον 9945 Τ]ά ου μενασ] (οί 509) 

Ογτ Απο Νοπῃ Ἰ,1δο Τμάτί... ΒΕΚΜΒΌΥΛ αἱ” ο | Ίμελλον εππι ΝΗΓΔΛ 
αποῖ αἱ ρ]αβ0 Τμάτε ... ς Ἱωμι εµελλ. οππι ΕΒΡΒΊΧΠ αἱ Ρα ια 2,14 
Ογνος Ον Τμάονζας ον Ὃγν Νοπη 150 (πνευµατοσ ουπερ εµελλε τυ- 
χευ) | οι πιστευοντεσ 6ΝΠΙ ΝΡΧΓΑΛΠ Πο αἱ ΟΠΊΏ {ογθ 1ΐ νο (ο}εζεπίεΒ 

ας βἤ”σπνςσ, φμΐ οπεάωμέ]α., φιῖ οπεδεθαπέ ο: ὉὮ οπι οι πιστ. Σ. 

αυτ.) ΡιασΙ Ογταν Οµν Τμάοτεαί ΟΥ Τπάνε.., Ιον πιστευσαντεσ 
οσα Ἠ1/Τ 196Υ ΟἨΤΠΙΟΒΟ1 (84Ἡ αποαερθ) | ουπω: Αλ" οπου, απα ου {πα 1πρ” 
ποπ | πνευμα (Ώ το πν.) αΌδᾳ αγιον, δεδοµενον ναι βΙπιϊ]δας αά ἁλίατη 
οππι ΚΤΠ 49. 91. δαη ἴα Πατ] «ορ (541 ποπᾶωπι επῖπι αεεερεγαπ! δρίγί- 
ἔτι) ΑΥΠ ΟΥ 51060 ϱ/4.358: 435. 406 Ουτ 4,4τ0. 415 οεΡ]αρ] 146 ϱΓαἀογ40ά Ἠο- 

βγομαπαα15 ΟτΙπί»δ05 (που επίπι Παθεύαπέ α]ιιο ερίγίέιπι) Ἠεραρί τὸ 

(6411 31965)... ς (4009) αἀά αγιον ΕΠΙ ΗΚΓΑΑ ππςῦ (Ιέθια νΠΙΛΙΙ5Ο) αἱ 

ρ]6ν 14 (19,54 Αι 695 ΟΥ 8,546 (0ἱ5 ϱς α]έθγο απάθιη Ίο6ο: ουπω γαρ 

ην πν. αγιον, τουτεστι δοθεν) δνάτε αν 195 ΟνπΙΣΙ913 (εί ποπάπι εγαῖ 

ἔωπιο πι Ἱιοπιϊπιῦ. αρῦ». δαποίις) ... Ἰμπ εἀᾶ δεδομενον εππαῬοσςβ” ος 

1 νσε]α οἰσᾶἆ Ρ] ϱΥΥ5ΟΝ Ἡβ]ασ1όθς,, ο {ρο (αθδίμ) αάά αγιον (ϱ3το 
αγ.) επ ({ ἴπ) αυτοισ (Ρ” -τουσ) (ΑθίμΤο ου γαρ ειχον πν. αγιον, αθἲ] 

ΡΡ ουπω γαρ ηλθε πν. αγ.) ... Β 354. ο ᾳ 5ΥΤΙΣ εί (56 δεδοµ. ο.) Ῥ 
οπ{οχ στὸ (66 56116] οπι δεδοµ.) ΟτΙπί5, 900 (ποπᾶμπι ἄαέμν εγαἰ δρῦ. 
ααποξ. αζλιο) αά αγιον δεδοµενον (254. δοιεν). Ῥταείετοα ΒΥΥΡ 18 

«μία ποπ, ἀαίπιβ εδὺ δρίγ{ίι5 αχιοίις απίε γεδιγγεοίίοπεπι. | τ ΟΠΗ ΝΒΡΙ/ΤΣ 

απο χο]] (αἱ. «ατρέν) αἱ ρ]εν ΟνῦΣ8: 135: 456 14 σἱ ΑΙ Ον ΟΥτ Ηεδγο] 

μάτε.., ς (4009) ργασπη ὁ οαπ παῖπαδο τη Ο15560 | ουδεπω (1, 50εν 

ουδεπωτε δἷο πέθτᾳ) απ ΓΗ ΤΧΓΑΛΠ τποῖ ἆ] ρ]εν ΟΥ5/500 ΑΠ655 ΟµΥ Ογν 

ἨΗοδγε]ι Τμάτε (:: ουδεπω αρ Το]ι είίαπι 19, 41 οἱ 20, 9 Ἱαρῖθαν. Ὦτ86- 

ἵοτοεα Ὀἱ5 αρ Το 95, 65 οἱ Αο 8, 16, απο πίχοα Ίοεο ρ]α ουπω »αββ{]- 

Ππθχο. Βαροχοδί 1 Οο 8, 2 αὈί ταγβας ρατί απο[οτῖίαίο ουδεπω οἱ ουπω 

οαγίαπ{. Οοπίγα ΒαδρΙβ5ΊΠ6 ουπω Ἱεαρ]ίαι, πθςο [το Βαοίιαῖ, ἴαπιθη 

1ο) 8, ὄτ Ὦ ουδεπω αἶμς 1οσο ῥργαθβεί.) ... μπ (αἱ ΤΙΔΥΠΟΡΣ) ουπω επι 

ΝΒΡ 64. 66. Τ1. (α]νιά) 054, 538" 435: 456 ΤΙ Η19/54 ΑΠΙΟ55 οοᾶ (:: ουπω 

ᾳποᾶ Ρριπεσθά1{ ποπ Βασ) | εδοξασθη (µο): κ δεδοξαστο, οπῖ πιαρίΒ 
απαπη εδοξασί-η χοδροπάοἳ Γπογαί ᾖοπογαίια (οπογαίις α ᾱ, ϱἸογήίοαξιι 

Ες απι {ια {οχ {98 πηῖ, λοπογζῇσαίιδ α ΟτΙπί, οἴαγίβοαίμς ο Λιβ) ας ἆ 



ΚΑΤΑ ΤΩΑΛΝΝΗΝ Τ, 45, ο 0] 

-ὖ τσ ώ ’ -- | / ο, ὃ ο 3 Γ 

τοῦ ὄχλου οὖν ἀκούσαντεσ τῶν λόγων τούτων ἔλεγον' οὗτόσ εστιν ἆλη- 
- ο Μ / ει ῥ τή ς κ . Πο 

θῶσ ὁ προφήτησ' 4 ἄλλοι ἔλεγον' οὐτόσ εστιν ὁ Χροιστόσ' ὍὃἹ ἄλλοι 
’ 3 - ε " ι 

ἔλεγον' μὴ γὰρ ἐκ τῆς { αλιλαίασ ὃ Χριστὺσ έρχεται; 45 οὐχὶ ἡ 
Ν δν ας ) ., ιά ” Ν Ν ϱ) Λ Δ -- 

γραφή εἶπεν ὅτι ἕκ του σπέρµατοσ «Ίαυειὸ και απὺ Βηθλειμ τῇσ 
τ 2, ς σε ᾽ ῃ 

κώμησ, ὅπου ἡν «1{αυείδ, ὁ Χριστὺσ ἔρχεται; 340 ὍπἹ σχίσμα οὖν 

ϱ ᾳ απι {α {ου {98 παῖ Ονίπίδ,δο0: 905. 913 Αασσίς Τια{{ το]] 1. ϱ. Ὦ ο 5’ 
1 νρεᾶ γιοίογίη αἱ εγαέ ιοπονὐβεαίις (εἴαγί]ο. ο, φἰογίῇο, νϱ) 

40, εκ του οχλου ουν (Ί ου) οἵπῃ ΝΗΡΙΤΧ 1. 2Ρ6 (1294. οι ουν εκτ. οχλ. 

πολλοι) α Ὦ ο ο 5’ νᾷ 54Ἡ 60Ρ ΥΠ (564 ϱ ο Η΄ βα1 ϱ0Ρ αππι αιίεπι 

Ῥτο ουν) ΟµΥ4395 (οτε γε και -- ου εκ του Οχλ. ακουσαντεσ των λογων 

του τὸ ελεγον) Ογι 315 (εκτ. οχλ. ουν ακουσ, τιγεσ, 5ἱπι]]1{6υ τινεσ 

οχρ]1σα{]οηί5 6α155α. Ἱπίπ]εταπί 588Ἡ ορ απ) 1 εἰ σιπι αιιἰδδειιέ Ίιο8 

ΒΕΥΊΠΟΛΕΒ 6ἴ1δ .... 6 πολλοι οὖν εκ του οχλου οἳπα ΤΑΛΙΠ απο] αἱ ρ]οι ἔα 

ρο βγτα(Ὀ ομῖ ααθί] (5εὰ {5ο ΑΥΥΣΟΣ αμέεπι ρτο ου}, αθἲ] οἱ πι), 16ο 

ϱ ραΐ η 6 [ία εγηο ἔα πιιέζ | των λογων οΠΙΠ Ν(" ϱΕΟ)ΗΡΒΘΗΚΤΙΜ 

πα” π αἱ Ρ]α 1ὲ νρ βα] «ορ 5ο ΒΥΥΣΕΝ οίρ αμ αγπι ΟΥ1259, Βοά νἩ 
(πο 6)Ρ ΡΥΑΕΠΙ αυτου, Ἰεπι κΠ αἱ ο 3.5 1 (ποἨ Πίο α Ώ ο {ᾳ) να 

ΒΥΤΡ ἴχί αἆᾷ αὐτου. Ῥναείετεα αἀάἰάἴπηις τούτον οι α(” αί)ΗΡΙΤΟ 

(τούτον) 1. 23. 55. 118. 256 αἱ ραιις (εί α τούτων τ. Λογ.) Τε νε (4 

8ΕΥΠΙΟΤΙ65 ᾖ08, ε οεγδα ία, Ὁ Λαεο οεγύα, τ6]] ος 8ΕΥΠΙΟΠΕΣ. Βϊπιϊ [ου νν 

το]] νε] απίο νο] ρο8ί.) 5αἹ «ορ ϱο αὐπι ΑΥΤΡ ΤΗΕ οἱ μὲ; οοπίγα ΕΗΚΜΓ 

ΑΠ αἱ Ρ] ΑΥΙΣΕΣ (ΟΥ νῖὰς απ{ς) οπι τουτων, Ἱία Τά... ς τον λογον οτι 

ΒΧΑΖΑ αἱ Ῥεγπια δαμοϊπί οί ΟΥτ 1 ή. Εκ Πὶς 194. Ῥταθπι αυτου, Χ 
αἱ πι αεί ΟΥΥ αάά τουτον ... 106. 44ὲν οἵη οπημῖα | ουτοσ εστι: 

Ν Ροβί αληθωσ Ῥοη (ο ο Πίο ψεγε Ῥγο. εδέ; ἹΡὶ να ία εδέ υενε Ῥτο., ἃ 

ἐδί Ό6γο ϱγο..) ... ΒὈ ΡΙΒΘΠΙ Οτι, ΠΟΠ 1{θπι Ν1,ΤΧ απο τ6]] αἱ οπιπσίά 1{ 
να οἱς Ον 4399 (019 9.949) Ογι4Ητδ 

41. αλλοι Ρε: τ 1. 19. 69. αἱ Ῥαιπς Ὦ ο {5α] οορ ΟΥ2355 αἀά δε, Ἠῖπο Τη 

[δε] | ουτοσ (εί. Ο5): Όηκ 69. αἱ ραιπς ϱ 8ΥΥΡ ο.” ΟΥΥ 4415 ργασπι οτι | 

ουτοσ εστι’: Ὁ χδότ (α] ) ΟΥν αάά αληθωσ. Ῥναοείοτοα ΜΑ" αἲθ δα 

ΒΥΤΗΙ αὓ ελεγον αἆ ελεγον (ταηδῖ]ισγα, Ιἴεπι 1 αΏ ελεγον ν. 40 απ ελε- 

γον Ρτῖας ν. 41. | αλλοι 86ο ΟΠΠ ΑΡΓΔΑ"Π τς γ6]] 19. 99. 98. 69. 106. 

121. αἱ Ρρ]ει Αυτα ρο, Ἰἴοπι ς αἀάῑίο δε ππΠ ππίπιαςο πιπσίά ο σ6ορ.... 

Ίωῃ Τϊ οι δε οππα ΒΗΤχ 1. 9δ. αἱδα ο { Π”. νς δαἲ αγπῃ (αεἰμν1ά) ΟΥ4359 
Ον τος ο 9, Ὁ παὈΙ βΙπηϊ]έου αλλοι ελέγοῦ, αλλοι ελεγον) | ελεγον 
86ο: ϱ” ελεγαν α 

45. ουχι 6ΙΠΙ ΝΕΧΓΔΑΠ αποῖ (ϱ οὐχῆ) αἱ οπιηνίά Ογν ατα, Τα οἨ οππι 
Βδ(εί" ου) Ὁνο  ὃ |. ειπεν: ϱ 986. ΤΕ νς λεγει (αἱσῖθ) | του: Όυ 1. 

19. 69. 151. 209 456. ὅλεν ΟΥ οπι | δαυειδ, δαυιὸ, δαβιδ: οξαά Μι 1, 

1. Ἠος Ίοςο ΝΕΡΤ δαυειὸ Ρρ]επο | βήθλεεμ: τν αἱ ραπς ῥηθλεμ, Ἰξοπι 

α ῥαείλίεπι, ο δεί]ίεπι | οπου ην (Ν πᾶά ο) δαυ.: 6 ΥΕΝ ααί]ᾗ οἳι οπου 

ην | ο χξ ερχετ. οπΙη ΝΕΧΓΑΑΠ Ἱπς χ6]] α] [οτο οπΙπ α Ὦ Ε] 4 (ο οτι ο 

ΧΞ) Ρο ΒΥΤΡ (Β4Ἡ απίο εκ του σπερµ. Ροή, οοΡρ Ογίθέώπι υεπίε απο 

απο ῥηθλ., Ίέοπι ϱ απἲο οπου) Οτ255,.. Ἰωπ Τὶ (Θεμα , Όθπο αρ 1ο’) 

ερχετ. ο χξ οπη ΕΙ 98. ο (Η3: ο νρςΙε) νο (ΒΥΙΣΟΒ) ΑΥΤΗΣ (αγπ αθίῃ) 

1,91 

Ὦν 89, 4 
ΜΙοΠ 6, 1 



834 τ, 44. ΚΑΤΑ ΙΩΛΝΝΗΝ 

. -» » τὰ οὗ, Ν ο 3 ».- 
εγένετο ἓν τῷ ὄχλῳ δὲ αὐτόν" 44 Ὅ'ὶ τινὲσ δὲ ήθελον εξ αὐτῶν 

’ )-. Ψ. 2 » 1 Ν ” λεν α.Ἡ Ν .- 

πιάσαι αὐτόν, ἆλλ ουδεισ έβαλεν ἐπ αυτὺν τᾶσ χεῖρασ. 
αι 3δ. 9} Ί. ς 2 ο Ν 

40 3 μλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὺσ τοὺσ ἀρχιερεῖσ και Φα- 
ν 2 -- Αα. οι . Ἡ Ὀ ΙΑ Ὡ 

ρισαίουσ, καὶ εἶπον αὐτοῖσ εκεῖνοι". διατί ουκ ἠγάγετε αὐτόν; 46 
η ΄ ε , σο ”.- ο 5” ια 

ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρεται' οὐδέποτε ἐλάλησεν οὕτωσ ἄνθρωποσ, ὥσ 

οὗτος λαλεῖ ὁ ἄνθρωποσ. 41 ἀπεκρίθησαν αὐτοῖσ οἱ Φαρισαῖοι' 

ΟΥ τή τΤ (νσε]ο ϱΥΥΣΟἨ αγΠ1 α οί] οἰν]ᾶ Π3:  οππᾶσπι νοτΡογΙΤΏ οΓά1ΠθΙῃ 
εὔίαπα ν. 41 Ἰαροπ() :: ναίν ἐγαηδροδΙέαπη 6859 αἱ ποιηῖηα ὅαυ. οἱ ο χς 

βορατατοεπίαν. ΟΡ οβπάθτη 68ΙΒΒΣΗΤΗ Ὦ δα] ορ βἵηρα]α ἔπαπβροβισχο. 

Αη έεν ΟἨΥ 3,917 οὐκ απο τ. σπερµ. δαυ. ερχετ. ο χ-. Όπαο Ργαθςθ- 

ἀπηΐ, εκ τησ γαλιλ. είο, πίτοα Ιποᾶο οκμ]οαί, 

45. εγεν. εν τω οχλ. εαπι ΝΕΡΙΤΝ ὅδ. 124. 101. αἱ ραπο (988 εισ τον 

οχλον, 495. εκ του οχλου) 1Ρ]6Ν νο βαῇμ «ορ Αγγ ο{Ἡὸ αγΙη (εγεν. ουν 
σχ. εν τ. οχλ.) Ον ὃ (οτε και σχ. γεγενηταιν εν τ. ο. ὃν αυτ.) Ονν ἡαττ 

ενω 5 ΣΥ τ. ολ. ἐγενΥ. 6πΠΙ ΓΑΛΠ πποῖ α] Ρίεχ ᾳ 6ο 

44. ηθελον (85): ν ελεγον | επεβαλεν οππῃ Ν( οΙΕ)ΕΧΓΔΑΑΠ αποῖ αἱ ΟΠΠΠ 

Σά (191, αἱ Ραιιο -λλεν) ο [ (ο ὑιοίεδαι, { ὑπι[εοί) Ον δη Ογτ ΙΤ, 

Ίωπ εβαλεν επτη Β1η, Ἰέοπι Π{Ρ]ετ νο πισή (:: οἱ αά ν. 50) { επ αυτον 
(αι. κ»): καξ αυτο, Ὁ επ αυτω 

40. ειπον (εί. τ οἱ ΠΡΙΕΙ νρ): κ ο λεγουσιν, Ἱέεια ΟἨ 3915 ηλ9ον γαρ φη- 
σιν οι υπ., και λεγουσιν αὐτ. οι φαρ. | εκείνου (5ΥΥ3ΕἨ δασεγᾶοίες, Ομ 
γ]ᾷε απία): κυπ αἱ ραιο ο 5 οπι | ήγαγετε (1 --γεντε): ϱ ήγαγατε 

46. απεκριθησαν (9 αάὰὶ δε, αἱ ραπο ΟΥ 3 511 ουν) οι υπηρεται: Ν οι δε 
υπηρ. απεχριδ. | ελαλησ. ούυτωσ ανθρ. επ ΝΕΗΙ ΤΝ ὃ. 98. (881 ποπ 
οομίαβ εδὲ Ίιοππο 8ἱο παπι, 60Ρ τοπ {οσμίιΦ αδἰ Ίιοπιο Ἰὔι/απι πιοῖο 

)ηηίς Πιοπιπίς) Ον τὸ Οἷς δν 15 οοπη υἱς Ογτ ή) ΤΝ οἱ 0ἱ54τ0 ϱ{1036..,, κρ 

οὕτωσ ανΘο. ελαλ. (. πισιφμαπι -- εἷο ἴουμίμς εδ) ... ς ουτ. ελαλ. αὖ- 

Φρωπ. οπτη ΓΑΛΠ αποῖ αἱ ρ]ου ΠΡ] (ο Η5. ή πµαπι κἷο ζοσμέις εδέ «ιιῖς- 
Ὕ παπι ᾖοπιο, Ίέετα ᾳ νς ΟΠΠΊΡ8Ο «ΐδφμαπι, Ε Ππι(απι -- αἶζι Ἱιοπυύιύπι, | 

πα παπι {α[ίεγ [οσοι εξ (δ(απι) νο Βγταϊ σο ααίἩ Ομτῖισί Τ]άτί 

3211.. Ἰμῃογε ο πέπιο ηπ/απι βίο [οσμές εδέ; ΑΥΤΑ α ἀῑειι διῖθ ποπ. 1ο- 

ομίι8 εδί ᾖιοπιο βίο; ΠΙΠΙ ΑΤΙΏ ΟΙ ούτως | ὧσ ουτοσ λαλει (8. 9. παπα πι 

Ροδί ανθρ. Ρο) ο αν Θρ. (0 ο ΠΣ' οἱ ο ανθρ.) οτι κ (ο 8. 9.) ΒΥΙΣΕΒ 

οὐ)ιῖ (ο 3" τηπη πα{)Σ πες α]ίεν ς ΤΠ, Π]δί αιιοὰ οπη λαλει, 6πι ΧΓΑΛΗΠ 

πποῖ αἱ Ρ]6Υ (α φμοπιοᾶο εί Πίο) ο ΓΡ] 4 νο ΥΥΡ αγ αοί] ο (841 ν]ιᾷο 

Ἀπίο) Οµτικι πα γες 121 εν Ἰωα οπα (400) Ῥ]απο οπα πόβτ 2925. 9293 

[ον 6ορ Ογτ 2115: 119 (ποσἰσί παςζοτη α4ά), πας πηαρῖδ αἆᾶ ΟΥ 3355 Ον 
οσα :: οΠεπάσεῦυαί βοπ]ρίαγαθ ρτο]/κ]{α», Ἠϊπο αἀάίαπιοπίαπα γε] Τη 

Ἠτον]ας σοπίταχοτιπί να] {οίαπα οπηϊβογαπί. 

4Τ. απεκριθησαν 8ίπο εορα]α οππη Νο 1. 98, α119 α ο ο Π3' βδἩ. ΑΥΙΣΕΙ 

ΑΊΤῃ ΟγΥ 1ο νννς (499) Ἰπ αἀά ουν οππα ΒΙΤΧΓΔΑΠ τποῖ αἱ Ρρ]εγ {σ] 

4 νρ (56 1 {ο οπι αὐτοισ) ΑΥΤΡ ... 60Ρ Ρο τεβροπᾶ. αιίεπι, ΒΥΤΑΣ αα{]ι 

εἰ τεβροπά. | αυτοισ ΙΙΙ ΑΡΙΤΧ πο γα]] αἱ ρ]οΥ 1ΡΙ6Ι νς οείο... κ 

αἰ5 1 [ο8 αΡΠΙ οπι | 1 πεπλανασθαι 



- 

ωθωσο Ὅννοωο 

τα στο 

ΚΑΤΑ ΙΟΩΛΝΝΗΝ τ, 51. 820 

υ Ν« - : / 9) / 3 3 / ο 1 

μὴ καὶ ὑμεῖσ πεπλάνησῦθε; 45 µή τισ ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστευ- 
- Ἀι  «Εἰ/Σῃ ἵᾷ « Ν 

σεν εἰσ αὐτὸν ἢ ἐκ τῶν Φαρισαίων: 49) ἀλλὰ ὁ ὄχλοσ οὗτοσ ο μὴ 
[ πρ π 

γυυώσκων τὸν νόμον ἑπάρατοί εἰσι. Ὁθ λέγει Νικόδιµοσ πρὸσ 
2’ 2 / τε Ἂ τω 3 - Ὦ Αν σ / « ο / λ 2/ ἤ 

αὐτούσ, εἶσ ὢν εξ αὐτῶν Ὁ] μὴ ο νύµοσ ἡμῶν κρίνει τον ἄνθρω- 

48, εν (εί. ΟΥ): κ 15. 15. 69. 194. 940. 944. 948. (0Η 5,550) οπ | επι- 

στευσεν ο ΝΕΒΙΤΚ αποῖ1 αἱ οπιπὖ]ά 19 νο οίο Ον 5,355 αἴο (ο 4παγο 

πεπιο εαω αἴο, Ἰέοιι ΟΗΠΥ 5350 ὀιατι γαρ ουδεισ, φησι, των αρχοντων 

επιστ. εισ αυτ.) ... ΝὮ πιστευειν 

49. αλλα οι ἨΡΙΗΤ 98....ς αλλ ο ΑΧΓΑΑΠ αποῖ αἱ Ρ]οτ (Οτ αλλ η) | 

επαρατοι οππι ΝΗΤ 1. 98. ΟΥ 9335 ΟΥ 59δ9οΟΠΙ (πωσ ουν επαρατοι 

εισι’; υμειο γαρ επαρατοι οι µη αἴο) Ογτή 1051 οι ή ΝΙ 6οπι (επαρατουσ 

δε ειναι φασι τουσ πιστευοντασ είς) ... 6 επικαταρατοι ΕΠΙ ΡΙΧΓΔ 

ΔΠ αμοῖ αἱ ρ]ον Οµιδθδοικί ΟΥν ουχί 

50. λεγει: Ν θΡ6 6 Εξ νρε]θ βΥΙΣΟΝ αίἩτ αα{] ενπεν, ΡΙπείοτθας α Ε αἀά δε 
(5γτὴΏν αθίἩ εξ αἰωίε | προσ αυτουσ 5ἶπε ο ελθω» οἴο ο κ” (:: Τα 

γθοΙββΊπῃο θ6ϊ νἰάαίαν. Οοπβτπιαίαν απίεπι πα Ε1οΙ εοἀϊεῖδ αποίο- 

τ1ίαςδ απππη 6ο αποά νῖκ ογεβΙρῖ]ο αδί Τοβαππθπι πίτοαπε Ίοσο, απο 

Ροδέ ποοίατπαπα Γοδι οοπνοαγβδαίΙοπαΙη ΝΙοοάθπιΙπΙ 6οπιππεπιοταν1{, ἤ, 

50 εἰ 19, 99, Πας εοπναγβα{ΙοΠ15 πιθΠ6ΙοΠσΠΙ Γοοί5βα, ἔππη αιιοά αἀάα]- 

{ΑΠΠΘΠΙΠΙΠ Ῥγον{ββίππΙπη πηγα βοτ]ρίπτας νατὶ]οίαίο Ιαρογαί. Ὑἱάσεπίιιγ 

απἴαιη ῥτίπιαπα α11επα ππαη Ἠαες Γετο αἀποίαία 98956: ο ελΦων πρ. αυ- 

τον πφροτερο». Ἠπες αἰῖ ροδί ασοπταθίας αἆ 19. 99, αΡί ΙοςίΙο {ΑΠ {ΙΙ 

ποπ Πποίιαί, εοποτπιαπᾶα ἀπικογαηζ. Οδείοταπι αἰεπῖ 5Π5ΡΙΟΙΟΠΘΠΙ 

αασαί εἰῖαπι αποᾶά ϱ αἱ Άγγαςδ νογυῖς εισ ων εξ αυτων Ροβίροβδιοτε, 

ΠΟΠΠΗΙΙ νοτο εοά1σας (α15 οἱ ϱ) ἵπ ἵρβαπι Ίοσππα Ποπ ναετῬογιπῃ 5Ώ- 

Β(πεγαη 6.) ... ς αάὰ ο ελθων νυκτοσ προσ αυτον (954. γδΟῖ τον )) 

ΟΠΠ ΕΕΗΜΒΓΛ αἱ Ρ]αι, ἴἴεπι νυκτοσ ροβί πρ. αυτ. (448ν γγδεῦ ΥΥ56Μ 

πρ. τον ϱ)) Ροβῖίο κύδπ 191. 15Τ. 990. 449ν ΡΣΟΣ ΥΥΣΟΣ {1 ᾳνΡ Ρο βΥτ 

5868 Βαφείμστα,, Τι ΤΙ αἀᾷ ο ελθων προσ αυτον (ο δα] 6ορ 5υτΏΣ αἆ 

Πεδιι) πφοτερον (ως 1. 15. 98. 69. 118. 124. 2909. 2Ρ8 το προτ., ο 

τύπο {επιμογς) οππα ΝΕΒΙΤ ἃ ((μῦ ϱηζις οεπέ αἆ στ) ϱ 58 5ΥτΑΝ ΟΥν 

ἄδις Ίεπῃ αἀἀῑίο νυκτοσ Υε] απο [το] προτερο» (Κο 3 βΥτΡ ο." 

α1πι) να] ρορἰ προτεφ. (εορ αείΠ) να] απίο προσ αυτον (1. 15. 99. 

69. 118. 124. 209. 9Ρε) κ 1. 19. 98. 69. 119. 124. 209. 9Ρ9 ο Π3' 6ο0ρ 

ατα αεἲἩ ΥΤΡ ο.ἳς ἵνεπῃ Ρο ε29. πρ. αυτ. νγυχτοσ το πρωτον (ἆ απἰε 

Ίιου, 6 νετο τί Ὦ, ν]άο 5αρτα) ... ἀεπίαια Ὁ ΑΥΙΣ6Ν ο ελθ. αἰς Ρροβί εισ 

ὦ9 (1 ΒΥΙΣΟΕ ϱΠ1) εξ αυτων Ροή, τι. 1423 σδοῖ ϱ ΟΠ Σισ ὦν εξ αυτων. 

ἩἨ Ῥτο Ἠας τα{ίοπθ {αβίτπῃ σοπ]θοῖί (45Ρ’) ο ελθων προσ αυτον ΟΠΠ]Ν- 

815 γυκτοσ οί προτερογ Βοτϊρεπάππη 65Ρ6. 

61. κοινει: Ἡςχ αἳ πι -νη | ακουση: Τ αἱ αἲῑᾳ -σει | πρωτον (4Ρ/) ουπα ν 

(ὔ εἰοΗρκττακπ 1. 98. 69. 106. 118. 124. 15τ. 249. α119 Ον, 359 ῬΒα5 

959Η Ογτ ΣΙ, Ίίοπι γγύπιι ο 3" 1 ᾳ αἲΠΑ .., 6 προτερον οι ΒάΗΝΡΟ 
ΣΔΛ αἱ Ρ]οι ΟΥ 5550 Ῥαβοίιὔτή Ἱέοπα Ργάιαἴςνρ... 6 ΕΙΡΡ5550 Τ,οί 

αίμα 3,9 πι; κ 4Τ6Υ οπῃ παρ αυτου. Τάᾳπ6 Ροβαπιι6 απίο παρ αυ- 
του οι ΝΕΒΡΙΤ 98. 194. αἰΤ [οτο α ο 3" α βγταίτ βα] σορ απ ΟΥ 

8,1. 19, 89 

Όι 19, 15 ϱ8 



τε 5260 τ, 52. ΚΑΤΑ ΙΟΛΝΝΗΝ 

πον εὰν μὴ ἀκούσῃ πρῶτον παρ αὐτοῦ καὶ γνῷ τίποιεῖ; Ὁ5 ἄπε- 

κρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ μὴ καὶ σὺ ἐκ τῇσ ΓΓαλιλαίασ ες ἐραῦ- 

/ησον καὶ ἴδε ὅτι προφήτης ἐκ τσ ΓΓαλιλαίασ οὐκ ἐγείρεται. 

Ογτ (αβ 5994 πρωτ. αυτου ακουση) ...ς Ρο8ῖ παρ αυτου Ρο ΙΠ1 Εά 

ΗΚΜΒΌΓΔΑΠ 1. 609. 106. 118. 151. α] ρὶον απ Επ {ου 8αΠ {αγ 1ης (α1) 

5υτην ΟἩσ Βαδεία., κ Εαν] ναοἰο σο απίθ αχουση, 1 απίθ µη (πλήπι- 
αἱ) ο νοµοσ Ρον | γνω (εί. ο Τοῖβ: Ὦ επιγνωσθη (οοφποβεαίιν 4) | 
ποιει (αἱ. Ον Βαδεῖι Ον ΟΥ): ϱ ο ]μοῖβ εποιησεν 

09. ειπαν 6 ΒΡΚΤ 90, δν, ς ειπον ΟΙΤΗ ΒΗΧΓΔΑΠ πποῦ αἱ Ρίου Ογν 

1455 (053.355 οἵη κ. ειπ. αὖτ.) | εραυμησον επ ΝΕΤ... ς μα (οι 
εραυν. απίαπα εκ Ἡ ΙΠΠΟίΠΕΘΥαΙ) ερευνησον οππα ΒὗΡ]ικ απο χ6]] αἱ] ΟΠΊΠ 

ιά ῃ 1δε: ο 929” αἆά τασ γραφασ, Ἰϊεπι 999” (την γθαφην) ας ο 13 

1 (ΠοἩ Ποπ ἔ σ 4) νθζ]επ (ΠοἩ Ίξαπα απ Γ0Υ {ὰ Β.Π οπι {πρὸ σαί ΠΠ) 

βα] Ροδί εραυγησον (δογμίατε) 1: οἱ 5, 99 | προφητ. εκ τησ (α οπι) γα- 

λιλαι. ΕΠΙ ΝΡΓΔΛΠ ιποῖ αἱ Ῥ]εγαςσα ία απ {οΥ Εα 1ης δαπ τηί (α1) 

Ρο ΑΥΤΗΙΤ δα] ορ ασπη ... Ὥπ ΤΙ εκ τ. γαλ. προφητ. οι ΒΙΤΝ αἱ Ῥαμο 

(13: 9) ναεἰθ ααίἩ (εω ({αζῖ. ποπ διγφεί ῥγορ]ιεία) Ον 33 Ον 9551 οἱ 
3431: Τ,151: 131365 (γγ Αν δὲ | εγειρεται (α)’) επι ΝΒΡΚΒΠΙΕΤΓΔΗ α150 ἔοχο 
Ἱενρ (αοΕΗ” σα νςσ δμγηϊέ ο δε, | επιφεί) 8αἩ (ουκ εστιν ο 

προφ. εγερῦησομενοσ) 60Ρ (ουδεισ προφ. εγερΘησεται) ΑΥΤΣΕΝ είρ ἴχι 

οἱδῦ αὖπΙ πο αθί] ΟΥ 3355 (ουκ εξερχεται ουδε εγειρεται) Νοπαι 1195 
(οττι προφητησ - εγειρεται εκ γαλιλαιησ), Ἱῖετα Ὁ ερχεται ... ς ΤΙ 

εγήγερται (Ε4ΗΝ αἱ ππα εγειγερτ.) οππι ΕΘΗΙΜΒΙΣΧΑ (εί. οατρ8Υ) αἱ 
Ρί γρ της ΟΗΥ 9951 ο (211. Τρλστ. 121908 ΟΥ γ4 185 οι450 

Τ, ὔὃ---ὃ, 11 οπηΙΒΙΙΠΗΘ 6ΗΠΙ ΝΑΒΟΙΤΣΑ (ἵπ Α[6, σ0---θ, 52] οἱ ο [Τ, ὃ---δ, 
94] ραν Γοογαπι ᾳποά ρογ1{ ρετῖσοραπι 4ο πἀπ]ίεγα ΠΟΠ ΕΟΠ{ΙΠΊ889 

Ρτο αμα] γαΊοπο 66ΓΙΙΒΡΙΠΙΙΙΠ οδί, 1, οἱ δ δρα[Ίππι νασπιπη αβοηί, ο 

Α” απϊάσςπι ρο5έ ουκ εγειρεται Ι8πι Ῥογγεχεταί παλιν ουν αυτοισ ο 18 
ελαλησεν λεγων, 5εᾷ ἀε]ον]ί 5οτῖρία ας ἀθιπππ ΙΠ{ογροβΙ{ο ΒΡΔ{10 οᾶ- 

ἆοπη ροβυῖ1.) 9. 9” 99. 98. τὸ. 96. 91. 106. 108. 195. 191. 199. 191. 

1τ93 949. 950. 905. γδοΥ 9Ρ69 α]5ὸ {6γο (α]]ᾳιοί ἑβπίαπι 8, ὃ--- 11 οι) 
οἱ ραγονν (ρ]5 00 παππογαΠίαχ, θδἱ, ϱΑΥΡΕΥ κΥ561) α 13 Ε1” 4 µο βα]ι 
σορᾳ οἱΡρ]ετ αγγοᾶᾶ Ρ]ογ ε{εᾶά Ῥ]οτ (ο ΑγιδοἈθτΊ 1ίοπῃ οᾱ. Ίμες 1816. 
Ἠοσορεταπί ΡοΙγβϱ]43Β] εκ οοᾶ]σα Γπβογ1, ἵπ απο απίάθη} ποίΑ{ΠΣ ΠΟΠ 

6856 νογς]οπ]ς Ῥοαβδομίίπο, Ιέοιι Αά]αν ἵπ πο ῬατίβΙμο τορον]έ, ία 

οκ. οἱ Ῥ4ΓΣ4ΠΗῦ. βοραγαἴπι οἀ]αΙε. Ζαελατῖας ορίδο. Μο]οποαηβίβ 1π 

ΟΗνοπῖσο δἷο: Πωδίαί αμίεπι ιν ευφ[ίο δ. Ἰ{αγαε ερμἰεοορί οαπ. 89 σαριέ 

δἱπφιίατε ευ. 1ο], «ιο ἐπ αἴθίδ εωα. πο Παδείι» εἵο. Όπεπι Ζαεαγ]8ο 

Ίοσαπῃ πΗετί εᾶαπι Τ)1ΟΠΥΒ. Βαγβα]ρασας οοἵητη. 1π ονν: Περεγόήπι οδὺ 

αμίοπι ἐπ ευ. Ἱαγαε πιίᾶαε ερίρο. φιά ἀταεσὶ κενπιοπίν ρεγάις ενα έ 

Ζαο]ι. γ]ιείο εί ερίκο. Ηε]οίίπ. »ογἰδὲὲ, ὑπ απ. ευ 89. σαραέ δὑπφιίανε 

/ο]ιαππία, (ιο ποπ πι οπιπίὔιι επβἑαξ επ, Ίεφιιε ἔρθιπι α φιορίαπι πέεγ- 

Ῥηεξε ἐΠλιβίγαέιπι οἱ ὑπ. ΟΕ Αδδεπι. Β{ΡΙ. οἳ Π, 59 84). ασγπιζάς ὃ απίῖ- 
458 ο/Ζοἳ Ο γ 1,339 (αδὶ ἵπ οοπητη, ἴπ Το] Ροβί και νδε οτι εκτ. γαλ. 

προφ. οὐκ εξερχ. ουὐ. εγειρεται, ΑΤΟΙΙΒΒΙΠΙΟ πθχα ροξρῖέ πῶσ ὃε ἐδύ- 

΄αντο ἁπλούστερον νοεῖν αὐτὸν ἑαυτὸν ἀναιρήσειν οἱ ἀκούσαντεσ 
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αὐτοῦ λέγοντοσ: εγω ειν τοφωσ του κοσμου" ο ακολουθων µου οἴς) 

Ον 9951 (αγοΙβΒΊΊπο 1Π ϱΟΠΙΠΙ 6ΟΠΠΘΕΙΘΗΡ 8, 12 οσπῃ τ, 22. Ῥοδί νοτρα 

αμῖ1 ερωτησον [εραυνησον 9] καν νδε δίο ρειβῖέ: τί οὖν ὁ χὲ; ἐπειδὴ 
ἄνῳ καὶ κάτω τὴν γαλιλαίαν ἔστρεφον καὶ τὸν προφήτην. ἁπαλλάτ- 

των πάντασ ταύτησ τῇῆσ ἀλλοτρίασ ὑποψίασ, καὶ δεικνὺσ ὅτι οὐχ εἶσ 
τῶν προφητῶν εἐστὶν ἀλλὰ τοῦ κόσμου δεσπότησ, φησίν: εγω φωσ 
ειμι του κοσµου. οὐ γαλιλαίασ, οὗ παλαιστίνησ οὐδὲ τῆσ ἰουδαίασ. 
τί οὖν οἱ ἰουδαῖοι ;) ΟΥ ν 23934 (Παγβα5 ἵπ Ίρδο οοπηπι α Τ, 69 αἲ 8, 19 

Ροτρῖζ. Ὀί 1α: ευ τισ διψα εἰς, πρέποντα τοῖσ περὶ τῇσ ἑορτῆσ γε- 

γραμιμένοισ Τεβαπ ρτοία]ςεο ἀῑσΙί, ία νῦν ἐπὶ καιρῷ ταύτην ποιεῖται 
ἐξήγησιν - βοῶν" εγω ειµι το φωσ του κοσμου. διὰ πάσησ, φησί, τῆσ 

ἁγίασ ἰόντεσ γραφῇσ καὶ τὰ ἐπ ἐμοὶ διὰ τῶν προφητῶν εἰρημένα 
βασανίζειν οἰόμενοι πολὺ τῆσ ὁδοῦ τῆσ ζωῆσ διασφάλλεσθε οἳς.) 
Νο η Τ, 195 ϱ{/ 31 (ροβί ἐγείρεται ἐκ γαλιλαίησ ρετρῖί ἴησοῦσ ὃ᾽ αγό- 
θευε χέων λαοσσύον αὐδήν, εἰμὶ φάοσ κόσμοιο) Οοβπα οροβιτ» (αρ 

α1ἱ 11505. Ἠο[ετε ΙΡί απας πα γαΙΙοΠΘΡ ονρ]]σμβ [οἱ βαρρ]οενονῖί οἶον 

περὶ τοῦ ἐν κανᾶ γάμου, περὶ γικοδήµου, περὶ τῆσ σαμαρείτιδοσ, 

» περὶ τοῦ ἐκ γενετῆσ τυφλοῦ, περὶ τοῦ λαζάρου, 

περὶ τοῦ τὸν ἰούδαν ἀγανακτεῖν διὰ τὴν ἀλείψασαν τὸν κύριον µύρῳ, 

περὶ τοῦ ῥασιλικοῦ 

περὶ τῶν προσελθόντων ἑλληνων εἰς, ἵπ απίθας Πϊβίογίαπη 46 ααι]- 
ἴογα, 5ἳ πονογαῖ, ργααῖαιίτα πεσπ{ραί.) ΤΠἩΡΠΥΙ 6ο σα { οχ”Τ3 (Ἠ]πο 

ηθς Ιπ ΑΤΩΠΙΡΤΕΣΡ Ἱπναπίαπη ναά(π, α 4πο ΡΙΠΤΙΠΕ ΤΠ ΟβἴΕΠΑΠΙ {18Π8- 

19616. ΘπαΠ1 βεη{θη/{ἵαπῃ οοπΗτπηαη{ ᾳπαο οαξ οχ ΑΠΙΠΙ αἆ 6, 19 αβετί: 

δεύκνυσιν ὅτι αὐτόσ ἐστιν περὶ οὗ προανεφωνήθη” ,δου τεθεικα σε 
εισ φωσ εὔνων, καὶ οὐχ εἶσ τῶν προφητῶν ἀλλὰ δεσπότησ.) Τον ί 
Ραά]σς6 (Ρίαπε εἶ οδίεπᾶας ἆε φίδι ραέγοοὐπιῖς εωεπιρίογαπι Ῥταεσεγίο- 

Τιμ ᾿οαε]εβέίωπι, βο]ὲ πιοεο]ίαε οἱ ὕπ εα Γογπίσαξοξ «ποφιε ἰαππιαπι 

οειζεπέίαο σπραπᾶας, αἆ Ίαπο ἵαπι ζίποαπι ἀὐπιοαθίέ πιοδίγα σοπφγεβδίο -- 

Ἅαπι εἴ δἱ οἴυπι πιασίπιε α εφε οοερύπις ἀεπιοπδίαπᾶο -- ἔἰθεγίας τι Οιτί- 

βίο ποπ, ]εοί ἐπποοεπέίαε πζιωίαπι - «Φμαετε απ δαῖοα εἲί {ε Ίπποι πιοε- 

ο]ιαπιζζ, ση; αοσεβσῖζ πιεο οοπισιφἰδοεπαί - Οείέειίπι δὲ «πα υοδίς επεπιρία ὕι 

δὔπιπι Ῥίαιάεπέ, ποπ ομφροπεπέι Ἰμΐο φπιαπι «ε]επαύπιι ἀἰφοίμ[ύιαε -- 

Εηπιδέγα επι [ερ αργα δέγιιοία εδέ -- οἱ {ῶεο Ἰιοᾶίε οχοεείιή' πιοεσ]ίαε 

υεπία, φ ία εἰ αἴφιαπᾶο [οἀ. αἴίηια] οοπσεδθα δέ. Ταπῃ νατία εκ Ν. Τ. 

οχθιηρ]α αἀδοτιραπίαν, αἲ Ὠαπες ΟἨτΙ5Η ααἰίαίοπι Ρταθοθβδί556 πγρεῦ. 

Ηαἶο, αἲί, ιν φἰογίαπο Ο)ἱδέέ α (Ο]ηίδίο «εάιοεγε ἀἰδοίρίύιαπι, Ιιδεγῖέ 

απο ϐηἱθέπι οαγο, πιο Ρεγτεγτέ οἷο. Ἠαο ἵπ ἀἱδριίαίοπα Τουξι] 11η ιιπα 

ἨΙβίοΟΥΊΑΠΠ 4α αἀπ]ίετα ρτασίαγΙίαγαπη {π195ο 5ἱ ἵπ ενρ]1ο Ἰπνεπ]βδεί, 

εγεάΙ Ῥτουδαςδ ποςι{.) Φπῖῦας (οβήρας οετρβῖπηῖς (Τετίπ]] Ον ον 

ΟΥν Νοπηπ ὅοβδπι ΤΗΡΙΙΥΙ) αἀάεπαΙ διπί αΏῖ απ ναι αἱ Ῥα5 Ουρ Π] 

(είίαπα Ππνεπς) εετίο ΠΠδ4ΠαΙΗ Π]ν ναιβίρας τιδὶ δαπέ απαπην15 α{θά] 

οοσαβίοπεπι Παβογοπί, νε] απ η απϊᾳαἶδ 56ΕΠο15 (νῖάε ροβί) π15- 

απ. αδῖ ροτμ]ροαπίατ, πὸ ΑροΙ]Ιπ εί ΤΠάοτπιοΡ», ΤΏο[αΐβδο Υ6γο απ/{]- 

απ ϊας {οδίαπίιν οἰῖαπι οαρ]ἑα]οταπα 1πάϊσαος Ιπ νείαγτ]παῖ5 οἆἆ ποβίτΙ5, 

ΠΠ ηθΟ Α0 π6ς ἘΔΛΠ αἱ πα οπρ]ία]απη περὶ τῆσ μοιχαλίδοσ Ἱη Ππά]- 
οεπα α]αίιπα ΠαὈσοπέ, Πσαθί ΕΛΠ αἱ 1ρβαπη Ἠδίοτίαπι οχηΏϊίρεαπ{ 1Π {οχίπ. 

Ἐοταπι αἱ Παυοπέ ρτ]πηϊ 5απέ κΜ; ταυθρίπη απ{οπι Ἱία ο8ί πἱ σαριί ε΄ 

οίβοθταί, απο αἀάῑίο ποη απαρ]8 (αἱ 1π ΑΟ είς) «ή 8εᾶ ν΄ οαρίία πι- 
πιοταπίατ. Απιπιοηίση απ Εμδοβίαπα Ἠο8 νουδας ασπον]δ5δο πηϊπΊπαα 



5258 τ, Όῦ 5ᾳᾳ. ΚΑΤΑ ΤΩΛΝΝΗΝ 

οτοὐΙμῖ]α οδὲ, {απιοπ οκ πιπηοσῖ5 απῖ Ἠπο ρογέποπί πΙ] οογ ο{βοῖ ρο- 

τορί: οαραξ οπῖπι πς ΟΙΤΩ κ΄ 68ΠΟΠΘ Τη οοᾱ. Α ας αἲ Τ, 45 ποἰαίυτη 
πδαπε αἆ 8, 19 Ρογποί, Ίρδα νετο αἀπ]ίεγας Πϊδίογία οοἆθπι «8ΠΟΠΘ 

(απ1 εοπέϊπαί βἵπρα]]5 ρτορτῖα) αίᾳπο οαρῖίο οοπιρτελοπάεπᾶα εταί ας 

γονεγα ἵηπ οἱ 4. απἱ Ἠαδαπί οοπιρτεµαεηδα δδί ..... Παῦοπί βεᾷ 

αβδίατΙ5οΙβ ποϊαπί ἘΜΑΠ αἰ15 (Ε αβἰετῖδοοξ Ἰπάρ α ν. 2 ορύρου δε, 
ΔΛΠ 4 Υ. ὃ αγουσι’ πἀροβῖίο5 Ἠαῦδοπί, Μας τ, 55 αἱ 8, 11, ἵπδπρετααο 

οτπσοπι ταθταπι αἲ 7, 55 οἱ αἲ 8, ὃ Παβοί), Ποπ οΏ θ115 5 αἱ ρ]αβδδῦ: 

ἑταηπδροπαπ{ (ναι τ, δ8---ᾱ, 11 νε] 5, ὃ---11) αἆ ενρ]ῖ Αποπι 1. 

Πδο] (ἵπ απο 8, ὃ---11, 2 αὉ 1ρ5ο”, τ, 55---δ, 2 α Ροβίθτῖοσγθ βετ]ρίοχθ 

ϱαρρ]επίατ) αἲ Ρ]α5 10 αγπι ο44 Ῥ]ος; 19. 69. 124. 946. Ροδί Ίμασαο εαριί 
21: 255. ροβῖ Τοῇ ἤ, 96 ..... ἀαεπίαπε 5οΠο]]α νατῖα παπί Ἱπνεπίος Ιία 

οπηϊδ5ο5 ἵπ ο ἆ {αρίαπίαν. Θπαο απΙάεπῃ, 41οΥΊΠΙ νῖκ τ1]1άΠά ΠΟΠΟ 886- 

οπ]ο απίασθα1ξ, Ἠας ἵπτο, ἆο απα {οί ϱτανΊογα {αδπιοπία Πα απίτισ 

ρατν] (απίαπη πιοπηεπ δαπί; πθ(πο πχρεχί Ροΐεςί 5δἱ απαπάο απῄ(πος 

ααί αοοπταίος5 απί ποππι]]ος εοάϊσςν ἵπ αἰ{οτιίγαπ Ῥατίθπι {6εβίας α- 

Ἰήνοπέ. Ηαῦοπί 1ρίαν Α 262. αΠϊ πια η πης: τὰ ὀβελισμένα (41 ὦβ.) 
ἔν τισιν ἀντιγράφοισ οὐ κεῖται, οὐδὲ πολιναρίου (αἱ -ρίῳ)' ἐν δὲ τοῖς 
ἀρχαίοισ ὅλα κεῖται (α] κεῖνται)' μνημονεύουσιν τῆσ περικοπῆσ ταί- 
τησ καὶ οἱ ἀπόστολοι (αἱ αἀὰ πάντεσ) ἐν αἷσ ἐξέθεντο διατάξεσι» 
(1, 6, 0ο μ8{2, 344) εἰσ οἰκοδομὴν τῆσ ἐκκλησίασ. Τέοπα 11ΠΕ αᾱ Βποτη 

ενρ]1: τὸ περὶ τῆσ μοιχαλίδοσ κεφάλαιον ἐν τῷ κατὰ ἰωάννην εὔαγγ. 
(εοᾶ. ἐαγγ.) ὧσ ἐν τοῖσ πλείοσιν ἀντιγράφοισ μὴ κείµενο», μηδὲ 
παρὰ τῶν Θείων πατέρων τῶν ἑρμηνευσάντων µνηµονευθέν, φημὶ δὴ 

ἰωάγγου τοῦ χρυσοστ. καὶ κυρίλλου ἀλεξανδρέωσ οὐδὲ μὴν ὑπὸ Θεο- 
ὁώρου. μωψουεστίασ καὶ τῶν λοιπῶν, παρέλειψα κατὰ τὸν τόπον. 

κεῖται δὲ οὕτωσ μετ ὀλίγα τῆσ ἀρχῆσ τοῦ πς’ κεφ. ἑξῆσ τοῦ ἐρεύνη- 
σον καὶ ἴδε ὅτι προφήτ. ἐκ τ. γαλιλ. οὖκ ἐγείρεται. Ἐοάςπα Ίοεο Ἱ. ο. 
αἆ ενα] βπεπι 195 οἱ 901.: εὕρηται καὶ ἕτερα ἐν ἀρχαίοισ ἀντιγρά- 
φοισ, ἅπερ συνείδοµεν γράψαι πρὸσ τῷ τέλει τοῦ αὐτοῦ εὔαγγελι- 

στοῦ, ἅ ἐστι τάδε. Τετ 259. 5αρρ]εᾶς αἆ Άποπι ονρ]ῖ αγουσυν 
πδαπο αµαρτανε αἀάΙ{: εἴθηται ἔν τισιν ἀντιγράφοισ καὶ τὸ τοιοῦτον 

κεφάλαιον προσκείμενον εἰσ τὸ κατὰ ἰωάννην εὐαγγέλιον. ἴεπι 901. 

π απο Γο]ο (και απηλθεν ἑκαστοσ Ἰβαιπε αµαρτανε) Ρτβεροβ!ί{ο 

Ἰπάῖσο: εὐαγγέλιον εἰσ μετανοοῦντα" (ΡΙεναπιαα 1Π πιθπιογῖαπα τῆσ 

ἁγίασ θεοδώφασ τῆσ ἐν ἀλεξανδρείᾳ Ἱερῖίαν, ν]άο Ίπίνα) ἐκ τοῦ κατὰ 
ἰφάννην, εκηὶθοί οππα Ἠπο ποία: τοῦτο τὸ εὐαγγ. ἐν τοῖσ ἄκριβε- 
“στέροισ τῶν ἀντιγράφων οὔχ εὕρηται. ἴἴοιι 209: τὸ περὶ τῆσ µοι- 
χαλίδοσ κεφάλαιον ἐν τῷ παρὰ ἰω. εὐαγγελίω, ὡὧσ ἐν τοῖς νῦν ἀντι- 
γυάφοισ μὴ κείµενον, παρέλειψα. κατὰ τὸν τόπον δὲ κεῖται οὕτωσ 

ἑξῆσ τοῦ οὐκ ἐγήγερται. 94, αά ἵρεαπι ονρΗῖ Ἱοσσπα (τ, 55) Ἰαθς Ἱπ 
ππαχρῖπο Ἠαδαί: ἰστέον ὅτι διὰ τοῦτο μετὰ ἀστερίσκων ἐτέθησαν τὰ 
περὶ τῆσ µοιχαλίδοσ, ἐπειδὴ εἰσ τὰ πλείω τῶν ἀντιγράφων οὐκ ἔγκει- 

ταιν' πλήν εἰσ τὰ ἀρχαιότερα η ὕρηνται. Βπτεν α]1α, 
Ἠαυοπί ροτίοοραπι ΡΕ (αὐ 8, 10: απίο Πας) απκῦτ (ΕΜΡΑΠ οἱἰς ς, 

αδίεν. να] οὐ.) αἱ ρ1αβ500. οἷᾱ πιαβῖ οἴἰαί αρ Ἠϊον (αἀν. Ῥε]αρ. 2, 1Τ 
ἴπ ου. 8εο. 1ο]ι. πι πιι[έῖς οἱ (γαεοίς εί Ιιαἰϊπί ο. ὑποεπιέιγ ἄε αζμίίενα 

πηιζίετο «πιαο αὐσοµβαία εδ αρ. ἀοπιύπωπι) Ὦ" ο ο Η2' ϱ ΜΠΡ3 νρ (οεὔαπα 

νροάᾶ ᾳπῖ βάθρο κ οὐὰ Πία]ος ἀεβεσίαπί αἱ {ο56 ραΐ πι) αοἰ]ι δΥτατ 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ τ, 59 καα. 520 

(1,49---8, 92 ραρ110;: 8, ὃ ---91 ραςᾖ00) 81Υ 8] δαχ Ρ6Υ55 (η εοἀναί αἀ 
σα 10 ἐχαΠίέατ); αἀάθ νν απαγαπα 1155 ο{θάᾶ ἀ1Ηεγαπί 1. 6. 5γνζᾶά 5 ϱ{ρ 
Ιπ{ογροΙ ϱορ Νῖ αγπῃ 115 οἱ οὰᾷ τεοςπςδ η, Ίξεπῃ 5ομο]ῖα 5αρτα αἀβοι]ρία. 

Ῥταείοτεα αρποδουπί Οοη5έ 3.33) 4 ἑτέραν δέ τινα ἡμαρτήκυῖαν ἔστησαν 
οἳ πρεσβύτεροι ἔμπροσθεν αὐτοῦ, καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ Θέμενοι τὴν κρίσιν 
ἐξῆλθον: ὁ δὲ καρδιογνώστησ κύριος, πυθόµενοσ αὐτῆς εἰ κατέκρι- 
ναν αὐτὴν οἱ πρεσβύτεροι, καὶ εἰπούσησ ὅτι οὔ, ἔφη πρὸσ αὐτήν : 
ὕπαγε οὖν, οὐδὲ ἐγώ σε κατακρίνω. ἈΥΠΟΡΒ ({8]5ο εκ απο οοᾱ, Ιηΐου 
οΡΡ ΑἰΠαπαδ οἁ (τα) 13 πΡί ροδὲ 1ο] 10 βὶς πιοπιοταίατ: ἐνταῦθα τὰ 

περὶ τῆσ κατηγορηθείσησ ἐπὺ κοιχείᾳ (ᾳπ8ε ἴρδα Ιπ{εγρο]α{οχ ἀεβροατὶ 

νίάσπίπγ). Επίπγτη αἆ Ἡ.]. 5εᾷ αάά χρὴ δὲ γινώσκειν ὅτι τὰ ἐντεῦθεν εἰςο 
παρὰ τοῖσ ἀκριῤέσιν ἀντιγράφοισ ἡ οὐχ εὕρηται  ὠρέλισται. διὸ 

φαίνονται παρέγγραπτα καὶ προσθηήκη᾽ καὶ τούτου τεκμήριον τὸ 
μηδὲ τὸν χρυσόστομον ὅλωσ μνημονεῦσαι αὐτῶν. Ἠ]ετ (41 Ρχο απιοίο- 
χΙ{αίο οοάἵσαπα απι Επ Γου 8α1ι θοίο ΟΠΙΠΙΠΟ 1Π ΥΕΥΒΙΟΠΕΙΙ ΙΔ τθςθρΙ556 

βἰαίπεπάτις οδί, ῥτγαείογοι νἱάο αν. Ῥο]αρ. 9, 11) Απιρεριοι 0-3: Ας 

6οπ]1ς αἀ ας. πρ αἆ νιπΙσαπάαιη Ῥετίοοραπα Ιδίαπη α {α]51 Βπ5ρίοῖοπο 
ηαθο βοχ1Ρῖξ: -- φιιῖ τιοιι ἔξεἰ[έγαί ἄεδεγε {φπιοδοέγε πιαγζήπι «ιο υἶαεί 

ἴφπουίβδε ἀοπιύιισπι -- δε Ἴιου υἰε[ίοεί ὕπι]ιαεζύηπι Φεπδιδ επ]ιοιεί, ἴα ιέ 

πιοπηοιζὲ{ πποᾶίσαε Π1ᾷεί υεῖ ροζ ὑπίπιῖοί Όεαε Πιάεἱ, ογεᾷο πιειεπέεδ Ῥεο- 

εαξζ ὑπιριωπῖέαίεπι ἄαγῖ πιιζζεγίθις είς, 1ῑζιαά φιιοά ἄε αιζέέεγαςε ἴπιαιιῖφετι- 

ία ἀοπιύπιις εοῖί αιι{εγγειέ ἴε εοᾶ. δι. Ῥιπ{εν 58αεςο. 10 Νίσοπ (οί 

6α11 5350) οἱασίαπι ε55ο6 να]έ πατταξίοπσπη αὖ Αγπιεηῖβ, ῥλαβερὰν εἶναι 

τοῖσ πολλοῖσ τὴν τοιαύτην αἀκρόασιν ἀῑεεμβαςδ: 14 απο 11ο «τη 
ΠΙΒσΗΑ ταί 1ηβο]έῖα βοτ]ρδίζ. Ῥταείοτοα νίάο Ἱπίτα ραρ. 994. 

Τ,οσα1π ἆςθ αἀπ]ίετα ποι αἲ Τομαππο 5δο]ρίαπα ο55ο σαχ βΙββίπιαπη 686, 

Α ἴαγαο νοτο Ἰπάς βα6οΙο ἵπ «οᾷ1οῖρας ἄταεςῖς εἰ Παἰῑπ]5 Ἱερὶ σο6- 

Ρίαπη 9856, τ{ αιιοζοτ]ίαία οοᾶ16ῖ5 Ὦ οἱ Ιία]αο οοάΙσιπη Ὁ 6, Ἱία 6οπβί]- 

ΒπΙΙΙΟΠΊΙΠ1 απαςα ἀἰσππίέαν αροδίο]Ισαγαπηῃ αἰαπο αἰῖατι Ἠιοτοηγπηϊ {ε5ί]- 

ΙΠΟΠΊΟ ἄοσθπιιγ. Εγτηβίτα οηΊπι ἀῑκαν]ί ασ Οοπ5Ηαίίοπε5 απάΠῃ 

ΠΟΠ 1ρβαπη ΤοΠαΊΠΕΙΗ ΠΙδίογῖαα ἆςά αάπ]ίονα αποίοτεπι ἀἰζαπί, αὖ 1ο 

Ῥοββα {οπία Ρεπάθτα. ὨΩπαπινίς αιίοιη α {απία απὐ]ᾳπ]{αία Ιδία οναπ- 

σα] Ιομαπηῖς Ἱπίεγρο]α[ῖο τερείεπάα δ1έ, (ΑΠΊΕΠ οχοπαρ]α Ρ]εγαςιο Ῥαχ 

πηπ]έάπα ἴεππραδ αἲ Ἠαςο οετίε Ρραχίε Ιποοτταρία ππαηβεταΠέ: οπ]μβ γαῖ 

εππα απϊηιϊβςΙπαῖς οοᾶᾱ. ἄταςς. ποβίγ]5 (ΔΑΒΟΤ) ρ]π1ράδααϱ ΙΠ{ΘΕΥΡΤΕ- 

{παάοπῖρας ({α]ας εοᾱ. α, 8γταςε οοἆἆ, ρ]εγίδαᾳαθ, 5αΠμίαϊσα, εορίαοε οοςᾱ,. 

απ αἱβδ]πι]ς, ροίΐμῖσα, ἄΥπΙεΠας οά. απφαἴοτίρας) Ῥοτία]Ιαπας οἳ 

Ονἵσεπθς, ΟΠτγδοβδίοπη!5, Ογν]]α5 Ἱαοι]οη(ἡ5βίπαΙ {αβίος διαηΐ, Ῥτίς 

ΝΕΥΟ ας πιαρῖ» αραιά ΤαίΙΠοΡ 4παπῃ αριᾶ 6πταςςοςδ πδι γεοθρία 6550 ν]- 

ἀείατ, βαγγαεχίνααθ 1Π{6Υ 11198 5αασπ]ο δ. ἀείεπδοτ οεπρίἀϊδβίπητςδ Απιοιι- 

5ίήπα5, απ αηπο 419 α]ίογο 4α οοπ{αο11ς αἀι]{οτϊπ]5 τοι οοπΙπρΙαπη 

οἵαπι απ] {αχ]ο αὉ πχογοθ 6ΟΠΙΠΙΙ55Ο ΙπάΙβ5δο]αΡ]ῖ]ο 6956 ἀεπιοηβίταηΣ, 

πιοῖσαο Πᾷ6ἳ [πἱβδα εοπίεπα1έ, απὶ ρτ]παϊ Πϊδίοτίαπα αἀπ]ίετας ἆα οοςἷ- 

αἴρας δις απ{εχγεη{. ΟΩτπος ἀῑχιί αὐτερίας 11] απϊάεπι ἀε[επάσπάαο 

68158α86 αΤᾷΟΓΥ6, αν 64ΠΟ 86ηβα ογ]{]σο αἴᾳπο Ἠ]δίοτία 5αοτὶ {αχίιβδ {απι 

β]ἴεπάπη οδί απαπῃ αποά αεπΙδβίππαπη. Ταπία επΊππνατο {επιοτΙ{αβ, 

απας αϊάσπα, 5 Ααραδίίπιςδ τοσία ν]άῑΐΓ, Ῥτο Τοτι]]1απ] οἱ ΟτΙσοη]ς 

{αβΙπποΙῖς. Ἱπ ΠΕΙ ἔθογο 5οοππάϊ 5αθοι]ῖ ομαΤξ, παπί πο οἶτσα 8Δ6ΥΟΒ 

ΠΏχοβ ρταββατείιν, ἀειπ ρτον1ά1δ5α, αααπην15 Ιηροπί ΙεοΟΠΠΙΙ να- 
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Ῥ 1] Ῥ 

και επορευθησαν εκαστοσ εισ τον οικον αυτου. 
8.1 
᾿"ήσουσ δε επορευθη; εισ το 0ρ0σ των ελαιων. "ορθρου δε πα- 

λιν παραγειεται εισ το ΕΙέρΟΝ, και πασ ο λαοσ Ίρχετο προσ 

αυτον. ' αγουσιν δὲ οι γραμματεισ και οι φαρισαιοι επι αµαρτεια 

Ἰυγαικα ειλημμὲν», και στησαντεσ αυτην ΕΥ µέσω "λέγουσιν αυ- 

τω ἐκπειράζοντεσ αυτον οἱ µέρεισ, ινα εχωσιν κατηγορειαν αυτου 

διδασκαλε, αυτη Ἰ η κατειληπται επαυτοφωρω μοιχευοµεγη. 

γ]είαίο ἁαροβδίοΙογαὴ. θοηρία ορταῖ ραίετείασ, ας οδί αιϊ ἁπδίίοί, 

πιοᾶο πθ ΡΥΟΥΒΙ5 Πδίογίαπη [οχίις 5αογί Ισπογοί. ῬγαθίθσγθλπΙΙδ (πας 

α Υ1οπο 5ογ]ρεπα] αἱ αὖ ογαΙοπῖ5δ παεχα το[ε]]οπάαα οτἱρ]πῖ5 Ιοβα- 

ηθαα διυδ]άία 5απποπάα βυΠζ. πάς νετο Βιχανίί Πϊδίονία Ιδία νῖκ 

ἁαρίαπη οδί.. Θαοά. επῖπι Ἠπδοβῖαδ - απαπι ρατΙΐίου αίᾳπο ΟΥΙΡΟΠΟΘΠΙ 

ΟΗγγδοδίοπαππι ΟΥτΙ]]απι 16ΠΟΤΥΗ586 ΙΠΕΕΥΡΟΙΑΙΙΟΠΕΙΙ ουαηρο]ῖ Γοματ- 

πηοὶ ναγΙβΙη παπα ορί -- μϊ5ί. οσς]. ὃ, 99. ἆςᾳ Ῥαρία τείοτί: ἐκτέθειται 

δὲ καὶ ἄλλην ἱστορίαν περὶ γυναικὸσ ἐπὶ πολλαῖσ ἁμανρτίαισ διαβλη- 
θείσησ ἐπὶ τοῦ κυρίου, ἦν τὸ καθ’ ἑβραίουσ εὐαγγέλιον περιέχει, 1ὰ 
ππαχίηα ομπι ρτοβαΡβ]Πίαίο αἆ Ἱπάαραπάαπη Ιπίογρο]αοπῖ5 ΤομβηπΠθαθ 

οπ]ρίπεπι αἀλμίρείαν. Ἀθο οὐδίαξ ααοά Ειβοβίις (οπιίηαη αριά Ῥα- 

ΡίαΠη ἐπὶ πολλαῖτσ ἁμαρτίαισ ασοαδαίαα ασ, ΟΩιποά οπῖπα απατά 

ἰοβίο5, «παπι π]ήππο γουδα Ργαεθεαπί ἀπὸ τοῦ νῦν µηκέτι ἁμάρ- 
τα»ε, πηπη]{εδίο »]ρηϊβσαπί, Γαοππίπαπα αἀπ]ίσταπι βΒαρταπί οτΙπιῖπθ 

46ρΡγαΠΘΠΒΕΤΗ ΠΟ. 8ΕΠΙΕ] 5οᾷ 8αορο μοςσαβξο, Ἰά αριά Ῥαρίαπι αιί Τη 

εναπρε]ῖο Ηεβγασθοτατη οχρ]σαππδ οχργοαβξπη ογοάἸάσγίπα, ΜΙΠΊπ1ο νετο 

πασιραπάἁπα Π1αά αρί, αποά ΠΠ, 4πθιη Ῥαρίαο Ἰσταπα οἱ εναηρθ- 

Ἱατη ]]αᾶ αἳἩ ἨΠετοπγπιο αθαφιαα ἄταςος οἱ Ταἴῑπο ν6ΥβιΠη αοσαταξ]αβ 

ποβ8ο Ῥτοβα 1] {εν ἑοπῖασσχϊς, ἵπ Ἱπίοτρτείαί]οπο ορατί5 Ειβδερῖαπῖ 

Ιπ Ιοζπῃ ΥαΓΡΟΤΙΠΙ ἆπας 5πρτα α4βογΙρΒίπΙ5 Ποπ ἁπρίίαν {6 Μὐβίογίατι 

ο πιµ[ίεγο αζι]ίεγα «μαε αοσιδαίἰα εδέ α Πμααεί αγιά ἀοπιύππι 5αΏβί]- 

{16Υ6. 

Οείεταπη αἰ1επιπη οδί αΏ Ίου Ιο6ο 4παετετο, ἰχαά1ίίο Ίρβα 5116 ῬΡΤο- 

Ῥα)]]αο Η]βίοτίαε ουαηρε]ῖσαο βαρρ]ειποπίαπα; σετίο απατά απο[ογ[ζα{α 

ἀαδίπαίαχ αρολδίο]ῖσα, ΠΟΠ 6οᾷσπη 1960 αίααε 5ἵ απῖά οναπρα])ΙβίαΓΗΠΙ 

ΠΙΒΗΠ5 βοπ]ρδ]ί παῦ αγ Ρροίο»ί. 

ΙαΠ1ν6ΤΟ Γεχέιπη ἀαβίπιας ᾳαασπιαάπποάσπα ς (49009) οκµϊ ας, Ἱπάῖσα- 

Π5 παπα οἳς απ1θαςδ οκ αποίογ]αίο {αβππῃ απ(ΙΟοΣ ῥρογίεορας [0Υ1Π8 

γοβ1 1 Ἰσεί. Πιχία απεπ (οχίάπῃ αἀδογ]ρεπιαβ {ού ]οσιπα αἱ ἵπ 

οοἆ]σε Ὦ Ἱεριίαν. 

50. Ὑουδαπα οπ 2 | επορευθη οπή ΕάΗΚΗΠ αἲ πια ΑΥΥΑΣΣ - ΡΑΥΣ μον .., 

βετίψθ επορευθησαν οπή ΡΜΡΓ Αα) ]ὔσας 1” νρ οορν{ ΑΥΤΗΣ ΑΡΙΛΙΣΟ,, 
Α ΛΙ” απηλθον, Ὁ αἱ ρ1ιβῦ” απηλθεν | εκαστοσ: ΒΥΥΑΣ5: 0415 π4ᾷ εἩ 

εἷε | τ. οικου: 1. 20. 86] εορ! αγπΣό τ, τοπο», 09, τα δια 

8, 1. τ δε οππι Ὁ πο αἱ ϱΙ 5 νρ ΑΥΤΑΣΣ:Ρ81Β ο Υ ορ ων, ΠΡΑ. αἰδο 
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5 σ σ 
π.58 ὁ ’ ΄ ᾿ υ σ ε -- 

Ίο και επορευῦτ] ἕκαστοσ εισ τον οικον αυτου. 

” Ν ϕ Δ 3/ ” -» » 3 Ν 

3 [ησουσ δὲ ἐπορεύθῃ εἰσ τὸ ὄροσ τῶν ἑλαιῶν. "ὀρθρου δὲ 
’ .] ΄ 4 κ ττ ” Δ 

πάλιν παρεγένετο εἰσ τὸ ἱερόν, καὶ πᾶσ ὁ λαὺσ ἤρχετο πρὸσ 
ος αψς λ ’ σω / 2 ’ 9 3/ λ « 

αυτόν, και καδιίσασ ἐδίδασχεν αυτουσ. " ἄγουσι δὲ οἱ γραμμα- 
» κ ο Δ - 

τεῖσ καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸσ αὐτὸν γυναῖκα ἐν µοιχείᾳ κατει- 
ον Δ / 15 Ν 1 ’ 4 / 2 -ς 

λημµένήν, καὶ στήσαντεσ αὐτὴν ἐν µέσῳ "λέγουσιν αὐτῷ δι- 
’ σ [4 Ν ’ / 

δάσκαλε, αὖτι ἡ γυνὴ κατειλήφθη ἐπαυτοφώθῳ μµοιχευοµέν. 

και ο (Α αἱ παπα ΟΠ) {6, αἱ ρα1ο και οἵἳς δε, 409. ο ὃξ εξ | επορευθη: 8 

αἰῖ επορευετο .... ὁ ΠΞ' αδοειᾶέ | ελαιων: Ὦ 213. (36ἳ αάάᾷ µονοσ 

ϱορθρου δε: τ 212. και οτε | παλι: Ὁ αἱ Ρ]α5ό0 πάά ῥαθεωσ (ραπςε εκ 

Πβδυ βαθεοσ) | παρεγενετο: Ὦ παφαγεινεται .... ὉΔ αἱ ρΙα5ῦῦ ηλ 09εν 

(ἀίσπι οεπῖέ Τιαῖῖ 5ΥΥ αἲΠ1). Εναθίογθα τ, α140 ἔοτε αάά ο 5 | και πασ 

πδᾳ. εὐιδασ.. αυτουσ: 19. 69. 194. 114. 350. 946. ἆ5ῦ ΟΊη7 Π{εη 

Ὦ ΟΠΙ και καθισ. εδιὸ. αυτουσ | ολαοσ: αβῦΌ αἱΞ9ο οχλοσ, ῃ 919. 

οπι | προσ αυτον: ΕΑΗΚΠ αἱ Ρ]α5ῦ0 οπ] | καθισασ: 3215. αγπιθὰἆ ΟἨ1 

αγουσι (2. 9. φερουσι) δε (5 αἱ ρ11β819 αγπι οπι): Λ319. 69. τθ. 124. 

1Τ4. 918. 950. 946. και προσήνεγκαν αυτω, ΑΥΤΑΤ εἰ ίππιο αζάποιτί, 

οἱ αἀάμαεγιπέ αιίεπι |. ο γραµµατεισ: 1. 30. 954. εορΝ{ αγπισᾶἁ ον 

αρχιερεισ ... 48. ΤΙ. 958. 421. (Ῥτοιπίββ) οπη οι γραμμ. και, αἱ Ρας 

και οι γραμμ. Ρο8ί οι φαρισ. ΡοἩ | προσ αυτον (αἱ ραιο ΑΥΤΗ τον ϱ)) 

οιπ ΒάΗΚΠ αἱ Ροίπηα ο [5 οοΡΝ1 αιπισᾶἁ ααί] (5εά ΠΣ αὖπι αθί]Ἡ 

ἁπίε οι γραμμ. Ροπ) ... ἀοῑοα εππΙ ΡΜΒΌΤΑ αἰδὺ [ειες ϱ Ι” νς 5ΥτΙΣΣ: 

Ραῖς αγπιεᾶᾶ | εν ουιπι ΕΑΗΚΠ είο ... δοθο επι επ ΡΜΒΌΓΑ α)10ὺ | 
ποιχεια: Ὦ αµαρτεια, εἰ επι αµαρτ. Ροδί γυναικά Ρροῦ | κατειληµµε- 

γην: Ὦ ειληµµενην ... ΕΔΗΚΠ α]ῦ καταληφθεισαν, 16εν καταλελη- 

µενην | εν µεσω: Α 11. 69. 194. 121. 269. 2150. 299. 946. αἱ ρ]αςῦῦ εν 
τω µεσω. Ῥιαείεγεα ΒΥΤΗΤ εν µοιχ. (Ίἴεπι ν. 4 επαντ. µοιχ.) τεάαΤί ὕι 

ἐιζέτα, : 

λεγουσιν: Ὁλ αἱ ΡΙ1880 15 νο ειπον | αυτω (ο 5’ α Πεδιπι) ουπι ΜΡΤ 

ΤΑ αἱ Ρ] 15 νο ογταδ»-υατ5 ϱορΝ{ αεἰ] αγπηἈδό .., ΕΘΗΚΠ αἱδ9 αγπιεὰἆ 
αάά πειραζοντεσ (εὔίαιη Ῥτοπαίδς ἐεπιρίαπίεδ, Απιῦερ”5 οαρἰαπέεδ, ΠΟἩ 
Π6πιερΞ6). Πίθπα Ὦ εκπειραζοντεσ αυτον ου νεθεισ ινα εχωσιν Κατηήγο- 

ρειαν αυτου | αυτη η γυνή δα μοιχευοµενη: Ὁ 118. 127. 309. 261. 

ϱτ0. 982. 999. αἱΤ0 ίεγα ϱορὔ! αθίῃ (ηαθ νν επαυτοφωρω ηοῦ εχρτῖτη, 

πέ πθς α]ΐπα: γἱάς Ροβί) ταυτην ευροµεν επαυτοφωρ. µοιχευομενην | 

αυτη η γυνή: ΝΜ η γυνή αυτη | κατειληφθη ουπ1δ... βετίρεπά μπι σθτία 

κατεληφθ1 οεππι ΕΘΗΚΓΠ 155 απἲ αποᾷ Ῥταθίθτο κατειληπται ειπα Ὦ 

1, α115 να] ειληπται (ραβείπι θἴίαπι ἠλειπται βετΙΡΙίατ) εστι ΜΑΡΑ 69. 

194, 114. 202. 986. αἲ”5 | επαυτοφωρω επι ΡΚΌΠ” εἰς ... ΕΑΗΝΜΒΓΑ 
π’ αἱ ρ]α επαυτοφορω ... Αξ αἱ επαυτοφορωσ (πσε] -φωρωσ) ---ε 

βροπίε, ἆ ραΐαπι, 5οὰ ο 2" α ΙΠΕ ποη οχρτῖπι (εργέ]επεα εδ ἵπ αὐιί- 

ἐεγίο νο] αἱ Π3: ὑι πιοεσ]ιαίζοπθ), πηθς οχρτῖπι οοΡ 1 ααί]ι 
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ἢ ς ς ς 
Ὅμωῦσῃησ δὲ εν τω γομῶ ἐκέλευσε» τασ τοιαυτασ λιθαζειν᾽ συ 

δε 2υν τι λέγεισ: δο δε (Πσουσ κατω πυψασ τω δακτυλω κατὲ- 

7θαφὲν εισ τι’ γην. ᾿ ὧσ δὲ επεµένον ἔρωτωντεσ, αγεκυψεν και 

ἔιπεν αυτοισ᾽ ο αναμαρτητοσ υμῶν» πρωτυοσ ἐπ αυτην βαλετω 

λιθον. "και παλιν κατακυψαάσ τω δακτυλω κατεγραφεν εισ την 

γή. ' ἕκαστοσ δε των τουδαιων εξήρχετο, αρξαµενοι απο των 

πρεσβυτέρων, ὥστε παντασ εξελθειν και κατελειφθη µονοσ 

ῦ. εν δε πδᾳαθ εγετειλατο: Ὦ µωυσησ δε εν τ. νοµ. εκελευσεν | εν δε: τ 
919. 49 εν α]δ και εν | µωσησ ου ΕΑΗΘΌΛ αἱ Ρρ]α; 5δεᾷ ΡΚΜΓΠ αἱ πηπι 
πωυσησ | πμ: αἱ Ίος απἰάεπα Ἰοεο πΙῃ ΕάΚΜΠ είς, ὐ 289. αἰδ ρ 118 

να Ροβί εγετειλατο (Πίεπι ὁ Π”' ῥγαεσερῖί πιοδῖν Λ1οή5ες), Ίἴοπι Α 1. 09. 

194. αἱ15 ο απίθ πώσησ -.. 50 αἰδὸ αεί] ημων Ίάᾳπε απία µώσησ ... Ὦ 

(νῖάα 6αρτα) Ἡ 999. α19 «ΟρΡΥΙ 6ΥΤΗ55 οίλὲ (564 Ό4Υ5 οἱ εα αιίεῖι ποδίγα 
ΛΠοδίς ργαεοίρί1) ρ]απε οπι | επετειλατο: 161. εγραψεν | λιθοβολεισθαι 

εη ΕαΗΚΠ είς; Ἠ αἱ Ρ]α5 1 λιθαζεσθαι ... 861096 λιθαζειν (αἱ ὦ5) 

οαπι ΡΜΡΒΌΑ 1. 19. 98. 69. 124. 121. 2632. 914. 989. 399. 946. αἱ1οῦ, 

1{οπῃ ζαρίάαγε ο 5 ΙΒ νο Οᾳββἱοάρδδός εοπίτα {οβς (ν]άα αίίαπι ΑπΙΡ 

Δαρ αἱ) ἰαρίάατί, Ἰέεπι ο Π5 ιό φιῖ ὧι αἀιίεγίο ἀεργε]ιεπαικω" {αρίαςε- 

ῥω: [ συ ουν (ο5σ ΠΡ νο ἔμ εΓφο): Ὁ συ δε νυν, ο Η”. ἕα αιίεπι, (05 ἔτι 

νέγΟ | τι λεγεισ: ΜΒΌΛ αἱ ρ]αβ39 ο αγπι αεί Απιὸ Αρ Ῥτοιη]βς α 

περι αυτησ 

ϐ, τουτο δε πξαπο κατηγοφρειν αυτου: Ὦ 264. οπη, Ἰίεπι Μ 5εᾷ νιὰε ροβί 

ν. 11 | δε: ο επύπι ... 15. 919. 5. οπι (ο Ἰαεο ἴᾷεο ἀἰσεδαπέ) | ελεγου: 

8Ι 4120 ΑΥΥΙ55-Ρ415 ειπον, Ίἴεπι (νἱάο ρο5ί) Μ ειπαν | πειραζοντεσ: 
915, 49ον αἱ Ρ]ι510 εκπειραζ. | αυτον: αἲ1ὸ ἔετε οἱ | εχωσι: 55 αὸ 

σχωσι ... 1. αἱ Ραπςο ευρωσι | κατηγορειν (1 212. -φήσαι): Βα ΟΝΤΑ ΒΌΛ 

19.98. 69. 194. 191. 209. 969. 289. 999. 946. αἱ ΡΙιβ100 αὐπη αεί κατη- 

γοριαν κατ, Ἰΐεπι (ν]άο ρο»:) Ν | 15: ἑδοῖ οπι, 308. γνουσ | κατω κυψασ: 

αἱ Ραπο κατω κεκυφωσ, κατω γευσασ, κατακυψασ, κυψασ, οεἳ κυµ- 

ψασ. Ἐκ Ἱμαίί 08 συ]ά νρ ὑπιοζύιαπδ δε ἀεογδιπι; ὁ ο 3" πια ραί ᾖη- 

οἰδπαίο οαρᾶε (ραΐ αἆά ἄεοτδιωπ) | τω δακτυλω: ΔΑ 250. 262. 495. ΒΥΥ 

π55-ΡαΤ5 οἱ | εγραφεν επ ΚΌΓΑ είς (19. 69. 124. 946. αἱ εγρανεν) 

οτ]ῦο κατεγραφεν ο ΤΕΘΗΝΜΒ δα] α1”5 (5τ. 950. καταγεγφα- 

φεν) [ειστην γην: ΕΕΗΚ δε] αἰδὺ [ετο πάά µη προσποιουµενοσ 

Τ. ερωτωντεσ: ΜΒ 1. 11. 28. 980. 399. αἰζῦ επεφρωτωντεσ | αυτον: 0 20. 

τι. τρὲ ρδὀτ οπι.  Ῥτο ὧσ δε οίο 3: εῖο: σιήπ αμίεπι ὑπέεγγομαγεέ εὔ]- 

Λεοίαπίεν επι «ηίά ἄἰοετεί | ανακυψασ (οἳδἳ -κυμψασ, Ίἴεπι ΠΠ (ΓΑ) 

οί ΕάΗΚΗ οἱο, Ίέοπι ΤΑ. α5ύ αγΠι αΜαῤλεψασ ... 8106 ανεκυψεν και 
οπή ΡΜΡ α127 10 νρ (ενεαῖέ 8ε αἱ, ο αἀ]εδαυνίί οαριᾶᾷ εἰ. Οοπίτα ΑΠΙΡΕΡ 

30 ορίφεπς οαγα, Η1ετρε]” εαριί εἴευαπ.) | πφοσ αυτουσ εππῃ ΕΟΗΚ είς 
 δοΊῦο αυτοισ οΝπΙ ΡΒΡΌΓΑ 1. 11. 28. 69. 124. 12τ. αἰ ο Ιδνρ... Μ 

οπα | αΡαμαυτητοσ: ΠΙον με]ας 3 1τ Ίος «ιο «οί πε Ρευζαίο, 
«γαεσε βογέρίμπι ἐδὲ αναμαρτητοσ. (αἱ ἐγ4ο ἀἰσίέ αἰια ε95ε Βἱμε Ῥευ- 
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ς ς ς 
5 - .- ς » Δ / ( 

δ ἐν δὲ τῷ νόµμῳ Μωσῆσ ἡμῖν ἐνετείλατο τὰσ τοιαύτασ λιΦοβο- 
ώς απ αν τας α. 6 - νο) - . 

λεῖσθαι᾿ συ οὖν τίλέγείσ: ᾿τουτο δὲ έλεγον πειράζοντεσ αυ- 
΄ . /’ - .) - { Δ τα ’ ’ -- 

τόν, ὕνά ἔχωσι κατηγορεῖν αὐτοῦ. ὁ δὲ [ησοῦσ κάτω κύψασ τῷ 
, ᾿ ” ε οι - 

δακτύλῳ ἔγραφεν εἰσ τὴν γην. ' ὧσ δὲ ἐπέμενον ερωτῶντεσ 
’ «π 5 ς 2 / « [ο το 

αὐτόν, ἀνακύψασ εἶπε πρὺσ αὐτούσ᾽ ὃ ἀναμάρτητοσ υμῶν 
ν Δ /( ερ) ος μοι / 8 Ν / / / 

πρῶωτοσ τὸν λίθον ἐπ αυτῃ ῥαλέτω. καὶ πάλιν κάτω πύυψασ 
2, » - Ν / . Ν [4 -- η 

ἔγραφεν εισ τὴν γῆν. ' οἱ δὲ ἀκούσαντεσ καὶ ὑπὺ τῇσ συνειδή- 
/ 3 ο .) / 3 ” 

σεωσ ἐλεγχόμενοι ἐξήρχοντο εἶσ καθ’ εἶσ, ἀρξάμενοι απὺ τῶν 
( ὃν / Ν / { 

πρεσβυτέρων ἕωσ τῶν ἐσχάτων, καὶ κατελείφθη µόνοσ ὁ ᾿1η- 

οπίο εξ αἴδιᾶ αναμαρτητον, αιέ «γαεσιπι δΕΥΠΙΟΠΕΠΙ πουο 9εγθο επρτῖ- 

πιαὲ, αι ἳ εαργεβδιπι ἐδέ α Γιαζῦις πιά ὑπίεηρηείαμίοπῖς οεγίας Παῦεί, 

Ῥεγβρίσιπι εοέ αναμαρτήτον τζ]ὲἱ αἰζιᾶ ε9θε πἰθὲ 5ἴπο Ῥεοσαῖο. | πρω- 

τοσ: ἘαΠ αἱ ρ]11515 πρωτον΄ | τον λιθον οτι ΕΑΗΚΝΒ οἵε: ΡύΓΑ αἱ 

ΡΙης06 οἵη τον | επ αυτη ΕΠΑ ΠΙΙΠΗδο... δο]ρο επ αυτην ο. ΡΕΘΗΚΝΡύΟ 
ΓΑ αἱ Ίοηρε ρία | βαλετω: ταηκ 1. 11. 28. α1”ὸ ἴεγε ῥαλλετω. ὮἘ1θ- 
ἴογοα οχνάο Υειροτιπι ΒαἲΙ5 Βαοίιαί: ς τον λιΦ. επ αυτ. ῥαλ. ο 

ΠΙΙηΊδο.... βοῖρο επ αυὐτ. τον (Ἠ αἱ οπι) λιθ. ῥαλ. επι ΕΘΗΚΡΓ αἱ 

Ρία 1 νρ Απρίοιὅ5,5ς ΤΑ αἱ (ΑΠ) λιθ. ῥαλ. επ αὖὐτ., Μ ΒΥΥΊΣ5:0415 ϱἱ 

ἣν ραλ. επ αυτ. τ. λιθ., Ὦ επ αυτ. βαλ. λιθ. Βία, 

8. κατω (γα” 915. οπι) κυψασ: Ὁ 1. 98. α]” κατακυψασ. Ῥιπείοτεα Ὦ 

28. τ4. 3. Ηἱετρε]αΕ 3,1 απ ἆ τω δακτυλω | εγραφεν: Μ 126. 261. εγρα- 
 ψεν ... Ὁ 28. 81. κατεγραφεν | εισ(µ επι) την γην: Ὁ αἰ”Ὀ ἔενα ενοσ 

ἑκαστου αυτων τασ αµαρτιασ. Ἐπάεπι Βαν Ηεβγαθις Παιδί (αριὰ 

Αβδειη. ὈΙΡΙ. ογ]θπί. 2, 1Τ0) εκ εοάϊσο αποάαπι Αἰεχαπάτῖπο, αὈῖ δἱο 

οχῖ{ πανταἴίο: Ἴρδε Όεγο ὑποζύιαέι ιζιδομήιδηιιε εογπι Ρεσσαία πι ἔε'γα 

ογζρεϊέ, εἰ ἐΙί γεἰἰοία εα αὐτεγιωιέ. Πεδις αιέεπι ἀἰαᾶ: Ταᾶε εί πού απι- 

ΦΙζις ψεεσατε. Ἠίεν νετορε]αξ”,1ή αἷςο ἆά . |. ,{εδις ὑπο[ύιατις ἀἰφίίο κ ογῖ- 
ὀεῥαέ ἴπ ἐεγγα, εογιι υϊαε[ίοεί «γι ασοιδαθαπέ εἰ οπιπῖήπι. πεσσεαία πιογία- 

ζύππα, δεσιήιπε φιιοᾷ δογέρέιπι εδέ ἵπ Ῥτορμεία: Ἱνε]παπεπίθς απίεπι {ο 

1π ΤΘ6ιτα 5οχ]ροπίαν. 

9, ον δε ακουσαντεσ (ο 3: Ππί ἐφί οι αιιάἰδδειιέ): 1. αἱ Ραπο αὖΠῃ 

ακουσ. δε, ΠΠ νο αιαἰσπέεν αιίεηπι ... Ὦ ἑκαστοσ δε των ιουδαιων.... 

Δ 18. 69. 124. 250. 969, οπι (Αγ εξ ἐῆὲ οιυπι βοἶιὲέ εκδεπέ, ἐδαιέ ητι9 

Λοδέ πιπι οίς) | και υπο τησ συνειδησεωσ ελεγχομενοι 6ΝΠΙ ΕΘΗΚΡ εἰο 

(αορ 1 εἰ ἴπέεἰζφεπίε εἶις υὐδιρεγαξίοπεπι) ... οπαϊζαο οππι ΡΜΤΓΑ αἱ δὺ 

{οτε ο ε 7 ᾳ08 νε Αγγ». Ρα15 οἱ Ἡὲ αὖπι ααξ]ι | εξήρχοντο: Ὁ αἱ Ραις 
εξήρχετο, ἴἴεπι Α εξηλθεν, αἱ α]ῖα και εξηλθεν ... 4. 19. 69. 124. 220. 
(265 5) και εξηλθον, Μ 364. (πἴαεγα Ροβί εισ κ. εισ) ανεχωρησαν | εισ 

καὶ εισ (ο 83: οὐπρζό): 1. 8] Ραπς εισ εκαστοσ αυτων ... 190. 6 ο µ3' 

ϱ ΙΠΕ νρ απίο εξήΦχοντο ... Ὁ οπη, Ῥγαθίθεγοα ΒΥΤΙΗ επάά αἄ «οηπιπι 

δµαπι | αρξαμενοι: Ε" -κοσ | εωστων εσχατων οιΙή 50Δ 69. 194. αἲ ρΙ 

γἱά αθίῃ ΦΥΤΏΥ (α 5επογτῦ. 116. αἆ Ίιέγοβ) ... Ὁ ὠστε παντασ εξελθειν 

(ο 83: εεοεεζαπέ ἴτιφζί, ὑιοιρτεπίεν α βειογίφιιδ ΟΠΙΙΕΒ γεσεδδεγιὲ) (εορ 

κ ὑποερεγιωιέ εαίγε Ἰπιιδηΐδηε, ἄοπεο εαῦεπέ δεΠίΟΥΕς αἴφτιε εΟγΊΗηι 

πι έιάο) ... οπα]έο οπι ἘΚΗΚΜΠΓ αἱ ος πό γρ ΒΥΤΑΣΣΡαΤ5 {κατε- 

ΤΙΡΟΗΕΒΝΡΟΠΕ, Ν. Τ. 4. 8. οὐ 
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Ῥ ῬὈ Ῥ 

και { γυνή ἐν µεσω ουσα. ' ανακυψασ δε ο (ήσουσ ειπεν τη 

7υναικει που εισιν; ουδεισ σὲ κάτεκρεινεν; 'κακειη ἐιπεν 

αυτω᾽ ουδεισ, κυριε. ο δὲ ειπεν ουδὲ εγω σε κατακρεινω᾽ 

υπαγε, ἆπο του νυν µηχετι αμαρτανε. 

λειφθη: ΚΑ αἲ πα -Λληφθη | µονοσ ο τς: Ὁσ αἱ ρετπια 6 ο (ὐ αἱ πια 
οπι) 15 µονγοσ ... Ὦ 1. 20. ε πι [ο ξα ἵπρ επι Παχ] (αατῖἩ {οἱ ας 5ΥΥ 

Ἀγ ϱπῃ ο 15, 69. 124. 962. 946. α]10 ἔθγο ΟΠΠ µονοσ. Ῥτο µονοσ ο τξ και 
αγτα»5-Όαῦ5 μονη | εστωσα επι 1. αἲ π]α ο ΙΠ8 νρ »ΥΥΙΗ αοἰίἩ... 5ογῖοο 
(αὲ οἱ. 97) ουσα 6ΝΠΙ ΡΕΘΗΚΜΘΌΓΑ α11Τ0 ίοχα ϱ 7: ΑΥΥΊ5Β:0 415 ϱοΡΥ1 

10. ανακυψασ: Α 195. 69. 965. αἰ19 [ετο αναβλεψασ, 32ὔ04. ανανευσασ. 

Ῥτο ανακυψασ Ἰδᾳπο πλην τ. γυναικ. ΑΤΥΠΑ ηΙ] η]δὶ αποκριθεισ. | και 

µήδενα Θεασ. πλ. τ. γυναικοσ οππι ΕΘΗΚ εἶο: Ὁλ 4, 11. 69. 118. 1924. 

121. 209. 951. 269. αἱδθ {οτο αθί] ειδεν αυτην καν... οπ({ο οἵπι ΜΒ 
υ 1. 19. 28. 999. 4150 ἔοτο ο ο 5’ σ ΠΕ νρ ϱορΝ! ΑΥΥΤ55:0415 α(Ώσ 
(Ατπι, νὶάς απίθ) | αυτή οι ΕΕΑΗΚΜΒΓ είς ο ϱ ΙΠ6 Υρ ΒΥΤΗΤ ααί]ι 

8ΥΠΙ: 289. προσ αυτην, 3’ αἆ εαπι ... Ὦ 6 ΒΥΤΑΣΣ:0815 (Απιβερ 35. 536) 
τη γυναιχεν (ο αἲ ππιίεγεπα) ... ὉΑ 11. 19. 69. 118. 124. 121. 209. 901. 

262. 214. 999. α15 {ογο οσα | η γυνή ο. ΙΠΙΠΊδΟ ... δετῖρο (αἲ 82) γυναν 

ουπι ΜΒΌΓΑ 1. 19. 98. 124. 12Τ. 209. 999” 369. 299. 299. 946. «110 

ἔοτα, Ίίοπα πιι[ίετ ο ο 5 ϱ 18 νρ Ντ" αεί αγ ... ΡΕΕΟΗΚ αἱδὸ 

ο βγταδ5-ῦα15 Ἠ1οι Ρο)” 1Τ οπα (5εᾷ Ὁ ο 5ύΥ γ]ᾷο απίθ) | που εισι εκ. οι κα. 
σου: 11. 62. 1158. 209. 290τ. 200. 959Ν8. 960. οσα οπηῖα ... ΟΠΙ{{θ εκει- 

νοι Οι κατ. σου οΠΙ ΡΜΓΑ 1. αἱδ9 Γετο ο ο (13 φωῦ {ε ρεγάιπεγιπέ) Ἁπι 

βΒαἩ αὖπά 5ΥΥά5:Ρ415 ο(ντ (οοπίγα Παβοπέ ρΥΙά μης Υρο]θ οορ! αθίἩ); 
Ρταθίθτθα ΗΡῦ αἱ ρ]α5ῦῦ να ΗΙογρε] οπη εκεινοι 

11. η δε ειπεν: Ὦ Χακειγη ειπεν αὐτω, ϱ ἀἰωίί εἰ ία, 3 εἰ ία γεδρον- 
ἄεπε αἱ | ειπ. δε (0 2450. οπι) αυτηο εξ (ορ 3. πιῖ ἀῑσίέ αμίεπι εἰ [ο 
ἐῑΙί] Ίεειις; ο ἀἰαίί αμίεπι Πεθιο αἄ Ματ, [ο εί αἲ αἆ ἐῑίαπι, ΒΥΤΗΙ εἰ 

αωίί εἰ ἀοπιζπ. Πεδις) επ Ε(0) εἰς (Α αἱ ο δε τς ειπ. αυτη, 69. αἱ καιο 

ἴς ειπ. αυτη), 1ἴεπα (516 5οσ]ρε) βεᾷ οΠι]550 αυτη ΕΕΘΗΠΚΝΜΒ 1. 28. 190, 

9955. α]δὺ ατα 116 νρ αὐπι ΦΥΤΗΣ5:Ρ815.,, Ὦ ο δε ειπεν | κπατακρίνω δῖο 

οπΙ ΜΒΌΓΑ οίο (α] κρίνω), ο ἑμάίσο ... Ἡ αἱ κατακριῶ, Εεακ αἱ] πια 

κρινῶ, ο 5 ᾳ ΜΠΕ νρ ἨΙετβο] σοπάεπιπαδο | πορευου: Ὁ υπαγε | καν: 
ΡΕ: α]ΤΠΣ’ ΑΤΠΙ ϱοΡΝΊ οτι | µήκετι ο. ΕΕΘΗΚΑ εἰς (ο απιρ{ζμς) ... 86198 
απο του νυν µηκετ. επι ΤΜΒΌΓ α1140 (οχο ο 5’ (11 ἆπο ε2 Ίου ἶαπι) 1 

τς γρ (νρε]ο ζαπι απιρ[μβ, 118 απι {α Γ0Υ 84π Ίπρ οίο απιρῖ. ἴαπι) ο0ρ 

πνῖ Αγτη αθί]ι »ΥτΗΙ ο{α155-ρα15 Απιῦἒρ 5" 36 (απιοᾶο "υίᾶε πε, οἷᾶε απιοάο 
πε) Ηἱενρε]αρ 2,11 (απιοᾷο ποῖζ) Αας (ἀείπσερε ἴαπι, ἴαπι ἀείποερε εἴα ν]ὰς 

δαῦ.); 21. 9933 το λοιπον µήηκετι | αµαρτανε: Μ (νιάρ αἆ ν. ϐ) αάά 
τουτο δε ειπαν πειραζοντεσ αυτον, (γα εχωσι κατηγοριαν κατ αυτου. 

Αά Ιία]ος ο ἆ ααἱ Παβοπέ ρετίσοραπα Ρ. 928 αάάο Ἡ. 

Ῥταείθτεα, πο αὐϊά ρταείογῖςδο βιιβρ]οῖοβῖς νἱάεαπαα, ποίαπάυπι 68ί, 

1Ώ ΤΠΑΡΠΟ 605 ΘΙΓΟΥ6 νογβατί απἲ Τα ξταπ απ γε] Απιπιοηισι Ἰη 

(θβθβ ρετίσοραο ἆε αὐπ]ίετα Ροπαηί. Ὑϊσίου επῖπ 0αρπαπας (βηΐα 

πιθὰ. 836ο. ΥΠ.) απαπα Γοτίο ἨΑΓΠΙΟΠΙΗΙΗ ἐναΠΡΘΙΙΟΤΗΠΙ Ἱπ οοᾷῖσα νει- 



δλ 
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ς ς ς 
σοῦσ καὶ ἡ γυνη ἐν µέσῳ ἑστῶσα. Ὁ ἀνακύψασ δὲ ὁ ησοῦς 
καὶ μηδένα Ψεασάμενοσ πλὴν τῇσ γυναικόσ, εἶπεν αὐτῇ᾽ ἡ γυνή, 
ποὺ εἰσὶν ἐκεῖνοι οἱ κατήγοροί σου; οὐδείσ σε κατέκρινον; ους 
δὲ εἶπεν) οὐδείσ, κύριε. εἶπε δὲ αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦσ' οὐδὲ ἐγώ σε 

κατακρίνω᾽ πορεύου καὶ µηκέτι ἁμάρτανε. 

βἰοπί5 νι]ραίας Ἱ]μαίίπας πιπο Ἐπ]άθιηςί ,αΏβδεπίο ἑία]οί Ιπνοαπ]ββεί, 

ΠΩ ΠΙΤΕΠΒ απἴδ νείεγαπι {αὶο ορι5 οοπιροβαββδεί, οοπδι]15 Επβερίϊ 

Πχ Απιηομϊ ορα5 ναι ροβῖα5 (που οπῖπα τπαρβῖ5 ρ]ασα1ϐ) Ταίϊαπὶ 1η 

πηαΠΙΡΙΙ8 {σηπεγοα 5ἱδί νίδι5 αβί. (Οοπίεν Ψἱοίοχ]5 Ργαθ/αΙοπσπη α πΙ]{158 

χοραίϊίαπι.)  Θπαπι οοπ]ασίιταπα απαπηνῖ5 1π[ο]ΙοΙΒΒΙΤΠΔΙΑ α{απΙπΠα 

βαπέ απ ταροίαπ{. Οπῖά απο αΓτογαπι 5Π4ΙΟΡ8ΙΟΥΘΡ αἲ ΑΠΙΠΙΟΠΙΟ 

εἴῖαπι α Επδερίαπι ρογρεπά πα οΡρΙπαπ{αΣ, 64ΠΟΠΊΠΑ θἶτς τΤαβΙοπ6 Ἠαιιά 

Ῥεγβροοία. Βιπη]Πέαον νε] είῖαπι οταν]τιδ Ιαρδῖ δαπί απ ΟἨΥΥγ5οβίο- 

πια πα αἶαπς Ρεχῖεορβο {εδίειη Ιαιπάσταπί.  Ῥα]βί οηῖπι βαπί Ταῖπα 

Ποπι]]ῖας 60 (61) Ππιετρτείαίίοηο αριᾷ Μοτε]]Ιαπα ραρ. 989, αΡβί νετὂα 

περὶ ἀφέσεωσ γυναικόσ, 4παε 49 τεραά{αιιάα πχοχε βοχῖρέα δΗπέ, Ροββίπιθ 
τοάςῖία 8ιπέ απ ζαρίιααπᾶα οδδεἰ αἀιζίεγα. ΘΈπα ἄε το Ίαπῃ Μοπίαί[α]σο- 

πίας ἵπ Ρταε{α{οπα {οπηῖ 8. δαῇ15 αχρ]ειάζ, Ὁπιαπι νοχο εβί απο ποβδίτα 

{αβάαπα οπιππθγα{ῖο Ίδεγετα 5αρρ]ατῖ Ῥοββῖ. Τοδίϊποπῖα Παν - 

σῖσα ἀῑσο, »ἶνο δα απἴραβ ἄοσσππαχ Ροτίοοραπα αάπ]ίετας Ἰαπῃ αὉ απίϊ- 

απῖδ. Γεππροτίρας αἆ οπ]έαπα Ῥαρ]Ισππα ααΠΙρΙζανα 95956.  1Ι)ΙδοίπΙΒ 

ἁαΐοπι οκ 1 Ὀτῖς αᾶ Ἠπο βρεσίαπἰ ροεγίεοραπι 1]]απι δίαοπε αά ὃ. δι- 

ΒΑἨΠάΠΙ σθτίο Ίαπι αείἰαίο Οτορογ Μασηϊ, εε]εῦτίς βία{Ιοππη ΒΟΠΙΑΠΝ- 

ταπα ογζΙπα{οτῖδ, Ώοπιαα ]6σῖ βοΠίαπι 9589. Ἀθο ΙπεγααΙδῖ]ο εδί 1911 

ππο να] αἱίοτο απίο ἄτεασογίΙππα 5αθοι]ο ἵπ δοσ]θδῖα Ἡοπιαπα Ἱερὶ 

θα οοορίαπι 6956. 1Τ{επη αραιά ἄπαεσος α Βο]οπιπ]α 1π ΠιαππΟΤΙαΠΗ 

ΞαΠΟίΑΥΗΙΑ {ΘππΙπαχαπα. Ῥε]αρίαο, ΤΠεοάστας ΑΙαχαπάνῖπας, Ειάοσῖαε, 

Ματίας Ααργρίῖασαθ, α]αταπα Ἱπδβίπία οκ πηι]ή5 5αασπ]15 αἁΠΙΡΙαπη 

6856 «αγ θέ. Τεδίαπίαν οπΊπα πο πβδαπα οναηρθΙδίατία Ῥρεχπιπ]{α, 

πἩπηΘγαπη 5ἱ απιαθτῖς {ογίαββο σδεπίαπα, Ἱπν]ήας απϊάθπι αἰῑῖς Ρρ]α5 ἰπ]- 

σϊπία, Ἰέθιι πιοπο]ορία εγαηςσοΠδίατ]β Ῥαπ]]ο Ροβίετίοτα. Οπίραβ εκ 

{οβϊπιοπΙϊ5 αἴδὶ απιαπᾶο ῥΡΥΙππάπη ροτίσορα αἀπ]ίετας αριᾶ ἄγΤαθςοβ 16” 

εθρία, βέ οοἱ]ήρενο ἀῑ[βοῖ]α δβί, {αππθηΠ 11Πι απίο βαδοπ]ππ οσίαν πι; 

ᾳποᾶ οθΠίππη ἆπαα ἀῑκίηαςδ οναπρε]Ιδίατίογαπι πα ]]άτα απζεσθά1ί, τα: 

οορίαπη 6956 Ρτοβαδ]]ε Πέ; πὶδ ααοά ρ]α5 ἐπρ]πία Ηρτί αἰπαῖ]ος απ] 

Ρ]απς οπη Γέππξ οοπιργοραπέ οοσ]εδίαο ἄπαεσαο Ἠας ἵη το πδαπι ῑα 

ΒποίΠα556.. Ασσθᾶ]ξ νεχο θίίαπα αιιοά Άγταπα εσσ]αδίαπι βΙπι]] ταίῖοπε 

πδαπα 6956 ουαμσα]δίανίαπα Ἠ[ατοβο]γπαίαπαπι ἀοσθέ, αιιοᾷ  αΠαπὴ” 

απαπ εοᾶΐσα (ππίαπα Ὑαξϊσαπο καασ]ῖ παπά οσἰπιί βεπρίαπι Ἠδυεπης, 

{απιοπ α Ηδτίς πιπ]{ο απ π1οτίρας ἀατίναπάσπα νιάεία. 

ο Αίαπθ Ἠπες απἰάσπι ἆθ πδα Π{αχρίςο αραἆ Τ/41ΊΠΟΒ, «Τ8ΕΟΟΒ, ΒΥΥΟΡ. 

ΚΝα]]απα νετο 4παθ πάς ρα ροββιπέ {αβιπποπῖοταπα ος αἰπρῖς {θπι- 

Ῥοτα, απδα5 ροτίοοραπι ἀ4θ αἀπ]ίετα ἄχαςθος 1π 6υαηρε]ο Ιεοίαπι 6958 

εκ ΟοηβΗΠἑπΙοπίθαβ απαα ἀἰσαπίαν Αρορίο]]οῖς ἀῑδοίπιαδ; πες ΠπαρίβΒ 

Τα ποτά ραίταπα, 4ΠογΙΙΠ ροβδέ Απιῤιοσίαπι Απαουμώσισι ΗΙΘΓΟΗΥ- 

ΠΠ ΙΠΑΦΗΙΙ5 ἨΠΙΠΘΥΗΡ ορ, αιιί οοά (σπα Πα]ογπη ἆ ο εἰς. αισἰογ](α{εΠα 

σο3 



8.06 8, 12. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

ΥΠ. 

19 Πάλιν οὖν αὐτοῖσ ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦσ λέγων ο κε ο . 
ἐγώ εἶμι τὺ 

19.45 ρω ὃ κό υ ὁ ακολουθών εμοὶ οὗ τι; . ον ση ν φῶσ τοῦ κόσμου ὁ ἀκολουῦῶν εἐμοὶ οὗ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκο 
’ 2 ” Δ ” .ν - ” ᾳ - ο Ἐν 

τίᾳ, αλλ ἕξει τὸ φῶσ τησ ζωῇσ. 19 εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ Φαρισαῖοι 
πι λ - λννης. , ΄ 

σὺ περὶ σεαυτοῦ μαρτυρεῖσ᾽ ᾖ μαρτυρία σου οὐκ ἔστι ἆλιθήσ. 
. » ” η 5 νο. πι ν . 

14 ἀπεκρίθῃ Ιησοῦσ καὶ εἶπεν αὐτοῖσ' κἂν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ 
3 -- Ε] ’ ε] [4 ’ ο] ει / πτ Ν 

έµαυτου, αληθησ εστιν { μαρτυρία µου, ὅτι οἶδα πὀθεν Γλθον και 
- ιά ’ . { - .) 2/ ’ ”’ υ] - [ιό 

που ὑπάγω᾽ ὑμεῖσ οὐκ οἴδατε πὐθεν ἔρχομαι Ἰ ποὺ ὑπάγω. 

βπροταπί, Θπας απαπι {ία δίπί, ος 4μαο Ίος Ίοσο βαρρ]ενΙπιας π]]ο 

πιοᾷο Ιαβε[ασίατα ροββδαπέ 4παα βαργα α ποῬῖβ οχροδῖία βαπί.. Νασιε 

τηπβῖ8 Ἰαῦο[ασίατί ροίεταπ{ αγραπιεπ{αΒΙοπΙθαΒ 115 α το βαπα οτγ](]σα 

εί 5ἵπσθτο ἀῑνίπαα νοατ](α {15 βἰπά1ο α11θΠίς, π]βῖ {οτίο α]οιπϊ οοπ{]σοτῖ 

αἱ Ῥτοῦεί, Τοτία]]απιπι αἴᾳπαο ΟµΙραεπθ6πι, απορια οµπΙ οοά{οΙθιβ 

Ῥ]πα]ίϊοις, Ὑαἰίσπηις5 ας ἴοῦ ἰεδίεδ αἰῖ τοιποἱϊβδίπιαςο απ] π]ία 15, 

ἄταθοῖ, Τιαἰπὶ, Ἀγτὶ, Αοεργρεϊαςϊ, Αγπιοπϊαοϊ, οίμαΒδ, πατ]ῇσο οοη- 

ερίταηε, εκ 111ογΗΠῃ ΠΠΠΠΘΥΟ ππαχΙ{ογαπ Γ11556, 4πογάπα Πάεπι Ααρι- 

5επῖ ἀἱδριίαίίο βπδραοίαπη γα 1α1ῖ. 

ΥΠ, 12. παλιν ουν οἵα: Ὁ 118118 αιιέεπι σοι’ εφαξίς αῑζί Ἰοψεῦαίι Πεβις 

ἀἴσεπδ (οθίεταπα ἆπδο ραρίπας, απ1θιςδ Ηἰδίοτῖα αἀπ]ίετας εοτ]ρία ονγαῖ, 

ΡΤΟΥΣ15 ἄθταξαο εαπί, Ἠϊπο πΙμΙ] ἆςθ ἰοχία ποίατῖ α ποῬῖς ροίοτα{); ϱ 

Μέεγιιπι αιιέεπι οιίπι οοπιωεπι{δεεπέ, ζοφιεδαίιγ εδ ἀίσεπβ: ΒΥΥΌΔΤ5 σπι ἐφί- 
ἔωγ οοπφγεφαἰζ εδθεπί είο | ουν(α ο Γ]1ᾳ νς 5αἩ ΑΥ1Ρ):  8ΥΣΕΝ (επι 

Ὁ 6, ν]ὰε απἴθ) αμίεπι ... 5 ο0Ρ ΤΠ 50 ΟΠ | αυτοισ ελαλησ. ο (Ἡ 

οπ1) 15 οιπι ΝΒΙ 5Τύσ 69. 946.οα ... 51. 98. 121. 909. αἱ ριαδῖθα 

{ ΗΣ’ σ 1 ΑΥΙ5ΕΗ 60Ρ ΤΙ αθίΠ ελα). αυτοισ (α ἆ αἆ 1ος) ο τε, ΟΥν 
384 ελαλ. ος αυτοισ ... ΕΕΘΗΚΜΓΔΑ αἱδὺ {γε ρο αυτοισ ο ἳξ ελαλη- 

σεν... ςοις αυὐτοισ ελαλησεν ὀππι πΙίπαδο υἷκ τη (ΥΤΡ Ιμγβιβ ἐεγΦ0 

Τεεις Ἰοσμΐέις εδ εἴθ; Βα1 Πε818 Ίο Υ1Η:518 ζοσιέμδ εδὲ οτι εἴθ) | ειµιτο 

φωσ (κ): κ φωσ εἰ |. εμοι ΟΙΠΙ ΒΡΙΗΧΓΑΑ πποῦ α] οπππσἷὰ Ον δσσὲ 

Ονταδό,,, η µου πι Ἡτ Ου 395 1 περιπατηση επ ΝΒΕΑΚΙΡΤΟΧΑ 
αἱ ρ]αβόο Ον 99 Ογτεδαδδννν ς περιπατησει ΟΙΙΠΙ ΏΕΗΜΙΔ αἱ Ρ6Υπιι 
ΟΗγ9553 ΟΥχ4δ6 ϱἱ εδ 60τ | αλλ: Ὁ αλλα | εξεν (Ε εξη) οἱ. νο; Ἡ ο εχει 

19. ειπον ουν αυτω (Α οτι αδίενΙ56Ο βαρΡ] ἵπ τηβ) οι φαρ. (αἱ. Ον 1,353): 

1. 259 ον ουν φαρ. ειπ. αυτω 

14. απεκριθη (0 69. τ06. 106. 231. 403. οὓς Ον 333 πάά ο) εξ και ειπ. 
αυτοισ: Ἀ ειπεν αυτοισ ο τξ | αληβ. εστ. η µαρτ. µου εἰ.α ο ο {3 

61 α να τα]! ρ]οτ Ος 4,393 εἰ255 ΟἩς 991 9οπιθ! ΟΥ 8... Ἡ 151. 450 
βαἷν αππι ΟΥ 4390 1 15,15 ο Ομτλῖάεπι δειπε] Εαιβί αρ Αιρ η µαρ- 
τυρ. µου αληδ. εστιν, Ὁ αληθεινη µου εστ. η µαρτ. | υμεισ πδᾳ υπα- 

γω: ΜΒΓΑ 28. 98. 09. α14 (ογο ΒΥτΗΣ Ος 1 352 ο 399 ΟΥγ 1155 οπι | υµεισ 
ἶπο δε οπιη ΝΕΗκ 1Τ. 121. 191. 8Ρθ αἰ15 (ὅαρ Βοτί) α Νοναίτ]1δ (611 
591)... ς ἴπ ΤΙ υμ. δε εαπι ΒΡΕΟΙΤΌΧΑ αἱ ρ]α ΠΡΙ (Ξοἆ Ὁ 208 επύπι) 

νο είε | η που επι ΒΡΕΙΚΤΟΣΑ 1. αἰδὺ {31 ᾳ ΥΕ 881 εορ Ρο ΒΥΤΡ 
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ς -- ν Δ ’ / κ Ν 3 / 3} ’ Δ 

15 υμεῖσ κατὰ τὴν σάρκα κρίνετε, ἐγὼ οὐ κρύω οὐδένα. 16. καὶ 
ο ο Ρα ῃ δὲ ον ο κ σον ζλ η, 5 ο ο ρε ορ νο 
ἐὰν κρίνω δὲ ἐγω. ἡ κρίσισ ἡ εμῆ αληθινή ἐστιν, ὅτι μόχοσ οὐκ εἰμί, 
.) ϱ) 3 ΔΝ ας ’ [νά ΔΝ 3 - ’ Δ -- { ΄ 

αλλ εγὼ καὶ ο πέµψασ µε. 1 και ἐν τῷ νόμῳ δὲ τῷ ὑμετέρῳ 
5 Λ ασ σφΑ Ὦ ; ς 2 ’ 39 

γεγραμμµένον εστιν ὅτι δύο ανθρώπων ᾖ μαρτυρία αληθήσ ἐστιν. 
΄ 3 [ὁ - Δ -- Δ ον Αν 3 - ε 

15 ἐγώ εἰμι ὁ µαρτυρῶν περὶ ἐµαυτου, καὶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὁ 
81.9 πέµιασ µε πατήρ. 19) ἔλεγον οὖν αὐτῷ' ποὺ ἔστιν ὁ πατήρ σου; 

2 ,, »γ.- Ελ ν 2/ ς τν γατα 2/ Ν ; : ο ελών 
απεχρίθη [ησουσ' ουτε ἐμὲ οιδατε οὐτὲ τον πατέρα µου᾽ εἰ ἐμε 
ον σα , Ἀ 88.1 -- ντλο 
ᾖδειτε, και τὸν πατέρα µου ἂν ᾖδειτε. 20 ταυτα τα ῥήματα 

ρο αγπιεᾶ Νοναλοϊίάσοσα (αδ{ (οξπα νειδαπι κα» εγω οἴο αΠΕεγΙ), 5οᾶ α 

σαΐ ΊΠΠΙ 6ΟΡΝΙ οσα απίθα αμέσμο ... ς (Ξ- αυ σ) Τη καν που οπΏῃ 

ΝΕΕΕΗΙ, αἱ φαΐ την α Ὁ ο 6 ἆ ΥΥΣΟΝ αγπι ε44 αεἰ] Νοναί Ιρίάετη (ραι]]ο 
Ρο5δὲ, 5εἁ αβετί {απίαπι Το ἐφπογαξίς εἰς) 

15. υµεισ: ὮὉ εἰ νο», ϱ εορ ΝΙ αθά δε | την (αι. Οµ3 335 ος 3.8): ΔΛ οπι | 
εγω: 9559. 964. οδ6ἳ ἆ Γ5α] 6ορ πἀᾶ δε 

16, και εαν (Ν καν) χρινω (698. Ῥοδί εγω ροπ) δε εγω: α ο δεᾷ οἱ δὲ ὑαίοο 

ἐφο (3 εφο ἑμαίοο), ἆ εἰ δὲ ἠιαίοο ἑαπιέτι εφο, ο Γ (3 Υᾶ) σΙα νε εἰ εἱ 

μάίσο (ο Ππαίσανενο) εθο, Ὦ φποᾶςῖ εγο ὑμαίσο, Ἰέειι «ορ εί 5 εϱο ἴιαϊίσο, 

6ο αἱ δἱ ἐθο ἱπαίσο. Ῥταείετεα αχ αἰδ οπι δε | αληθινή εαπι ΒΡΙ,ΤΧ ὃδ. 

ΟΥ ήν ς αληθησ επ ΓΑΛΑ αποῦ αἱ Ρ]εν (Ε3 69. αἨ αληύ. εστ. 

(γαηβί]πστε αἆ αληό. εστ.ν. 1) Οἱ 1, 99 Ον 5,555 (Ρήάσπι νοχο οἱῖαπι 

δικαια, ρατίίεν ας αἱ” σα! ΤηΠΙ ΒΥΤΡ πι ΟΥΥΕΣὰ 535) | µονοσ (ας. Οµ 9 353 

οἱ 355): ϱ 406Υ αάά (οί 5αἩ Ρτασπη) εγω | Ὁ αλλα | οπεµψασ µε βίπα 

αἀαῑίαπι οπΠ1 Ν Ῥ... ς Ἰμπ ΤΙ πάά πατηρ ου ΝΕΒΙΤΧ απο τε]] (5εὰ 5 

ο πατηρ) αἱ οπιπσΊά 16 νᾳ τει] (5εᾶ α- 54Ἡ Αγταϊ γαΐεν φις πιο πεζςῖθ) 

Ου 11355 αιὔνὸ Οι 9958 (ως πατηρ εδί εκ ν. 18, αὈ] ποη Βμοῖ; που πιαρῖς 

ο πὲμψ. µε πατηρ ὅ, ὃτ. 19, 49 Πποίπαί, (αππίέαπι ποπ Βαοί 19, 94. 

ΒΙΠΗΙΗ{6Υ νετο αἀάἰάεταμ{ πατροσ αᾶ του πεμψ. µε 6, δ εἰ 99. Τ, 16) 

17. γεγθαμµενον εστιν οἵιπι Ἀ (:: ο νετο Ἰους Ἰοπαππῖ Ῥτορτίαπα 655, 6 

9, 1τ. 6, 91. 45. 10, 94. 12, 14: παβ(ααπι εοάεπι 56ηδα 1]]ιά Θγπορίί- 

6ογΗΙΏ γεγραπται) ... ς π Ἑϊ γεγραπται ο. ΒΡΙΤ απο τα]] α] οπηπΥἷᾶ 
Ον 9955 Οψν 1193 

18. εγω είο. Ἠππο νθαιβαπα (ποἩ 16.) οίαπι Τοεγίρταςκ2ἳ (ίοπι ΟΥ 3,251 οἱ 

Ἠδίπανς 97) αβοτὲ: Ίήφο ἐεβέπιοπέιηι ἄἴεο ἄε πιε, εἰ ἰεβέπιοπίπι ασε ἄε 

πιε φμζ πιο πιϊτί Ραίεν. | εμαυτου: Ὁ εµου 

19. 15 ΕΙΠΙ ΒΡΙΤΧΓΔΑ απο αἱ Ρία ....ς (- αυ Βζ) ο εξ οιπι κ 58. 69. αἱ 

βαΐ πια ΟΥ 5 ΟΥ 155, Ῥταείετεα ΑΡ Ὦ {05 αὖᾶ και ειπεν (0 Ὁ αάά 

αυτοισ); Ίξεπι ο γεκεροπᾶ εί ἴ]ις εἰ ἀωίέ, 8α γεβροπᾶεπς Ίειο ἀἰωῖ 

εἴς | ουτετον (ΟΥ 9581 Ρἱ5 ος 353 Ρἱ5 ϱ: 355015 οἱ 354 ο αΗδί); πι Ον 29855 ουδε 

τον µου βες:Ἀ οι αγία ΕΙ νο Απιῦ Γοτοζαπ, ἃ α εέφιε; Ὁ Ὁ ο Η 32 
Υοίοτίη οσα, Πέοπα Μθοτο Ον 3358) ηδειτε (Χ αἱ ραπο ειδητε, 693 αἱ Ραις 

Ον ςδ οιδατε) επι Ετηςα 1. 98. α] Ρραις 6 ΑΠΠΡΡΟΕΠΣ (Ίίθιπ {1 νρ Γου- 

αὔίαπι εἰ ραΐγεπι πιειπη δοῦοίῖς, αι αέζγιιε εί ρα. πιε. πιοβδείί) Ον 9 381 Ρἱ5 οἱ 
351: 391: 500 Ον 95 ο{ 1] 365 οµπΙπ 9,416. ς ἠδειτ. αν οπΙ ΓΑΛΑ 105 
8] ρ]οχ α 

"20, ταυτα τα: δοπι τα 

π, 94 
8, τη 

16, 80 

Ῥε 19, 15 
Μι 18, 16 

14, Τ. 9 



1, 90 

1, 98558 

8, 51 

1194, 5 

838 8, ο]. ΚΑΤΑ ΤΩΑΝΝΗΝ 

/ ) οά 3 ’ ’ ε) ως ”- Ν ] Ν .᾿ ΄ 

ἑλάλησεν ἐν τῷ γαζοφυλακίῳ διδάσκων ἓν τῷ ἱερῷ' καὶ οὐδεῖσ ἐπί- 
.] ’ σ 3 ’ { σ - 

ασεν αὐτόν, ὅτι οὕπω ἑληλύθει ἡ ὥρα αὐτοῦ. 
ς - πτ ’ τ) ον έ Δ .. /” 

21 5 Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖσ' ἐγὼ ὑπάγω καὶ ζητήσετέ 
Ν ος , ς - 5] .. ο ς ’ « -- 

µε, καὶ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ υμῶν αποθανεῖσθε᾽ ὅπου ἐγὼ ὑπάγω υμεῖσ 
’ αν ς ) στ η Α / 2 - 

οὐ δύνασθε ελθεῖν. 935 ἔλεγον οὖν οἱ Ιουδαῖοι' µήτι ἀποκτενεῖ 
« / [οἡ ’ Ξ ᾳ 5 ς / « ώ η] ’ 3. -- 

ἑαυτόν, ὅτι λέγει οπου ἐγὼ υπάγω υμεῖσ ου δυνασθε ελθεῖν; 
ς Ν εν λα ὁ - , . . 5 
20 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖσ' ὑμεῖσ ἐκ τῶν κάτω ἐστέ, ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω 

ον μα ηκ. ο - / / Ν 3 Δ ” / 
εἰμί ὑμεῖσ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου εστέ, ἐγὼ οὐκ εἰμι ἐκ τοῦ κόσμου 

, 4 τ π ὲ σα 2 ος Β - « , 

τούτου. 23. εἴπον οὖν ὑμῖν ὅτι αποθανεῖσθε ἐν ταῖσ ἁμαρτίαισ 
{ -- Δ Ν / ο ’ 3 2 -- .- 

ὑμῶν ' ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀποῦανεῖσθε εν ταῖς 

90. ελαλησεν 8ἱπθ ο εξ ΟΙΠΙ ΝΒΡΚΗΤ αλ] ανσο ΓΕ] απ {ο Της 58Η δα] 
σορ »γταίς ϱίμὲ ο αγπι οᾷ4 αεί Ος 1, 399818 01191306 οπή ΟΥ ή0δ,,.ς 
(-- αν Βσ) αἆᾶ ο 6 ΕΠΙ ΧΓΑΑ αποῖ αἱ ρ]ον 3 ᾳ νρ εἶε οι σᾷᾷ πια γη 
οὗ Οδ ῦθ {χί | γαζοφυλακιω: ΕΒΧΓΛ αἱ πα -κειω | εληλυθει: 1 ηλ- 

εν, Υ50Ι αἲ πω Οἱ 1393 (ον. Ίνεπη 355) ΟΥτ 156 εληλυθεν 

91. ειπεν ου» παλι: Ἀ ελεγεν οὖν | αυτοισ 38ΊΠ6 ο τξ «πΠΙ ΝΒΡΙΤΧ Ὁ ϱ 
Οτ 1395 ΟΥ Ον ς (4009) αάά ο τ ο ΓΑΛΑ απο» αἱ οπιασ]ά 11Ρ]6ς 
(α ἄεγιπι Πεεις εἴε) να τε] Ον 3 556 ] ζητησετε(69.α Όσσα ξρ] ᾳ απη 

βι {ος {08 Της πι ΒΥΤΗΤ ζητειτε): 1. 92. 909. αἱ ρ]ας10 «ορ ΒΥΥΡ ο." αάᾶ 
και ουχ ευρήσετὲ µε (118. αἱ Ραις οπ1 με) |] οπου: Ὁχ 1. α119 ἔεγε Αγ 

86Ἡ βαἩ ΟΥτ” 500 και οπου 

99. ϱ" ελεγαν | 1, αποκτεννει | εαυτον: ΓΑ 64. 69. 4Τεν (α]νῖᾶ) Ον 4991 
αυτον | οτι λεγει: Ὁ 4Τ.ν οδ6Υ κδο ΑγταΥ αγπι αἲά οτι | οπου (88): κ” 

ας αν 

93. ελεγεν «ΙΤ ΒΒΡΙ,Χ 19. 69. 9460. α ὓ ς ο 3.1 νο βΥιΡ τς αγτησ ΟΥ4, 
305 ΟΥ” 503... ς ειπεν ο ΓΑΑ 1ιποξ αἱ Ρρ]εν {ἕ ᾳ ΑΥΙ5ΟΝ οἱρ ἰαί, 

Ῥγαοίοτοα κ οἱεῦ ελεγεν ουν Ῥτο και ελεγεν (8ἱο κ.β) | εγω: νετ {ε 
ᾳ Ρο «οΡ αθί]ι α4άᾶ δε (5ΥΥ5ΟἨ εἰ εϱο) | υμεισ εκτ. κο. τ. εστε: Χ οπι | 
εκ τυυ ποσµ. τουτου ρτῖοτε 1060 6Η ΝΡΙΗΧΓΔΑ ππςῦ 1. 59. 69. αἱ οπΊἩ 
νὰ 1 να (αξ, πι {α 88π είς) Οτ 5036 οἳ 505 ΟΥ 5056. 961 ΟΥτ 4,δθἱ 6ο... 

Τι Τί εκ τουτου τ. κοσµ. οππι Ἐν ΟΥ 33056 ΟΥ 2 δδ ΙΧ Ποπ α Όσα {ῇ 

4 (Ἰέεπα 541 «ορ οίς) απ πίτοα Ίοςο «3 Ἰιου πιµιᾶο (ο ο ἴδίο δαεειζο). 

Ἠιχβάβ εκ του κοσµ. τουτ. 866 ος οππι ΝΗΡΊ/ΤΧ πο τε] Οχ4,3056 6ἱθ 
ΟΝΥ ΟΥτ (εείσί οἱ ζοπι).... 99. 69. 124, Ἱιαίί (ν]άο απίε, 5εᾷ Ίου Ίοσο 

εἰῖαπι 1 νΡ) οἴο εκ τουτου τ. κοσµ. 

94. ειπον ουν εἰ. ΠΡΙ να: κα 940. 944. π] ο οπι ουν | εν ταισ αμ. "μων 

Ρΐς: Πέ οἰίατη ΠΡ]ες, βοᾷ 1 νρ 566 Ίοσο {π φεεθαίο υεδίγο, Ἰίοπα Ὦ ῥτίοχο 

Ίουο | πιστευσητε βἶπο αάάῑίαπι οπή ΒΙΤΧ ππο τε]] αἱ Ρ]εχ 1Ρ)9Υ νρ 

β4Ἡ ο0Ρ τα!Ι ΟΙοπ δρ Ος450616Υ οἱ 50 ΟἨΥ 895 ΟΥτ 1 Σ05... Αρ 69. 
194. ο αεί] αἀά µοι | εαν γαρ (5 α1]ὸ ἔεχο αεἰἩ οπι) μή δα αµαρ- 

τιαισ υμων: ΙΤ" 59. 118” ρδοτ α] [ογε 1ο 7". οπι (4ὓ αµαρτ. υμ. 84 

αµαρτ. υμ. ἰταηβί]1επ{εβ) 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8, 21. 559 

ε , ο ιο ο Θῇ ” σ ο μι Ν , ο] στ 5 νο 4 
ἁμαοτίαισ ὑμῶν. 20 ἔλεγον ουν αὐτῷ σὺ τίσ εἶ; εἶπεν αὐτοῖσ ὁ 
. - . Λ σ Δ -ε ο ΔΝ { -- 

Ἴ]ησουσ᾽ τὴν ἀρχὴν ὅ τι καὶ λαλῶ υμῖν. 26 πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν 
σι . 2 απο Ἀ 3 ’ απ ο 

λαλεῖν καὶ κρίνει» ̓  αλλ ὁ πέµψασ µε ἀληθήσ εστιν, κἀγὼ ἃ ἤχουσα 
5 ὦ Ἅ ” ”- ὃν π , 2 πο 4 λ 

παρ αὐτου, ταυτα λαλῶ εἰσ τὸν κόσμον. 25 οὐκ ἔγνωσαν ὅτι τὸν 

90. ελεγον ουν (αἱ. Ον9501:. Ὦ ἀἰσεθαπέ αιιέεπι; ΑΥΤΗΝ εἰ ἐΙὲ γεεροπᾶεγιπέ εἰ 

αἰσεγιωσί οἱ): ντ 249. αἱ ραιο ΦΥΙΣΕΝ οπι ουν | ειπεν 8ἶπο οορα]α ΟΠΗ 

ΒΙΤ(Ρίο)ς 1. 98. 69. 194. αἶδα ο ἆ ο 5’ νρ ιποδ αἱ Ρ]οτ {11 ᾳ ΑΥΤΡ Ρο 

βδἰ; 1έεπη Ὦ ἄξωῦί αµίεπι ... ΡΕ 2949. 6ΠΙΠΙ ειπεν ουν | αυτοισ:τ 

οπι | οτ6: Ἡ ἨδΕΥ  οπι ὁ | ὅ τι (Ίου κοχϊρίατα ἵπ ο ἆ απο ηΟη 1Πνο- 
ΠΙ{1, πθς {6γ6 πιαρῖ5 αὐ ἀδα οἷἆ παΙπαβοπ]ογαπι ε5ί): ς (ποη ςε 40 

ὦ2) ΑΝ’ ὅτι. Τμαβ]ῃῖ ἷοι ἑππκίπι (ργὐπούρέμπι σα ΤΊΠΙ) φιιοᾶ Αα. ϱαξ ΤΠ, 
ἠπιίτιπι (ργἰποζρήωα {1 α ὃ) φιοᾷ εἰίο ΓΗ” ]1αᾳ ὃ; βγὐποίρέιπι φιᾷ εἰ ο 

νρο]θ πῇ {08 6η ... ΑΠ {απ {ου πο Πατ] βαπ {ο] {αατ ΑασίοἩ 88111 ῥγύη- 

οἱρύιπι φηία εξ, ἆ ὑπίέπιπ «φιοπίαπι εἰ ... Ὦ ὑπργύπίς φιϊῖα. Ῥτβοαίθτθα, 

ΑΥΤΡ σορ Ρο ῥγήισίρ. «ιο εἰ, 1ἴ6πα ΟΠΠΙ58Ο εἰ 84Ἡ; ΥΥΏΣ βγύποζρίωπι γιά 

εἰ; αεἴῃ ῥγύπιι εἰ (ραετρῖί {οσιέμθ δι υοῦίς); ΔΥΥΡΟΙ οἐίαπιοί ἑποεροτίπι 

ζοφῦ ποδῖδοιήα, πιζέιπι ({8πποΠ) δέ πιι]έ ἴε υοδίς ἄἰσεπάιπι εἰ ἐιαίσαπ- 

ἄππ. Ῥοβιϊπιαβ απίεπι ροδέ λαλω υμιν ριποίαπη, αἱ οἰἶαπι ς Παῦαί; Τί 

Ίωῃ ΒΙΡΠΙΙΠΑ Ἱπεεγγορα{1ομίδ. ΟΕ ἵπ Ἠαπο Ιοσππ ΟΥ 3951 ὃ δὲ λέγει, τοι- 

οὔτόν ἐστι τοῦ ὅλωσ αἀκούειν τῶν λόγων τῶν παρ ἐμοῦ ἀναξιοί ἐστε, 
κήτιγε καὶ μαθεῖν ὅστισ ἐγώ εἰμι. ὑμεῖσ γὰρ πάντα πειράζοντεσ 
φθέγγεσθε, καὶ οὐδενὶ τῶν παρ ἐμοῦ προσέχοντεσ. καὶ ταῦτα πάντα 

ἠδυνάμην ἐλέγξαι νῦν" τοῦτο γαρ ἐστι" πολλὰ ἔχω εἰα; Ίΐοπι ΟΥΥ 951 
ἀτιμάζομαι, φησί, καίτοι λαλών εἰσ αἰώνιον ζωήν - ἀλλὰ καὶ δίκαια 

πάσχω, φησίν, ὅτι καὶ λόγου παρ ὑμῖν ἐποιησάμην ἀρχήν, ὅτι καὶ 
προσπεφώνηκά τι τῶν εἰδότων ὠφελεῖν -- ἔδει γάρ µε, φησίν, οὐχ ὑμῖν 
ὅλωσ πφροσλαλῆσαι κατὰ τὴν ἀρχήν, ἐκείνοισ δὲ μᾶλλον εἰς. Τίεπι Ας 
191 55,11 ε{ αἀαίαἅ ααἱα οἱ Ίοᾳπος νορίς: { εδ φιία Πυπιχίε ῃγοφρίεν 008 

7αοᾖιδ αἂ ἰδία οετζα ἄεδοειπα Ναπι δὲ ϱγὐισζρίωπι θἰσιιέέ εδὲ ἴέα πιαπεγεί 

αριιᾶ Ῥαΐγεπι, ιέ ποπ αοοίμεγεί |Γογππαπι δεγυῖ εἰ Ίιοπιο ζοφιεγείιγ Πιοπούηζ- 

Φ16, «φιοπιοᾶο εὖ σπεζεγεπέ, σιπι ἴπ]γπια οογᾶα ἰπίειίφισιε Γεδιωπι οἶπε 

φοσε βεπκιδἰζζ απιῶίγε ποπ ῃοβδεπέξ ο, πι, ογεζίίε πιε ἐ58ε ῥτίπεῖ- 

ίππ, «ζα, πιέ σγεώα[ίς, ποπ, δοζιι 510, δε εί ἴογμογ υοῦΐς. 

96. πολλα (8ΥτΏτ εξ πιία) οἱο: Ὦ σιπι πυιία Ἰιαῦεαπι ἄε υοῦίβ ἀσεγο εἰ 

Ἰηπάίσοαπε; ε πιιζέα Ίιαῦεπς ἄε υοῦῖς ἴοψια εἰ ἐιαίοαγε Τίοπι οππι απίεςθεᾷ ἆ 

σοπ]ς Νοπη 61 τί σὺ πέλεισ; καὶ χριστὸσ ἀγίαχεν, ὅττιπερ ὑμῖν 
᾿Εξ ἀρχῆσ ὁάριζον, ἔχων νήριθµα δικάζειν Καὶ λαλέειν. ἀλλ ἔστιν 
ἐτήτυμοσ ὅσ µε οἷο, | λαλειν: α 8119 {το και λαλ., 0Ηχ8/956 και λεγειν | 
ο πεµψασ µε: Ν αἀᾷ πατηρ (νιᾷε αᾱ ν. {6) | καγω: Ἱ καν καγω, 

βΙπι]]1{εγ «ορ (ποἩ Β41) αἴφιε ἐΦο ποφμε | παρ αυτου (Δ9), οίῖαπι ἵδ 

Ρ]εΙ νρ αὖ εο (1119), Ἰ ἄε εο: κὶ παρ αυὐτω | λαλω ()Ρ’ ρτοβαπέο Βομι) 
οΗΠΙ ΝΒΡΚΤΤΟΣΔ α115 {ογαο Ογτήδ15, 1ἴεπι Ἰοφιογ Τξ νο ρο θγταί οἱησ.... 
ς λεγω επΠΙ ΕΕΘΗΜΘΓΑ αἱ Ρία | ειστ. κοσµον (π εαεοιζπι ο, ἴπι πιι- 
ἅηπι Ταν ερτακ 3Ἡ. ο να ἵι πιπζο): ΡΕΙΣ εισ τουτον τον κοσµ., επι 3" 

1 α ἴτι Ίππο πει, ει Ὦ ᾱ Τ πι Ίιου πιο 

2Τ. ουκ εγνωσαν: ΑΔ 69. 265, αἱ αἆά ου», ἴἴεπι τ αἱ Ῥαπο ΟΠ 8,351 δε, 



ὃν 14 
15ο 1 Ἂν ο” 

8440) δ, 28, ΚΑΤΑ ΤΟΑΝΝΗΝ 

’ » στο. ϱ)ῷ οτ τ δαν οἱ ος ς ῃ ν 
πατέρα αὐτοῖσ ἔλεγεν. 35 εἶπεν οὖν ὁ [ησοῦσ" ὅταν ὑψώσιτε τὸν 

᾽ - .] ιά ’ ’ [εή . Ν - 

υἱὸν του ἄνθρώπου, τότε γγώὠσεσῦε ὅτι ἐγώ εἰ, καὶ ἀπ ἐμαυτουῦ 
- .] 2 Δ Ν ’ { - - ζ Δ 

ποιῶ ουδέ», ἀλλὰ καθὼσ ἐδίδαξέν µε πατήρ, ταῦτα λαλῶ. 39) καὶ 
{ ’ » . - δα .) 2 - , ιέά ” Δ Ν 

ὁ πέµψασ μὲ µετ ἐμοῦ εστί οὐκ ἀφηκέν µε µόνον, ὅτι ἐγὼ τὰ 
η λ -- - ; 

αρεστὰ αὐτῷ ποιῶ πώντοτε. 
. - .] - - Ν . ώ ’ 

90. Ταυτα αὐτοῦ λαλοῦντοσ πολλοὶ ἐπίστευσαν εισ αὐτόν. 
Ὀ] ”, στ ε.α - ι ι ; α! ολ , Ἀ. 

91 ἔλεγεν οὖν ὁ Πησουσ πρὸσ τοὺσ πεπιστευκότασ αὐτῷ Ιουδαίους 
Σ4 ε - ϱ 3 - ’ - - λα - , 

ἐὰν υμεῖσ µεύητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ εμπφ, αληθῶσ µαθηταί µου ἐστέ, 
ες Ν ’ } ’ Νεο / [ « - 

Ὁ καὶ γνώὠσεσθε τὴν αλήθειαν, καὶ ᾗ αλήθεια ἐλευθ ερώσει ὑμᾶσ. 
Φσω }ὸ /ι λ Ὃ πρ, ) 3 ή] / 3 Ν πλ ων 

9 απεκρίθησαν πρὺσ αυτόν" σπέρμα βραάμ ἐσμεν, καὶ ουδενὶ 

Ὁ αἱ ραπςο 1ΐ (οχς 4) νο »γταἲὈ οί αγπῃ αθίἩ ΡΥἈΕΠΙ καν | αυτοισ (Πα 

οήαπα υοςΓ[β ας απ δι 88η 1ης οί): } αἱ Ρ]α815 1 νσε]ο ο(οὰὰ 
Ἀα (οί, {ος) αυτου (1 δισ, νς εἴιβ) | ελεγεν (0τ Ον 5357 λεγει) βδἶμο 

αἀθῑίαπα οἱ. α Γ απ [ΟΥ Πατ] 51Ἠ {απσ ιν, Αἲ (ποη Ἱετη ϐ) ϱ 98118 64, 

ΟΤΏΡῃΡοςαβΣ ρ]νρ(εῖ. μι ραΐ παπα πα α1) αγΠιΙΏΡ (ἵπ οᾱ 6οη5ίρ!Ι) ϱ| 3: 
αἀᾷ τον Φεου 

28. ειπεν ουν 81Π6 αἀἀῑίαπι οαπΙ ΒΗΤ 1.α...ς αάά αυτοισ ο ΝΡΧΙ ΔΑ 

πηςὃ αἱ ριετῦ σος μα” σ]ανς τα. Ἱπεαροτααθ Ἀρ 26. 106. βα]ι 

{νασπα νγοίᾷ ΑΥΥΣΟΙ αἱΡ οί αάὰ παλιν (Ν αυτοισ ο ἴξ παλιν, Ὁ αυὐτοισ 

παλιν ο 15) | οταν: Β οτι οταν | ο πατηρ ΒἶΠο µου επ ΝΡΙΤΧ 19. 69. 

129. 904. αἱ ραις ΠΡΙ6Γ νς αγγὴτ ααίἩ Ειδιπβήςδο Ογγ ή, στο Τα γι ὃν 916 
ΗΙ 1015. ς (5εὰ 409) αάά µου ουπι ΒΓΔΑ αποῦ αἱ ρίει { ᾳ 54Ἡ. «οΡ 

αγγ αγ Ρο | ταυτα (αἳ, ΠΡ]εί να): κ 100έν α ο ουτωσ (ᾳ δίο, ϐ 
τία εί) 

290. και οπεµψασ µε (α φμοπίαπι ἴδ «ῖ πιο πιζτέ, ϱ «ιοπίαπι εἰ «ιά πιε 

πιζφίϱ): 1, ἃ4ᾷ πατηρ | µετ εµου εστιν’ ουκ αφήκ. µε µονον (6ξ. νθ): ν” 
οὐκ αφήκ. µε μονον’ µετ εµου εστ. | ουν αφηκεν (αἳ. ΕβΙΥΟ 90): Ἱκ 

1.249. ΏῬεαρίποπα ϱβ3 14) νρε]ε (πο απη [α ΓοΥ ἵης α) δα] 6οΡ ΒΥΕ 

56µ οί) ο.” αίὲ πα (01151521) Ον 5Στ ΗΙΙ 1016 ῥγασπῃ και | µονον 8119 

αά ία 6ππ κθ(τεπη Ἄηριηκ 1. 99. 69. 949. ΠΡΙ6Ι νρ κα] «ορ ΑΥΤΗΣ 

ΑΠ αθί]ι ΈΡΙΙΑΓΟ 90 ΟΗΥ 93589 ΟΥΥ 55Η 1οΙδ.,, ς (400) αἀᾶ ο πα- 
τη εΙΠΙ ΤΑΑ απςῦ αἱ ρ]ετ (αἱ ρταεπι) ἔᾳ Αγταῦ (ΑΥΥΣΕΝ ο πατ. µου) 
ρο | εγω: Χοπι | αυτω: 195. 145. 95Μ. 458. 4Τον αυτου, Ίΐπι Τρ ο ίρ 
ορΏῦ (Τ0γες»ῇ””) εγω τα αρεστα αυτου (Ἠέα «4 48 ϱο42 αυτο) ποι. παιτοτ. 

91. ο (κὲ; κἲ οπι) τ: Α οπι | µείνητε εἴ. Ον 5,095 ο σδάίος ϱ{95τ οἱρτον 

(Νο 115, Μαϊ Μδ) ΕδΡ536 Ἠρ]ρ]ι 09 αίο: Τδ 96ν µενητε | εν τω λογω 
τω εµω: Ὦ ΕΙΒΡ536 εν τω εµω λογω | παθηται µου (ο. κθ): κ” οπΗ 
µου | εστε (εδ Ὀ ΓΗ” 14): α4σθ6ςνς ΟΥΡ 251: 366 ος 

99. προσ αυτον επτη ΝΕΡΙΤοΙκ 29. ο ΗΣ Ἱᾳ....ς αὔτω 6 ΥΔΑ ΠΟΣ 
αἱ Ρ]ετ α Ὁ Γνρ (ο οπι Ρ]απα) Ογι 35. Βεὰ ΧΑ 19. 98. 69. 194. 909. 

α]. ραπο (4) Ὁ ο ο Η5" ΒΥΤΡ αίπ αγπι ο4ᾱ αὖά οἱτουδαιοι, Ἰίοιι αἱ πι 

(ροε8ί απεκριθησαν) και ειπον αὐτω, Ἱ{επα Ὦ 1. α] αἰία ο (Ὁ ο Π3:) (δα]ι 

ο0Ρ) ΒΥΤΗΣ ΑΠ (πεί]) αἀᾷ καν ειπαν (1 9, 1. α] ειπον). Ἐκ Πμαιϊπῖβ 
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α τει ὰ παν 

δεδουλεύκαµεν πωποτε' πῶσ σὺ λεγσισ ὅτι ἐλεύθεροι γδνήσεοῦει 

94 ἀπεηθίθη αὐτοῖσ ὁ Ιησοῦσ᾽ ἁμῆην ἁμὴν λέγω ὑμῶν ὅτι πᾶσ ὁ 

ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν δοῦλόσ ἐστιν τησ ἁμαρτίασ. 9 ὁ δὲ δοῦλοσ 

ου μένει ἕν τῇ οὐχίᾳ εἰσ τὸν αἰώνα”. ὁ υἱὸσ μένει εἰσ τὺν αἰῶνα. 

96 ἐὰν οὖν ὁ υἱὼσ ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄντωσ ἐλεύθεροι ἔσεσθε. 

Ὁτ οἶδα ὅτι σπέρµα βοαάμ ἐστε' ἀλλὰ ζητεῖτέ µε ἀποκτεῖναι, 

ὅτι ὁ λόγυωσ ὁ ἐμὸσ οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν. 98 ἐγὼ ἃ ἑώρακα παρὰ τῷ 

Ἱρ]έαν πὶ] πὶςί πεδροπάεγιπέ αἲἲ επι 1 , 1ε8Ρ. εἴ {να οοπίτα ϱ γεδροπᾶ. 

αἲ επι ὑιααεί εἰ ἀἰπεγιπέ (1έα οῖαπι ἃ οπηίδ8ο ἐιάαεί), Ὁ ο Π5: γεδροπᾶ. 

ἐῆὲ (ο ετᾷο, 3" αἆ επι) ἠιααεί ἀἰοεπίεβ: κα γεδροπᾶεγιπέ έ φιιοᾷ ἔιααεἲ 

βεπιει αὔγα]αε δηπς.  Βἰπι]ίον δα] γεδροπᾶεπέες εἰ ἀἰπετιπί, «ΟΡ 4ε- 

ροπᾶεγιπέ ἀἰσεπέες εἰ, ΥΤΗΥ γεαροπάετ'. ὑιάαεἰ επύπι εἰ ἄἴπον. εἶ | ουδενυ 

δεδουλ. πωποτε (εί. Ον9313): Ὁ ου δεδουλ. ουδενι πωποτε (ἆ πωπφιαπι 

βεγυζούπιιις πεπιὐπὲ ππφιαπι) | πωσ: 69. 106. 194. αἱ ρΙβ12 ΦΥΤΡ 608 και 

πωσ (349. ϐΡ9 πωσ ουν) | οτι(εί.α ο ἔα): 1. 69. αἱ Ραπε Ρο 5 1 

να σο ΑΤΠΙ ΟΠΙ | γεγήσεσθε: κ αἱ ραις γενησθε 

4. οτξ: Ίωπ οπα ὁ «ΠΤΙ Β | τησ αμαρτιασ δε. Ο 9ο οι σ3ή εἴρτον (Νοιῖέ 
ϱ6 ϱἱ 111 ϱ6121, [αϊ 45 οἱ 54) ΟΥΙπέΣ, 108: 151. 369. 454 οἱ 4, 5τΣ Ὠία! 1330 οἱ 331 

Ον 81965 Ονγ δδ8 οΕ ΕἱαΡΗ 45 Πνὴἱ 186 ΟΥΡ 201 Ἠ 11201. 595 ο(αΗ0Ι οἱςο .... Ὁ 

Ὦ Ο1οπι” 1 (Οπρτον αρ Μαϊ 55, ᾳπο Ίουο Νο Ὀὸ τησ αµαρτιασ αἁ ἁ Πτα 

οβϐ) Εαιδπαν 51 (αα11 7,105) οπη, Ἠϊπο αΡ00 

9ὔ. οὗ µενει: ΕΤΜΛ αἱ ου µενη | εν τη οικία (α αάὰ ἀοπιϊπί) οἱ, 0161 19: 

Ρ 9. εισ την οικειαν (-κιαν 9.) | ο υιοσ µενει εισ τ. αιώνα: ἈΧΓ 98. 

194. αἱ ΡΙαβ10 Ο]επι{ ὐ οπι | οὐιοσ: ϱτ 949. αἱ α]ᾳ α 3 ᾳνµ (3εά 

η οἨ απι Πι [ο ἵπς ἔπαχ α1) ΟΥμΣ0Τ ΑΥΥΣΕΙ οἱΏὰ 6ἱΡ ς, 08. ΑΤΙΑ πθίμ ο δε 
υιοσ, Ὁ παπι 1115 | μενει 586: Α αὖᾶ εν τη οιχια 

86. ουν (αἴ. Ὁ « Επι νρ): 19. 69. 124. α ο 2. 1 (τί 13 φιιεπιαάπιοᾶ. 
ἴρεε αἴέ: Βὶ Π1α8) οπι (Ο] 6 {9 εαν δε) | ελευθερωση (ὲ νε ζἰδεγαυεγεί) 

σπα ΝΒΟΙΤΧ πης τε]] αἱ Ρίὰ ... ΡΗΜΑ αἱ ρ]ις 20 ελευθερωσει (ἆ Μῖυεγα- 
δύΐ6, πα {ἱδεγαυ ἴ) 

98. ἃ αίταῖπα ομπι κ Βορχ 69. 191. 92913 949, 946. αἱ Ρας Γσορ Οτ3 

815515 6{511 Ομ 5,566 ΟΥ 845. Ίΐξεπι ρτῖας (ππίαπα Ἀοῑ, Τενιρτᾶς»3 οί 
απΙ Ῥτ]ογα {απίαπα αΠετί Οψεις 15, Ιΐοπι 56ο (α0’) κ 1.19. 29. 90. 999. 

α]10 [ογθ Ὦ ο Ε α 1 τη» να (οί Ον 4, 515 ἆ οἱ αἲία 81δρα αδὶ αἱ ἴογαπη Υουν5 
Ρατίδιη δἶπο α]ίετα αΠετί) ... ς Τί ὁ 15 οι ΤΝΟΙΓΔΑ αποῖ αἱ Ρ]οτ α 

ο 3: ᾳ σο βγναῖτ α{μὲ αγΠι ης Ἱέεπι Ρτῖας (απ κα] παὈ ο ξρ] 
1 ΝΡ, 586 αἱ. ΑΙ, ΤετίβίαΣ, Βοπ]ρβίπηαςδ απίθπι α εγω Ίος ογἶπα ΕΙΙΠΙ 

ΝΒΟ «ορ ΟΥ 331515 ο{ 511 ΟµΥ, οοπίτα Ῥτιχκ τε]] (69 εγω ὃε α) ἓ Οντ 

(Ογτν οπι εγω) Τετε εγω α (1: εγω Ῥγαεροπεπάσπα ν]άευαίέας, απθπη- 

αάπιοάσα θεα έασ κ. υπεισο. α) ... ς Τϊ εγω ο οππι ΤΝΟΙΓΔΑ ΠΟΣ αἱ 

ρ]ευ Ἱίρ]εῖ να είς | εωρακα ΟΠΠ ΝΒΟΡΒΤΌΣΧΓΔΛ αἱ ρί]α... ἘΕΟΗΚΙΝ αἱ 

πα εορακα | παρα τω πατρι 5ἵπο μου οιπι ΒΟΙΤΧ 6. ἳ ΑΠΙ [α επι {08 

Ίο Ίηρ Ἱατ]” ΥΕ αθίµτο Ο 3 5150ἱ9 ϱ{311 (του: α εγω εωῳ. παρα τω 

πατρι λαλω, τσον δυναμµενου τω’ παρα τω πατρι µου) ΟΥ 1515 .ενς 

(4100) αάά µου «ππΏ ΝΡΓΑΛ 1Πς8 αἱ οπηγίά αὮ ο {3 πια νρ:]θ 

Πο 6, 165 

σεν 91, 10 



842 8, 50. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

. ”. ο. - στ 4 ὁὸ ’ Ν ” Ν - 

πατρι λαλω᾽ και υμεῖσ ου» α ἠκουσατε παρα του πατροσ ποιεῖτε. 
, Δ στ ” -, ς Ν ε - ϱ / 3 

Μιβιο ὦ9 ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ ὁ πατὴρ ἡμῶν ἄβρααμ εστιν. 
ΑΗ ΟΝΣ ω : ν Ξ 

λέγει αὐτοῖσ ὁ [ησουσ᾽ εἰ τέκνα τοῦ βραάμ ἐστε, τὰ ἔργα τοῦ 
.) 5] Ν ) -- . -” , 9 ο) 2 .” ” ο 

"Αβραάμ εποιεῖτε" 460 νυν δὲ ζητεῖτέ µε αποκτεῖναι, ἄνδρωπον 0σ 

(αί. {οΥ 84η |) βγγπίτ 6οΡ ϱο παίμΡΡ ΟγτΏΙ 155 013364 ΤργίρταΣ | λαλω 

(6. Ον 4.315" 811 Τοαχιρτασ): ϱ 5δ. 999”” ΟΥντηῦ ΟἨσ ρχασπι ταῦτα, 1ἴθπι 

Ῥ ο Ἰοο | ουν (Τ1. αἰΣ νυν): 948. ο59) α1ξ [ενο ΓΗ: σ] πι νρ (ποπ Ἰέεπι 

α Ὁ ο 6 4) Τασίριαχ (Ίΐοπι ϱο αγπη εἰς) Ο)χ 31384 οἱη | ηκουσατε (αΝ”) 
ο. ΝΕΒΟΕΙΧ 1. 15. 95. 69. 22933 949, α]1ὸ (181. αχκουετε εἰς) ἓ 6ο «ορ 
ΒΥΤΡ Της ο(Ἡσ αγπῃ πθἴτο Ογ/)31516Υ ο(Φ1δίοτοι δΙτίο (5153 βὶς; ζητήσα: ὃ 

ἄν τισ’ πότε ἤκουσαν παρὰ τοῦ πατρὺσ οἱ πεπιστευκότεσ τῷ κυρίφ 
ἰουδαῖοι; - ὅτι ἤκουσαν παρὰ τοῦ πατρὀσ τῷ τὸν πατέρα κεχρηµα- 

τικέναι διὰ µωσέωσ καὶ τῶν προφητῶν τὰ ἐν νόμῳ εἰς) Ον 39 Οντ 
ήν ς Τὶ εωρακατε (ΕΕΟΗΜΤΝΟΙΑ 41 εορ.) οππι ΝΕΡΤΥΟΙΓΔΑ απο ἱ 
Ρ]ΙεαῦὈσοσαβ” 6] τα να ΒΥΙΣΕΝ ϱἱ{Ρ ἰχὶ μαίμΡΡ Ῥοτίρίακ Αροιηεαί 

330 (ἑωρακέναι καὶ παρὰ τῷ πατρὶ λέγων οὖκ ὀφθαλμῶν τινὰ ὅρασιν 
ἐδήλωσεν ἀλλὰ γνῶσιν φυσικήν, ἐπεὶ καὶ ἐκείνουσ φάσκων ἑωρακέναι 

παρὰ τῷ πατρὶ αὐτῶν, οὐκ ὄψει δήπουθεν ἑωρακέναι λέγει, ἀλλὰ τῇ 
ἐνοικούσῃ πονηρίᾳ ταῖσ τοῦ πονηφοῦ ῥουλαῖσο οἰκείουσ χαθίστα- 
σθαι.) | παρα του πατροσ ΠΟΠ πιοᾷο οππι εἴκδάσπη (εχο 609.) απἰναδ- 
ΕΙΠΙ ηκουσατε, 5εὰ οἴίαπι Ντ αἲδ (:: Ἠος Ίρεπα ᾳπιοᾷ κα εἴς εωρα.. παρα 

του πατροσ ΡΙ8εβοπί αἆ ΡΥΑ6[ΕΓΟΠάΝΙΗ Γκουσατε [ποῖί) / του πατροσ 

5ἵπο αἀάῑζαπα ο. Ἡωτ 19. ααίμτο Οχάεσίες (ν]ᾷᾳ Ππρείπαϊς 5,311 ὅρα δὲ εἰ 
καὶ πφὸσ τοῦτο δυνγάµεθα λέγειν ὅτι οὐκ εἴρηται - παρὰ τοῦ πατρὸσ 
ἡμῶν ἤ παρ. τ. πατρ. ἡμῶν, ἀλλὰ παρὰ τοῦ πατρόσ, ὅστισ κἂν ἢ 
πατήρ, οὗ πάντωσ καὶ τῶν μὴ τέκνων τοῦ ἀβραάμ ἐστι πατήρ εἴς) 

Ουτδὲδ... ς (4900) αἀἂᾶ υμων οἳπΙ ΝΟΡΧΓΔΑ αποῦ αἱ Ρ]εν 1ΐ νρ το]] 

Ον Τετίριακ | ποιειτε (ΧΑ αἱ -ητε): Ὦ ΡΥ86πΙ ταύτα, επι Τ6γίΡταΣ 

1, 406. εκεινο 

99. ειπαν ουπῃ ΝΒΟΡ 99. Ον 4δΙΤ., ς ειπον ΟΠΠ ΙΤΧΕΔΑ ππςῦ αἱ ρ]ος 

Οὐτ 54 |. αυτω (οι. Οτ; ΠΣ' 1 ᾳ αἲ επι): 69. 846. ο 5 1 ᾳ ατπι ΟΥτ 
ἈπΠίθ χαι ειπ. ΡΟΗ; ἃ Ὦ ϱ {08 ΟΠ (α φιῖ γεδροπάεγιιπί 81Π6 κ. ειπ., 6 7ΤΕΒΡ. 

Παφιε εἰ ἅἴω., [05 γ6δΡ. έΠΟ εί αίω.) | λεγει αυτοισ: Ὦ 6 ειπεν ουν (ο 

αἶωίέ εγφο), Ε ἅἡω. εη(ο εἶκ, Ὁ αίᾳ, αμέεπι εἶφ ... Ν απεκριθη αυτοισ]|ο 

ἴ6: Ἡ οπι ὁ | του (γ56ς τω) ρτῖ: α αἱ ραιο οι | εστε εππι ΝΒΡΙΤ 609Υ 
0:30 908: 515: 916 ϱ/ 911: 913: 520: 555 (1, ϱ, ἀθεῖον, Θέ π)Ίφιο βθηπεπίο ποι- 

ειτε, ΠπΙ8ἱ ποᾷ 318 εοὔ Ρα1Ι5 εποεειτε Ἠα)εί), Ἰέεπι εἰς 5 να Αιρῖοιι 13/3, 
Πίθπι ΟΗ1 32365 ει πατερα εχετε τον αβρ....ς (-- 8, 5εᾷ ταγδῖς ΑΡ) 

ΤΙ τε ΟΙΤΏ ΟΧΓΑΑΠ 11Πϱ8 (ΧΓ ειτε) αἱ ἔετο οπιΏ Ο1 1399 οἱ ὃν 145 οἱ 3, 104 
(Εεᾳπεπίο {εγ εποιειτε) Έπδεδα 418: 515 ϱ/Ρ5 652 Ερὶρ]ι στὸ ΟΥΤΗΓΙ15 ιά 
πιαη]εἩ (60411 ὃν 511) Βαβτ6ΡΡ 50 ΟΥΥ 1, 519, Ίέοπι ερεεέκα Όσο α Ε1 α Οτ]πί 
2/55" 614 ος 1535" 551 ΗΙΙ 53 εἰς | εποιειτε πο πιοᾷο οπή εἰδάεπῃ απ βἩ- 

θα τε (Ε580Ρ3 εκ 6γΓΟΓΘ π{ να!{γ ποιειτε) οἵ εδθεξζα, 5εᾷ οὔ]ατη ΝΗΞΡΙΤ 
θ0εν Ον4916οεοά., β2' να ΑιρίοἩ Γαοΐέε, ἩἨ. 014908: 818. 8166εᾷ ο 311: 818: 

520: 434 (ει 513 του δε νοήσαντοα εστι το" εργα του αβρ. ποιειτε, και το 
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ῃ σα Ιώ , 4 ” ι -- 3) 
τὴν αλήθεια υμῖν λελάληκα, ν ἤκουσα παρὰ του Όεου' τοῦτο 

᾿4βραὰμ οὐκ ἐποίῃσεν. 41 ὑμεῖσ ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὺσ ὑμων. 

εἶπαν αὐτῷ ἡμεῖσ ἐκ πορνείασ οὐ γεγεννήµεθα, ἕνα πατέρα ἔχο- 
λ ΄ ς στ » -- ςὁ ο μα. »ς λ Δ ς ο. 

µεν τὺν θΔεόν. 39 εἶπεν αὐτοῖσ ὁ Ἰησουσ᾽ εἰ ὁ 9εῦσ πατὴρ ὑμῶν 
π 5 - Ἀ ΕΕ ΜΡΕΦΑΙ ι 9 - -. πε ὦ τσ Ἶ δ οά 
ᾖν, ἠγαπάτε ἂν εμέ ἐγὼ γὰρ ἐκ του Φεοῦ ἐξ[λθον καὶ ἠκω᾽ οὐδὲ τ,οτς 

7ὰρ ἄπ᾿ ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἆλλ ἐκεῖνόσ µε ἀπέστειλεν. 40. διατί 
Ν λ Ν τν Αλ 2 / σᾳ 2 / 2 ’ λ ΄ 

τὴ λαλιὰν τὴν ἐμὴν οὐ γινώσκετε; ὅτι οὐ δὐνασῦε ἄκουειν τον λό- 

οικοδοµησαι υσιαστηοριον κυριω) ΟΠ (ΡταθΘΡΤΕΒ5Ο εχετε 56 πιοδο 5 

ειχετε 6 ΤποβΟΣ ει τεκν. ητετου) ποιειτε, 6Ν’. Ὠεάῖπιας απίοπι εποι- 

εντε 3ὔΌδα αν (αὲ οἴῖαπι 60 97) εππα ΝΑ ΒΡΕΕΘΗΡΤΟΓΑ αἱ ρ]αςῖὸ ΟΥ 558 
οἱ 4,104: 508. 919: 91699 ϱ{ 338 Ίιςοδα αἲρ» ἘΡΙρΗ θἵὁ ΟγτΏν 115 ΟΗγ 3,565 

(1ασβοπα Βιοῦ) Βαβῖεβε δύ5 (]εοί Βποθ) ... ς ( αὖ 7) ΤΠ (εκ 6ΙΓΟΤΕ) 

πᾶά αν οππῃ ΝΟΟΚΙΙΜΧΑΠ αἱ ρ]α Οτδή5 ὧν εποι.) Ὀιαππαπίο ΟΥτ; [έοπι 
Ῥ Ονῖπί απαίετ μήίγιε (ᾳαοᾶ ΠΡΙΕΙ νς οπι) Γασεγείῖς 

40. υ ευ λελαληκα δἱ. Ου 13981. 410. τοῦ α.4,285- 394. 920. 403 Ἐτπξςάσπι 468 

Ἐρίρ] 2860 οίς.... Ὁ 69, 194. 846. α ὓ 9 1 α (ποη ἴέεπι {13 να; οἳ εί. 
Τογέριακ 55 νεγζαίέεπι υοῦίς Ἰοσιέτπι, ϱξ ἐΤ 6ἨΧ γεγπέαίεπι αἆ 05 ζοσιιέιηι) 

ζορ αθαίἩ ΟεπίΣ,586 {4,584 | ηκουσα: ϱ" εί ἆ ἠκουσεν. Ο εἰ. 3 πιε 
ἴπίεγ]ίσετε, Ἰοπιίπεπι φιὶ υεγαέεπι υοὐῖς ζοοιέαβ εδέ, φΊιαπι αιιᾶί{ α ἄεο. 

Τΐθπη (οπ1158ο πιε) α πιο αμέεπι φιαεγίίες (519) ἐπίεγ]ίσεγε Ποπιῦπεποι ϱιῦ Ὁε- 

γτζαΐεπι Ἰοομέις εδὲ υοδς, (απο αιιάέ αὖ ἄεομ εἰ ΤατεΡΤΑΣΧ 35 εξ πιιπο υιζή8 

οοσἰὤογε Πιοπιύιεπι οεγἰαίεπι υοδῖς ἰοσπίέωπι. φ παπι αιιάζυζέ α ἄεο. | Όεου 

οέ, Ον 1105 ϱἱ 1320556440. ΠὨϊβετίο ΟΥτ 959 οὐ γαρ εἴρηκεν ἐν τούτοισ 
ακοῦσαι τὴν ἀλήθειαν παρὰ τοῦ πατρόσ, ἀλλὰ παρὰ τοῦ Φεοῦ οἰςο 

«19. 69. 194. 944. Ώδος αππι ΟΥ 1310 οἱ 9354 αμἶπέ4, 584 Ἐρίρῃ 360 ΟἩτ 
3365 πατροσ µου (940. 944. Ώ56τ οπι µου, ΟΥ1 319 βαοξ ]ες[1ο) 

υμεισ (ας. Ον 5, 3533: 535: 956 1 554 551): πορπ" (5ο τατδας ἀθ]δίππη) 1. 

2Ρ8 αἱ” Ὁ ϱ 1 (15 εεᾶ 908) ΑΥΤΣΕΝ αεί] αἆά δε | ειπαν εππη ΔΡ... ς Τμῃ 
Τί ειπον οππῃ Β01, ππο τε]] αἱ οπιπσῖᾶ, ΒογΙρβίπηις 5ἵπα οορι]α οἩπι 
ΝΒΗΤ 1. αἱ ραις α Ὁ ε 2 1 ᾳ [08 (ο οπι ειπαν αυτω) «ορ ΒΥΙΔΕΒ δίΡτ 
ΑΥΤΑ αθίὮ ΟΥ 5565 (λεγουσιν αὐτω)... ς (400) αάά ουν οτῃ ΟΡΧΓΑΛ 

π ππςῦ αἱ Ρ]εν {να 58] ΒΥΤΡ ο.” (6ο ἔππιο ἀίπεγιιπέ εἰ) ΟΥ 9551 Ογν 9551 | 
ου γεγεννηµεθα οπι ΝΕΟΡΖΧΓΑΑΠ απςῦ αἱ οπΙΠ [θεια (56ἆ πια ου γεγε- 

γημεθα) Ον 5 55ταπαίεῦ ΟἨχ 3565 Ον 551, Αεοθᾶππί κ Ἡτ ουκ εγεννη- 
µεθα ... Ὠπ ουκ εγεννηΘηµεν οσα ΕρἜ 409. | εχοµεν: Ἡ εχον 

49, ειπεν 5ἶπα «ορα]α ΟΠΠ ΒΟΕΕΘΗΕΙΤΓΑΠ αἱ ρ]αδα Ὦ ο ο Η3' Ι ᾳ «ορ 

αγταίγ ε(ῦ ατπι σο ΟΓ4335... ς (Ξ 08 Βπ) αἀἆᾶ ουν (Ῥεμιι ,,τθυίε") 

6ΠπΙ ΝΡΜΒΌΣΑ αἱ] Ρ]α ἔνρ βαἩ ΟΥτ 5 5 |. ο (αἱ. 049338): Τη οπη ὁ 
ο. Β | πατηρ (εί. ΟΥ 5311" 33’ 580 1. ϱ, ααἰπαπίθ6θ)... Ἠπ ο πατηρος. 

Β ην: κ εἲ (1.6. ή) | εκτ. Φεου: ἆ οτη | ουδε γαρ (εξ. α Ὁ αν ΗΙΙ 555 
ΟΥ 9581 ΟΥν 559. Βαδείμᾖ298ρυτε γαρ): 981 69. 194. πρεζα ΕΗβΣ 1α 
ου γαρ | εληλυθα: ϱἨ εληλυθον | αλλ (εί. ΟΥ 5331 ΒαβοίἩ): ϱ αἱ25ος 
αλλα 

48. δινατι: 1, δια ΟΠΠΊ85Ο τι | λαλιαν (αξ. ΟΥ3:351 ἘΙΒΡΣ 574): ϱ813 948. 908. 

αληθειαν | τον λογον τον εµον (εί. Οτ Εβδ): 69. 846. τον εµον λογον 



1 Το 8, 8 

1 Το ὃν 5 

844 δ, 44. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

Ν στ, {0 ε . 3 -- Ἡ -- , 5 Ν Ν Λ }ον τὸν εµὀν. «3 ὑμεῖσ ἐκ τοῦ πατρὸσ τοῦ διαβόλου ἐστὲ καὶ τὰς 
ἐπιδυμίασ τοῦ πατρὸσ ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνοσ ἀγθρωποκτύνοσ 
π 3 Γ ᾽ - Γ - η λ 2 [όν ρ / ή) απ αρχησ καὶ ἐν τῇ ἁληθείᾳ οὐκ ἕστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἁλή- 
' . . ο ο) - Ἡ - 3 - 6 ΡΟ , Ψεια εν αυτῳ. ὅταν λαλῃ τὺ ψεῦδοσ, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύ- 

-- ή. 4 το Ν πα η ὃν να ἐστῖν καὶ ὁ πατὴρ αὐτου. 40 ἐγὼ δὲ ὅτι τήν αληθεια» λέγω, 
3 ο να , νο Ἱς οὗ πιστεύετέ µοι. 46 τίσ εξ ὑμῶν ἐλέγχει µε περὶ ἁμαρτίασ: 

κ 

:Ὁ α1ὸ ἔογο των λογων των εµων. Ο8 Οµ 3, 395 αι αἀφον{ρΏε νογβ]β 
διατι --τον εµον, Ρουρῖς: αἴτιον, φησίν, ἐστὶ τοῦ ὑμῖν μὴ γινώσκεσθαι 
τὴν ἐμὴν λαλιὰν τὸ μὴ δύνασθαι ὑμᾶσ ἀκούειν τοῦ προς ου. 

44. του απίο πατροσ ΕΠΙ ΝΒΟΡΙΣΓΔΑΠ αποῖ αἱ Ίοησο Ρρ]α Ο]σπη 568 013, 

195. 589 ϱἱ 5,350 63335: 583. 358 Θἱ0 (πο ἀἱδεγίαδὸθ ἀμφίβολον μὲν οὖν ἂν 

τὸ λεγόμενον καὶ εἴπερ εἴφητο τὸ πρότερον ἄρθφον τὸ τοῦ, οἴς) 
(Ερῖρ]ι 519) εία... ς (-- αὖ Απ) οπι «τη πηῖπιιδο νἷκ πια (Ίέοπα αγΙΠ ϱο). 

Ῥναείετεα κ 44. οπι Ο15151 (ο λογοσ ο εὔαγγελικοσ λεγων' υμεισεκτου 

διαβ. εστε) οπη τ. πατροσ... ΒΠΕΑΣ α155 Ο]οπιδός 051390 Ῥαρ2)δ8 ϱχεοά1 
Ἐρτρ]ι 5: 350 Ῥιάπιαπ]οὰ (64α11 511) ρρα απ οοπα οί (611 6, οὐ) πάὰ 

υμων | του διαβολου: Χ οιι | ην (αἱ. Ο1οπιῦθὴ Ον 1998: 340 ρε ὐπί 3,160 ΟΥῥ 
506 ϱ{ο): 60. 181. 499ν Πεἶπί 3ο. 931 Ῥογαίρρ 136 (ο υμετεροσ πατηρ 
απ αρχ. ανθρωπ. εστι) Ον 3135 Γ1ά1ΠΑΠΙΕΝ 811 εστιν | απ:1 εξ | ουκ 

ΟΠΠ ΝΕ” ΡΗΧΔΑΣ 1. 693” 255. α15.56Υ Γ1άπιαπ{σα ΙΤ Ογγήδθδσοπι,,. ς Τι 

ουχ ου ΒΡΟΓΑ”Π πο αἱ ρ]ον (1ἴεπι οεὐἆ Οἶεπι Ον 011) | ουχ εστ. 

αληθεια εξ. Οἱ επι 568 ΟΥ 3540 ο{5έπις] 544 1{ΡΙΕΥ νρ οἱο... ΡΙ (Ἠ οογίέαξ 

ὑπ εο ποπ εδ) πι ᾳ Ο 543 5επΙΟΙ ΟΥΡ 20δ αληδ. ουκ εστ. | λαλη: τη 

4] Ρ]ας530 Ερϊρ]ι 315 (564 ΥεὮ λαλη) λαλει | και ο πατηρ: 15τ. Όγι 558 

ΑπίΙΟςΗ οι 13 (1095) ωσ (Ογτ καθωσ) και (157. οπι) οπατηο, Ίτεπι α 

Ὁ 6ο 5 1 {08 ΠΠ δἶσιί οί ({ο5 οπι) ραΐεν. ΟΕ Ισιπϊπίρο]393 εάν τισ 
Θεὸν γόµου καὶ προφητών κηρύττη ἕνα, ζγ δὲ αργῆται υἱόη εἶναι 9εοῦ, 

ψεύστ. ἐστὶν ὧσ καὶ ὁ πατήρ αὐτοῦ ὁ διάρολοσ. Πε Ερὶρ]ι 519 (Ἠπου. 

Οαἱαποτιπη) ὑμεῖς υἱοί ἐστε τοῦ πατρὸσ ὑμῶν τοῦ διαβόλου, ὅτι ψεύ- 
στησ ἐστίν, ὅτι ὁ πατήρ αὐτοῦ ψεύστησ ἡ). ἐκεῖνοσ ἄν θρωποκτόνοσ 

ἦν, καὶ ἐν τῇ ἆλ ηθείᾳ οὐκ ἔμεινεν' ὅταν λαλεῖ (νεὮ λαλῇ) τὸ ψεῖδοσ, 

ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι καὶ ὁ πατήρ αὐτοῦ ψεύστησ ἡν.. Ῥάγεαςὅ 

(Ίιαου. ΑγοοπίΙσογ.): ἡὑμεῖσ ἐκ τοῦ σατανᾶ ἐστέ. καὶ ὅταν λαλῆ τὸ 

ψεῦδοσ. ἐκ τ. ἴδ. λαλεῖ, ὅτι καὶ ὁ πατ. αὐτοῦ ψεύστ. ἦν. Τοπι δτΊ 

(Ίπετ. Μαπίεμ. ὑμεῖσ υἱοί ἐστε τοῦ διαβόλου. λέγει γάρ οὐχὶ δώδ. 
ἡμᾶσ ἐξελ.; εἶσ ἐξ ὑμ. ἐστὶ διάβολοσ. ἐπειδὴ απ᾿ ἄρχ. ψεύστ. ἐστὶ καὶ 
ἀνθρωποντ., ὅτι ὁ πατ. αὐτοῦ ψεύστησ ἦν. 

46. ὃε αἱ. ἔρ νρ 54] «ορ βγταί οίμν σο τα]] ΟΥ 1541519 6ἱ 548 οίο... ϱ 14. 
αΌ ο ο βΣ1 4ο | οτι (1 απ ᾗα [ου ἵπρ της ΙΠΠ σαῖ οίο φία νο] 

ιιοπίαπι) αἱ. Ον 5 11 οἱ δ1δ: 1 ο (εκ Ἱπομτία οχεῖζ1ξ τι απίο την), νροἰε 

οὐ. Ψετίππί «8 «ορ 6ᾷο ὕ6γο ἀῑσο πεγίαίεπι (ορ αὰ οοὐί) | λεγω (ϱ 

λαλω, ἃ ο Ἰοημον, Ε οσμές δι) αἱ. Οἳ 3,51 ϱἰ 548 (ᾳπϊπαι{εβ) είς: ο” 

19. 124. 205. Ὦ ἔ εορ αδἰἩ Ογτή 566 αάά υμιν, Ἠΐπο Ίωη [υμιν] | µου: Ὁ 

αάὰ υμεισ 

46. τισ εξ οἷο (οι. Οτ 295345 οι 49: 1ρηΒίροΙ 584 {τΑ]15 τισ 118 αμαρτιάσ): 



ΚΑΤΑ ΤΩΑΝΝΗΝ δ, 59. 845 

εἰ ἀλήθειαν λέγω, διατί ὑμεῖσ οὗ πιστεύετέ µοι; 4: ὁ ὢν ἐκ τοῦ 
Θεοῦ τὰ ὁήματα τοῦ Θεοῦ ἀκούει' διὰ τοῦτο ὑμεῖσ οὐκ ἀκούετε, 

ὅτι ἐκ τοῦ Φεοῦ οὐκ ἐστε. 45 ἀπεκρίθησαν οἱ Ιουδαῖοι καὶ εἴπαν 

αὐτῷ ' οὐ καλῶσ λέγομεν ἡμεῖσ ὅτι Σαμαρίτηισ εἶ σὺ καὶ δαιµόνιον 

ἔχεισ; 49 ἀπεκρίθῃ Ἰησουσ' ἐγὼ δαιμόνιον οὐκ ἔχω, ἀλλὰ τιμῶ 
Ν λ / μάς -- 2 /.. ) 3 Ν λ ».-- ος Ν 

τὸν πατέρα µου, καὶ ὑμεῖσ ἀτιμάζετέ µε. 0 ἐγὼ δὲ οὐ ζητῶ τὴν 

δόξαν µου" ἔστιν ὁ ζητῶν καὶ κρύων. 9 ἁμὴν ἁμὴν λέγω ὑμῖν, 

ἐάν τισ τὸν ἐμὸν λόγον τηρήσῃ, Φάνατον οὐ μὴ Θεωρήσῃ εἰσ τὸν 
αἰώνα. Ὁλ εἴπαν αὐτῷ οἱ Ιουδαῖοι' νυν ἐγνώκαμεν ὅτι δαιμόνιον 
2ῇ .) Ν » ΄ Ν [« λά Δ Δ ι 218 

ἔχεισ. “4βοαὰμ απέθανεν καὶ οἱ προφῆται, και σὺ λέγεισ᾽ εάν τισ 

Ῥ 2835. 9593 440. οπι ναιδαπα (:: ἐταπβῖ]θπίθς α πιστευ. μοι αἆ πιστευ. 

μου) | ελεγχει: ΕΤΜΝ αἱ αἰίᾳ ελεγχη | εν οπὶ ΔΒΟΙΣΧΠ αν 1ὲ νρ ρο 

54Ἡ «ορ ΦΥΥΡ αίμὲ (6ἱ ΦΥΥΡΕΒ εξ εἵ) αἲπι ΟΥ Οδ ΟΥΥ 965... ς( αυ 

97) αἆά δε εππΙ ΓΑΛΑ αποδ αἱ ρ]οί αεί | αληθειαν: 69. δεῖ 142. 9259. 
την αληθ. | υμεισ: τ1. 15Τ. ἃ νρ (5εἆ ποπ απη Γὰ [ου Γ08 είς) ΑΥΠΙ ϱο 

ΟΠ μοι: Ἡ µε 

4Τ. ουκ αχουετε: Χ ἃ οὗ πιστευετε | οτι εκ πβαιθεστε: Ρα 119. οπι 

48. απεκριθησαν 5ἶπε ουν πΙΏ ΝΒΟΡΙΧ α]]δα Ὦ ο ο β 1 {ο5 β81 ορ 8ΥΤ 

868 (α{ὰτ εἴ γεδροπᾶ.) Ον 9555 ΟΥν 565... ς (8ομα ,τεσίε’, 5δεᾶ - αυ 

5) πάά ουν εαπι ΓΔΛΙΠ Ἱπ68 α] Ρ]ει {6 α νο 5ΥΙΡ (ρο αμίεπι) ΟἨ 51965 | 

ειπαν ουπι ΝΒοῦ 98. ΟΥ... ς ειπον οπι ΤΧΓΔΑΠ πποῦ αἱ Ῥίες ΟΥτ 

ΟΙ | λεγομεν (ΕΜΧΓΝ αἱ λεγωμεν): 91, αἱ ραπο ο (ο ἆ 3: νὰ πορ ὄεπε 

ἰούπιιις) ΕΙΙΒΡΣΣΤ4 ροβί ηµεισ Ῥοπ (α 6 4 Ο]Υ29δσοπῃ οπι υμεισ)... τα. 

949. α119 01365 οοπΙ ελεγοµεν | σαµαριτησ ο. ΝΗΣΧ αἱ (ο εί. αΏΡ1) ...ς 

Ίωῃ Τϊ σαµαρειτησ επι ΒΟΡ απο τε]! αἱ Ρ]εχ | ει συ (εί. κὲ ΟΥ 2955" 51” 
358 αἱ 1πί 5,95 Έορ5 τή ο{ς): νἲ 1. 118, γτρ ἰχί ΟΥ, Τ9έοπι συ 

49. απεχριθη 6 (οπ" 69. 946. οὖν ΟΥ δλδ οἴβι χοπ... δα 1. 19. 69. 
118. 194. αἱ Ραις 60Ρ αγπι ΒΥΤΗΤ αθί] δαχ αάά και ειπεν | τον πατερ. 

µου: ΡΕ" µου τον πατ. | ατιµαζετε: ἆ δρεγαξίὶ (Ρτο δρενπας, πἲ ᾳ 

Παθοί): ϱ 1 νρεῖο οεεάἅππα (αἱ [α, 5εά ποῦ απΏ ΤΟΥ {05 α]) Ψιλοπογαδ[ῖν 

δ0. δε (αξ. ΟΥ359019): 99. 69. αἱ Ρατο 8ὐπι ϱο Οτ565 015259 ΟΥ τη 55 οπι 

51. εαν τισ (1έα Ο14956095 546Ρε, ο, 1{ νρ οἱ φιῖ8, ίοπι οοΡ ΒΥΥΡ αίΙ ϱο): ϱ 

οσ αν (φιήσωπιφιε), Ίέθπη 888. ΥΥΞΟΧ | τον ἐεµον λογον οππη ΒΒΟΡΙΙΧ 99. 

968. ΟΥ 406055 ΟΥγ4, δἹλάσοπα,., ς τον λογ. τον εµον οπίη ΤΑΛΠ αποῦ 

α] Ρ]οι (14ἱ να θεγπιοπεπι πιειπι, οετδίηι πιει) ... 499. αἱ Απινησαἲ 55 

Οντ«,δτλο οοπα Ο0119, 368 τον λογ. µου (ΟἨχ µου τον λογ.) | τηθηση ευη 
ΒΟΡΙικ 1ης τθ]] αἱ ρίετ 01936055 θΐο ... ΝΜΓ α] Ραµς τηρήσει | θεω- 
ρήση (4 Θεωρη) επι ΒΟΡΙΧ της τε]] αἱ ρίος ΟΥ 939055 (8ερίίες)... ΝΜ 

τ 1. αἱ αἰῖα Ο14385 515 Ομ 51369 Θεωρησει .... ΟΥ 303 ου µη οψεται, Ογτ 

4013 ρυ µη ιδη 
69, ειπαν οι ΝΏ ... ς Ίμῃ ΤΙ ειπον οππι ΒΟΣΧ θίο. Βοτϊρβδῖπηἁς 8ἶπθ ϱ0- 

Ρα]. οτι ΔΕΟ αἱ Ραπο α Ὦ 6 ΒΥΤΣΕΗ ϱ{ὰὲ σορ ατπι Οχ393...ς αάά ουν 

οππι ΡΙΧΓΑΛΠ απο αἱ Ρ]εγο ΕΗ5 1ᾳν6 (8εἆ ο Η5 14 νρ οἵι αυτο) 
ΦΥΥΡ βαἨ (Ρο ἔπιο ἀἰπεγιϐ) ΟΥΣ 511 { ου: κ οπι | τισ τον λογον µου 

18, 31 

11ο 4,6 

πι, 90 
Μί 10, 95 

6, 94 
11, 55 



8460 8, δ9, ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

Ν / / 2 Δ ’ ’ λ ην 9 

τὸν λόγον µου τηθήσῃ, οὐ μὴ γεύσηται Φανάτου εἰσ τὸν αἰώνα 
Με Ν Ν ΄”.. τ ας λ « ” 2 / [εο .) “{( 

9ὸ μὴ σὺ μείζων εἰ τοῦ πατρὺσ ἡμῶν βραάμ, ὅστισ απέθανεν; 
9 - » . - 

καὶ οἱ προφήται ἀπέθανον  τία σεαυτὺν ποιεῖσ; Ὁ4 ἀπεκρίθ 
2 μω νμς  Ά  6Λ τσ ῤ 3 { ς ο. δς / 3 τος 
/ησουσ᾽ εαν ἔγω δοξασω ἐμαυτόν, η δύξα µου οὐδέν ἐστιν ἔστιν 
ς / ς ο. /- ) « -- / 4 « λ « - ὶ / 

ο πατ]ρ µου ο δοξαζων μὲ, ΟΥ υμεῖσ λέγετὲ ὁτι Όεὺσ ἡμῶν εστί, 
-- λ 2 η ; ν Σ ΑΝ ν τς ο ωἳ 2”! - 

Ὀ9. και οὐκ ἔγνωώκατε αυτόν, ἔγω δὲ οἶδα αυτόν. καν ειπω ὅτι 
2 ης αν υφὶ ” σα ς - ; Δ ασ ολο 

οὐκ οἶδα αυτόν, ἔσομαι ὁμοιοσ υμῶ» ψευστησ᾽ αλλὰ οἶδα αυτὸν 

ΕΠΙ ΝΑΒΟ θίςε: Ὦ µου τισ τον λογο», 1 τισ µου τον λογ., 9ὺ. Οἱ 3 398: 
305 τισ τον εµον Λογ. | τήρηση: ΤΝΓ αἱ Ραπο τηρήσει | γευσηταν ομπ: 

ΝΑΟΡΙ,ΧΓΔΑΠ Ἱπςδ αἱ100 ϱεχο ΟΥ 3365: 366 ΟΥν οδά,,,ς (- αὖ 2) γευ- 

σεται εππι ΕΡΕΗ αἱ πια. Β6ὰ Ῥτο ου «η γευσ. Φαν. (93 οι θα».) Ἱαρεπέ 

Β 9ρεν ϱ Φανατον ου µη Όεωρηση. Αἲ ΟΥ 565 οἱ δὲ [ιουδαῖοι] οὐ 

τοῦτο [θάνατον οὐ μὴ θεωρήσει ε. τ. αἰ.], ἀλλὰ τὸ μὴ εἰρημένον ὑπὸ 
τοῦ σωτῆθόσ φασιν᾿ οὐ γὰρ εἶπεν - θανάτου οὗ μὴ γεύσηται εἰστ. 
αἰῶνα, ὅπερ οὗτοι προφέρονται ὧσ ὑπὸ τοῦ κυρίου ἡμῶν εἰρημένον. | 
ειστ. αιωνα (εἰ.α ο ΓΗ”. εοἵξσσᾳνς ΟΥ3, 565: 566 οἱς): ο Ὁ ο 53 1 οι 

(πες Νοπη 9164 οχρτίπ]), Ἠϊπο 00 

69. πατροσ ημων (αι. ἔᾳ νς Ον 1313: 305: 301) ρα υς ο ΒΣ' 1 οπι | οστισ᾽ 
(εί. Πρ]εῖ νρ Οτίετ): Ὦ α οτι (δεπα ,Ρρ]αῦε εχ ΠΠΟΥΕ Το, δεὰ οστισ ΏΙΙ- 

4παπι ἵπ Ίος ενσ]’) | και οι προφηται: ο ΒΥΤΣΕΝ (αίρ 5εὰ οἳ ς, ο. 

Ἰαῦ6ί) και των προφητών οἱ | και οι προφ. απεθανον (ϱ3 -θαναν): 

29. 40. 68. Τ1. 248. ϱ8οἳ αἱ ραπο ΟΠ | σεαυτον 8ἱΠ6 συ 6Η ΝΑΒΟΡΩΚΙ, 

ΧΓΔΠ α]50 1{ νρ 858) «ορ οίο ΟΥ 52368: 568 (Ην 8, ὅτο- ὅτά Ογτή ππυ]ς,,.ς 

α4ᾷ συ οππι ΕΕΗΜΒΌΛ (κίτεβε]]) αἱ Ρ]α σο απ 

54, {6 ϱΙΠῃ ΑΒΟΙΙΧΓΑΖΑΠ” απο τε]] αἱ ρ]ον Ογτ1ν στ... ΑΡΑ”Π3 (5ος ΤΥΡΗΒ 

ὃ εταδιπη) 69. 946. αἱ ραιο Ου 3365 ο 16 | δοξασω οππα νειεῦμο”ο 1. 
69. 946 αἱ ραιο 035685 015 0Ηχδ2Τ0 οαχπιοδο». Ίΐεπι α ο ο 5 1 α (εἶατί- 
εαυεγο ο ϱ 3 1 Απιῤἒᾶ, Ποπογίῄσεανεγο ἆ ᾳ, θἱογύῇσανεγο α), Τετ ΡῖΕΧ 
335 αΙογύῇσεπι ... 5 δοξαζω οπΠΏ ΝΕΒΟΙΧΓΑΛΙ αποῦ αἱ Ρ]εν Ομγπιοπίς 

Ον τση, Ἱεπα Ε νµ φἰογύίσο, Ὁ Ποπογίῇσο | ο πατηρ µου (αππι ΒΥΤΗΗ Ος 

3965 Ταογ{ΡΤΑΧ33 01η µου, ΑΥΙΡ ο Ἰαροί): Οἶσ Σ,510 οπι. Νδαδππρ]ε 
Ἠπος: ἐνταῖῦ θά φησιν’ ἔστιν ὁ δοξάζων µε. καὶ διατίὶ μὴ εἶπεν: ὁ πα- 
τὴρ ὁ πέµψασ µε, ὡσ ἄνω ἔλεγεν, ἀλλ ὃν ὑμεῖσ λέγετε ὅτι θεὺσ ὑμῶν 
ἐστί, καὶ οὐκ οἴδατε αὐτόν ; ἐβούλετο γὰρ δεῖξαι ὅτι οὐ μόνον πατέρα 
αὐτὸν οὐκ ἴσασιν, ἀλλ οὐδὲ Θεόν. | Όεοσ: 1 ο Θεοσ | ημων (αν) 
ο! ΑΒΖΘΙΦΟΙ/ΓΔΑΠ αποῖ α] 100 βρ απι οπι {ογ {ὰ 18ο 1ΠΡ δαξ πΙπῃ Ὠιί 88Η 

{παγ {ο] δακ ο 5α]Ἡ «ορ βγταϊ αγπη αε{Ἡ.... ς (5ε4 Β εοπ{ιά1ί Ἱεσίῖο- 

πεΒ 1Π σοπι) Τη υμων ΟΠΠ ΝΕ Ρεχ αἳ πππα ο ο Η” 14 νροᾶ Ον Σ στο 

ΟΥ 550 Τατ ρταχ 33 (αιεπι Ό05 ἀἰοιδς ἄσιιπι ο88ε υεβίγΠΠ) 

50. καν ο ΝΒΡ....ς Τϊ και εαν ο. ΑΟΙΧΓΔΑΠ 1ης τα]! (8εἆ α οΙ1 και εαν 

πβᾳ αλλα οιδα αυτον) αἱ οπηπσ]ᾶ | αυτον Ροδί ουκ οιδα: Δ ΟΠ | εσομαι 
οµοιοσ: Ὦ οµοι. εσοµ. | υμων 6ΠΙΏ ΝΟΕ ΧΓΔΑΠ πποῖ 99. αἱ ρίον Ογτ 1581 
(εσοµ. οµοιωσ υμων ψευ.) ... ς Ίωπ υμιν ο. ΑΒΡ 1. 52. 101. 204, 2 | 

αλλα οὔτι ΒΡΧ.... ς αλλ 6ΝπΙ ΝΑΟΙ, 116 χ6]] αἱ οπιπΥ]ά 



ΚΑΤΑ ΙΟΑΝΝΗΝ δ, ὅ9. 841 

ΔΝ / ) ” -” ᾧ / ς Δ ς - 2 / 

καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ τηρῶ. 96 4βραὰμ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἠγαλλιά- 
ο 2]: Δ ς ’ Ν 3 ΔΝ Ἐν ὥ νο 1; 

σατο ἵνα εἴδῃ τὴν ἡμέραν τὴν ἑμήν, καὶ εἶδεν καὶ εχάρη. Ὁτ εἶπαν 
τ ὦ ” ο ο ” ᾿ Ν 

οὖν οἱ Ιουδαῖοι πρὺσ αὐτόν πεντήκοντα ἔτι οὕπω ἔχεισ καὶ 

"Αβραὰμ ἑώρακασ; Ὁδ εἶπεν αὐτοῖσ ]ησοῦσ᾽ ἁμὴν ἁμὴν λέγω ὑμῖ οαὰμ ἑώρακασ; Ὁ5δ εἶπεν αὐτοῖσ [ησοῦσ" ἁμῆν ἁμὴν λέγω ὑμῖν, 
Ν 5 Ὃ Να) π / σ / 

πριν 4βραὰμ γενέσθαι ἐγὼ εἰμ. Ὁ9 ἤραν οὖν λίθουσ ὕνα βάλω- 
δι νο - ος ΕΙΡ «ην { ἲς- Β » « » 

σι επ αυτόν ]ησοῦσ δὲ ἐκρύβῃ καὶ ἐξηλθεν ἐκ του ἱεροῦ. 

56. ειδη οσα καβτρ”κ 69. (ο ήδη) ΟΥ 931 γεν ς Ίωῃ ΤΙ νδη ουπι Ἠ50Ρ”1, 
πης τε]] αἱ ρ]αι (Ἰίαπι Τ]μάοίσ]ετη 5 Ον 5 38" 105" 506 Ἠμβιπαχο 191 ϱ(Ρ5 485 

Οἳν ΟΥν είς). Τθενο Ερίρ] 655 οἱ Β5:Α:1 135 Ίγαλλιασ. ιδειν την ημ. 
µου (Ῥ5-Α{. την εην), Ιίεπι ὂἳ επεθυµησεν τδειν την ηµερ. µου. | την 

εκην: 38. µου... Χ δα] οπι | ειδεν ο. ΝΕΡΕΕΕΗΡΌΔΛΗΣ αἱ Ρα... ΑΟΚ 
ΙΜΣΕΠΤ αἱ πια (δεν 

5τ. ειπαν εππ ΑΡ... ς μη ΤΙ ειπον οππ1 ΑΒΟΙΣ ππο τε]] αἱ οπαπΥ]ά | 
9ο πεντηκοντα: οί Ππί 145 (2,336) Ἰου αμίεπι οοπθεφιεπέεγ ἀἰοιίιι εἰ φιί 

ἴαπι «ΧΙ; αππος εωσεβεῖέ, «πφιαφεδίπιιπι αμίεπι αππππι ποπιάπι αφτί, 

πο ἑαπιετι ππιζίπι α Φιπφια(εθίπιο αππο αὐθίδέαί. «Ιἱ αιέεπι αι ος 

ΧΑΧ αππογιήπαι, ἀἰσεγείω ίφμε: Θιαάγαφίπία απποίΊπι ποπάωπι 65 -- 

Άοπι εὔφο ππι[έιπι αδεγαί α φζπφιαφίπία απιπῖΒ, εἰ 1άεο ἀἰσεδαπέ εἰ: Οαἵῃ- 

απαρ]ηία ΑΠΠΟΣΙΠΙ ποπά στη ϱ5 εἰ Αυτα]. νΙάϊδΗ 2 Λοπ ΕΊΦΟ απΊιΟ 1Ο 

Λγαεαϊσασϊξ πεο ἀἄπιοαεσῦπιο πιεπδε απιπέ Ῥαδδις εδὲ; {επιρις επῖηι α 1φ6- 

πιο απο Ἱδφιπε αἆ φιζπαφεδίσαπι παπι ετίέ Ίίππις απ. Αίετ 

Φον λπί 1ησαἱ355 τί γὰρ ἐκώλυε τεσσαρόκοντα εἰπεῖν, χὺ τὴν κατὰ σάρ- 
κο ἡλικίαν νεάζοντοσ - ἠδύναντο δὲ καὶ πρὸσ τὸ ἀρχαῖον τοῦ άβρα. 
ἀποβλέποντεσ λέγειν΄ μὴ πεντακόσια ἔτη ἔχεισ ἢ χίλια, εἰ τύχοι, 

ὅτι ἆβρα. ἑώρακασ; - τῶν πεντήκοντα ἐτῶν ἐμνήσθησαν διὰ τὸ τὴν 
ἑβδομαάδα τιµίαν ὑπάρχειν τοῖσ υἱοῖσ ἰσραήλ ..... ΔΑ (ὁβαρτα Ππθατη 

πεντήκ. ποίανΙέ β5εά αἰίεταιη βοτ{ρίαγαπη ποή ἀθ]ενῖθ) 259. 262. (α 

ππαβῦατῦ αρ Ῥοβδίη.) τινὰ τῶν ἀντιγράφων αραά Ἐπίλγπη (αά Η. Ἱ., 

αἀἀῑίαιιθ Ίρ5ε ὅπερ δοκεῖ ἀκριβέστερον) Ομν ΣΤ (εκ οὐ ἆ οπιπῖρ; αάἀῑε 
ὧσ ἐγγύσ τῶν τεσσαράκοντα ἐτῶν λοιπὸν εἶναι τὸν χ9) ΤΒ5-Α11ι 155 
(δετπα, οοπ/{γ. οΠ1Π. Ἠπον. ϐ) αἱ "15 (1 Τη 1/9) τεσσαραπκοντα (Α οπηδβα 

Ρείπια ΒΥΙ1ῦα σαρακοντα) | ουπω: Ὁ ουδεπω | εωρακασ (83 -χεσ) ἐππι 
ΝΕΑΒΟΡΡΟΓΑΠΑ εἰο (Ίέεπι ΕπάΗΚΙΜΚΑΠ" είς εορ.): κ” 5αἳ εωρακεν σε 

68. ειπεν Βἶπο οοΡιι]ᾶ ΟΠΠ ΝΑΒΟΓΔΑΠ ππο το]] αἱ Ρία 1 νρ είο ... 1, αἰ5 

βΥ1Ρ αεἰῃ και ειπεν, ΡᾶΚκ 150 ϱαἩ ειπ. ουν | 16 ουπι Β0 οὔοἩ... ς ΤΠ 
ο 18 οΙΠῃ ΝΑΡΗΧ τ1πο τε]1 αἱ Ρ]εν | γενεσθαι εἴ. ΟΥ 1150 εἰ, 195’ 353 ΈΕβ 
τηλ 191 ϱ{4Ρ5 455 Α{Ι359 οἳ”1Σ αίο (οβ 6ξ. ΓΙ ΣΙ11,15 καν αυτος περι 

εαυτου ο δεσποτησ - ειπεν αµην αµην λεγω σοι, προ του τουσ αιω- 
γασ γενεσθαι εγω ειμι) ... Ὀ α Ὁ 96 ΠΞ 1 ᾳ (ποη Ἰίεπι Ενα) Ίρπ 

προ] 345 (Μασπὃ) ΕΡρΙρΙ"0Τ (αμ. αμ. λεγ. υμιν οτι προ αβρ. εγω ειµι. 
ην γαρ προ αβο. αληθωσα εἰς) εἰδΗΡΙ Νονας”5ἳ (4113) Ὑἱοζοτῖη οπι 

69, ηραν ουν: Ὁ τοτε ηραν, ἴἴεπα ϱο | δε (ΑΥΙΣΕΒ εξ Πεβις, ε Ίεσις ἐφ η): 

8 οπι | εξηλθεν εκ του ιερου 8ίπο αἀἀ]ίαπι οππ ΝβΡα Ρο εβρ] νε 

Β8Ἡ αγΠΙ ρου» ΟΥ 4,393 (6 εκρυβη και εξηλθεν εκτ. ιερου, οτε παρα- 
γων ειδε τον απο γενετησ τυφλον) Οἷιχ Σ) 313 (εξηλΘεν εκ του ερου και 

επ 18, 1Τ 

10, 851 
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ΙΣ. 
λ / ν ”/ -- Ν 

1 Καὶ παράγω» εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὺν ἐκ γενετῆσ. 2 καὶ 
3 ’ ς ολλ η « « Δ » - ’ αν κ ϱ) / / κά πρωτησαν αὐτὸν οἱ µαῦηται αὐτου λέγοντεσ᾽ ῥαβῥεί, τίσ ήμαρτεν, 
σ .ἃ « Ἐν - ς Λ » . 2 α . οὗτοσ η οἱ γονεῖσ αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸσ γενγηθῇ: Ὁ ἀπεκρίθη Ιησοῦσ 
” στ α΄ ” τω -- λα ”΄ - 

οὔτε οὗτοσ ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖσ αὐτοῦ, ἀλλ ὥα φανερωῦῃ τὰ 
” - ρω 8 . - / ς - ον 9 .. 6 αν .ω ’ 

ἔργα του Θεοῦ ἐν αὐτῳ. 4 ἡμᾶσ δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέµ- 

ανεχωρησεν επι την τνασιν του τυφλου, δια των εργων πιστουµενοσ 
οτι προ του αβρ. εστιν) ΟΥν 3 536ἱκ (9ἱ 9ΟΙΗ καν ου ηρχεσθη τω λαθειν 

αλλα και εξεισιν εκ του (ερου, τυπον ωσπερ τινα πραγµατων ημιν 
νοήητων καταγραφων εν τουτοισ. ἈῬοᾶ νιάε ροδίς 1051)... ς (Ξ α9) 

αάά διελθων (ΑΕΆοΙικ 98. αἱ ραπο οορ ΦΥΤΣΟΕ ΑΙ 39 και διελθων, ροῦ 
Ἱπουχίαπι ε{. πεὈ) ὅια µεσου αυτων (ΑΕ8ρΙικ 98. αἱ Ρ8απο «ορ ΒΥΙΣΟΝ 
ΑΙ 359 αἀᾷ εποφευετο, Ίέεπι ΕΥΙΡ ς,") και παρήγεν ουτωσ (1: οἳ Το ᾱ, 
30). ουπη ΑΕΒΕΙΕΒΑΟΙΕΧΓΑΛΗ πο αἱ οπμσίἁ {ᾳ «ορ βγταἳ (ΑΥΤΟΙ εἰ 

ἐγαπείδαί εἰ ἐδαί ἴπ πιεζίηπι εογηπι) 8 αἲ]ι ϱο ΑΙ] 355 Τμάοτλοταοὶ πι οαί 
335 (πωσ εκρυβη; ουκ εισ γωνιαν του νερου αυτον περιστειλασ - αλλ’ 
- δια µεσου αυτων µη ορωμεγοσ εξηλΦε και παρηγεν ουτωσ.) Πα1)04Ρ8 

1η τεβδετ]ρίο αρ Α{Ι 3606 ιι) 0 

ΙΝ, 1. παραγων: οὔξαμνΣ (Ίΐοπι ΜΙης εσς]ε5) αἰ15 (Ί{επι ενν) ορ] νρ 
61ὲ οιεᾶά ππα (Ποη Ίέεπι απι {αι βατ Ἱπρ α1) ΟἨχ ὅτ8υς οίσοπι Ῥε- Αι δή 
(Ίχοπη. ἵπ επεζ απ) αάά ο (α] οπη) τ | ειδεν επ ΝΗΕΕΟΗΡΌΥΠΖ αἱ Ρρ]α.... 

Τ1 δεν οππι ΑΟΡΚΙΜΧΑΛΙ” αἱ πια | γενετησ ΕΠΙ ΝΑΒΟΡΙ/ΒΘ (οπηῖβδα 
ΦΥ 1]αῦα γε) Ὁγδ είς ... ΕΕΑΗΜΑΠ αἱ Ρ]α γεννητησ (Α αἱ -τοισ), κ αἱ 

Ραπο γενητησ, Κ αἱ ραιο γεννετησ. Ῥιαοίεγεα Ὁ ΡΒ-ΑΙΗ 50 αάά κα- 

ὤηενον 

9.οι μαῦθ. αυτου: Ὦ 6 οπι αυτου | λεγοντεσ: Ὁ ΥΣ6ἳ ϱ 1 οπι | ραῤῥει ΟΠΗ 
ΝΑΒΟΡΕΗΑ (κ ραῤῥη) αἱ β4ἳ ρο... ς Ιω ραῤῥι εαπι ΕΟΚΙΜΡΌΓΔΑΠ αἱ 

Ῥ]εχ ορ | γεννηθη:,Α αἱ ραπο γενήηθη 

3. εξ ΟΗΙΏ ΝΑΒΟΙΧΓΑΛΗΠ” πΠοΒ α] Ίοηρο Ρία... σ(Ξ αὖ 5) οἳς ουπι ρΠ 
(5εά ταγξας ἀθ]είαπη ϱ) αἱ Ογν 5δΝ, Ῥναείθτοα 1. 2Ρ8 αἱ Ῥαις Ὁ ο αάά 

καν ειπεν αυτοισ (α οπι αυτ., α γεδροπᾶἡ ἐπί Πεειβ) 

4. ηµασ ρτὶ οὕτη Ν"ΒΡΙ, (0 Ροβί δει Ροη) 8αἩ σορ ΦΥΣΗ ααίμτο ΟΥ Α, 589 

ΟΠΗ 1ὸ 15 (ἡμέασ ὑψίστοιο πέλει χρέοσ ἔργα τελέσσαι, ἔργα Φεοῦ ζώ- 
οντοσ, ἕωσ ἔτι φαίνεται ἠώσ). Οοπβνπιαί ΟΥ 3301 χρησάµενοι λέξει 

εὐαγγελικῇ εἰφημένη ὑπὸ τοῦ σωτῆροσ οὕτωσ ἐχούσῃ: ἐφγάξεσθε ἕωσ 
ἡμέρα ἐστίν' ἔρχεται -- ἐργάζεσθαν. Ποπι Ἱ ὃν ἦν ἡμέραν φησὶ τοῖς 

τοῦ φωτὸσ αὐτοῦ µεταλαμβάνουσιν΄ ἐργάζεσθε ἕωσ ἡμέρα ἐστίν' 
ἔφχεται - τοῦ κόσμον. Οππι ΟΥ ῥτοῦβα5 [αοῖί Ηϊανίε (1 Η{ογθιηῖα μα 1ὅ, 
π ερξεα]αί 5 Ιπεοε]ερία»ι), αΏίηαο επίπα Βα]ναίοχῖς νανγρα ἀῑοϊε: Όμενα- 

πεἰπέ ἄπι ἀἱεΒ εδὲ ... ς Ἱμι Τϊ εµε οππη ΝΑΥΘΙΘΑΟΧΓΑΑΠ απο αἱ οπαμΥ]ά 

ς να πο ΑΥΣΗΙΙ αα{ΠΡΡ τε] ΟΥ 351 (τουτέστιν ἐμὲ δεῖ φανερῶσαι 
ἐμαυτὸν καὶ ποιῆσαι τὰ δυνάµενά κε δεῖξαι τὰ αὐτὰ τῷ πατρὶ ποι- 
οὕντα). Ίἴεπι ηµασ 8ες οΙΏ Ν”Ἡ, 60ρ αθίτο Ογν 3,558 (τί γὰρ ζητεῖτέ 
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Ψαντοσ ἡμᾶσ ἕωσ ἡμέρα ἑστίν' ἔοχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶσ δύναται ἐργά- 

ζεσθαι. Ὁ ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ὦ, φῶσ εἰμὶ τοῦ κόσμου. ϐ ταῦτα 

εἰπὼν ἔπτυσεν χαμαὶ καὶ ἐποίσεν πηλὸν ἓκ τοῦ πτύσματοσ, καὶ 

ἐπέχρισεν αὐτοῦ τὸν πιλὸν ἐπὶ τοὺσ ὀφθαλμούσο, Ἱ καὶ εἶπεν 
δν Ωω , 5 Ν Π σ / 4 ς 

αὐτῷ" ὕπαγε νίψαι εισ τὴν κολυμβηῦραν του Σιλωάμ, ὁ ἕρμη- 

νεύεται ἀπεσταλμένοσ. ἁἀπηλθεν οὖν καὶ ἑνίψατο, καὶ ᾖλθεν 

φῆσιν ἃ σιωπᾶσθαι καλόν; τί δὲ τὸ καιρῷ πφρέπον ἀφέντεσ, µανθά- 
γειν ἐπείγεσθε τὰ ὑπὶρ ανθρώπου διάνοιαν; οὐ τῆς ἐπὶ τούτοισ 
ἐφεύνησ ἆλλ ἔργου, φησίν, καὶ συντόνου σπουδῆσ ὁ καιρόσ' δεῖ γὰρ 

οὗμαι μᾶλλον - καὶ ἐπείπερ ἡμᾶσ ἀνέδειξεν αποστόλουσ, τὰ τῆσ 

ἀποστολῆσ ἔργα πληροῦν. ἑαυτὸν δὲ τοῖς ἀπεσταλμένοισ συναναπλέ- 
πων ὁ κύριοσ καὶ τοῖς ὀφείλουσιν ἐργάζεσθαι τίθησιν ἀφιθμόν εἰο 
(Ον ἨΗίεν Νοππ α]ίεταπι ημασ πο αἰΙπραΠ{) ων. ς ἴτπ ΤΡ µε ΕΠΙ 

οἱδάαπι ααἱραδοιπα απίσα εµε, Ιΐθιη ΒΡ δα] ΒΥΤΗΙ ε: ἸθοΠο ηµασ α εου- 

γθσίογε αοηϊροῖπια, Μαρί5 νετο οίἵαπι Ύ1πι ἠκασ δει εργαξ. οειι- 

41 του πεµψ. ηκασ. Ἠϊπο ποπ οταᾶΙ Ρροίοεδί ΤΟΜΑΠΠΟΠΙ Ίκασ δει εργ. 

βοτ]ρβί58ο αίαιιο Ἠαῖο βορίηταο αίοπα, ΊΠΔΗ 1Π ΝΕ εί αοσοοπηπιοᾷαία 

6856 ϐᾳ «πας Σεαπυπίαν. Μι]ίο ρτοραβί]ας5 εβί πίχοαιε Ίοςο ηµασ 

αΏ 1Ρ8οΟ Τομ. Ῥτοίασίαπῃ 6856, α1ἱογοβ ναγο βα15 Παῦπίββο τος] (Πίο του 

πεμψ. µε, αίεγος αίγαπηηιιθ ἠμασ εχρα|ἶβδο. | εωσ εἰ. ΟΥ 5,301 εἰ (εκ 

οὐ. Γο]αν.) 931 οἱς.... οἳ(ὕεωσ) 1, 98. ΥΙΡΊΙΕ Ος95ἳ οκ ο. Ἠπαί. ωα, 

Ιίαπῃ Ὁ ἆ οπι ἄῑες εδ (1111 νο ἄιπι να] ἄοπεο ἀἄἱεβ εδ) 

6. εν τῳ ποσµ. ὦ 6ΠΠΙ ΝΑΒΟΓΔΑΠ ππςεξ α] ρ]εν ο {ΕΣ α απ {αι [ου πρ 84Ἠ 

σο ΑΥΤΙΩ5 ϱἱρ ατπι ΟΥ951... Ρικ 1.90. αΌαος] νοσεί ΟΥν ή Οµτ 

9918 ϱ εν τ. κο. 

ϐ. Α εποησεν | Ὦ πτυµκατοσ | επεχρισεν (ΑΡ --χϕεισεν, ΕΛ αἱ -χϕησεν): 
ΒΟγΙά επεθηκεν | αυτου τ. πηλ. επιτ. οφϐ. εππι ΝΗ1, 1. 98δ., Ιἴεπι Α 
οἳ 151. 254, 6Ρ9 τρε Ογγ 601 αυτου τ. πηλ. επι τ. οφ. του τυφλου, 

Ἠϊπο Τμ αυτου τ. π. επ. τ. οφύ. [του τυφλ.]. Βἰπιϊ] Ίου 5ο οἱ ὕι οσι{[οβ 

Ίιου ζμέμπι Ἰιμίο «αεσο, Ὦ αυτω τον πήηλον επι τουσ οφθαλµουσ αὐτου, 

Ἀ οί] εἴἶ οσι{οβ εὖιδ (ΟΠΠΙΦΒΟ τον πήηλον), β8α]ι ζόμπι 811Ρ6Σ οσι[ος εἴια 

... ς το) πηλον επι τ. οφῷ. του τυφλου οι ΟΧΓΑΛΠ απςῦ αἱ ρ]ετ ὃ 

ΦΥΤΡ (5ΥτΗΝ {ὐπζυτέ οσιῖοδ οαεοὶ ἐῑζις ζωΐο) Οτο Απηπιζας"5δ, Βἰπη]- 

Πίεν 69. 108. γ5όΤ ΑΥΙΦΟΝ σϱ0ρ ΟΠΙΙ58Ο τον πήλον, ΒΑ-Α.]ι 59Ἱ οπιςβί τ. 

πηλ. επι. Ἱμαπὶ Ρο και επεχρ. πδαπε οφ. δῖο: ο 3: ᾳ [08 εἰ 5ιρεῦ- 

τας 6ο Πίο (ο {05 ΟΙ) δε οσιζο εἶιδ, Ἰ εἰ κιρεγιπισαῖί εππι εἰ 

ὑπιζύπιωιί 1ῑΙί οσο; ϱ αἱ 5ιρετιιπαέ οσιζο σαεοῖ, ἓ εἰ διρεγὐπζυζέ 8ωρετ 

οσιίο8 οαεοί; νο εἰ ζὐμίυέ (πα {α αἱ {ουί) [ωζμπι ρε οοιζοῦ εἶμδ: α εί 

ἐὔπιιδέ οσο εἴις 

Τ. αυτω: Ὁ α 6 1] [ον οπα | γιψαι ({ Η3: 6 4 νΡ ἶαυα, 1 ζαυα έε, ο εί αυα” 

5αἩ «ορ αάά Γασΐεπι ἵπαπι): Α α Ὁ 6 (5εὰ ν]ὰε Ρο5ί) οπι, πο Τμ [πιψαι], 

Α” Ροδί σιλωαμ αάᾶ και νιψαι, Ίϊεπι 6 Ροδί απεσταλµ. αἀά εί αυα 

οσιζοΒ ἔποῦ | ο ερμηνευετ. (ϱ µεθερμ.) απεσταλµ. (5Υ9Ρ 18 63 απο- 

σταλμµενοσ): 8ΥΙ5ΕΝ (πο 1ἴεια Ρ δαίΓ) Ρ6ΙΡΡ οπι | απηλθεν ουν (ϱ 33. 
αἱ Ρας α ο | αὖπα οπι; 43: ᾳ εἰ αὐί, Ὁ εἰ ρενγεδεῖ, ο αὐἠί αιίεηι) και 

ενιψ. και ηλθεν: Ἡ οπι ((γαΗ5ΙΙΕΠΡ αὖ -ηλθεν κ ηλΦεν) ουν δα ηλ9. 

ΤΙΒΟΗΗΒΝΡΟΕΕ, Ν. Ώ. ΕΜ. 8. 4 [ 

Β, 12 

ΝΕΠ 8, 15 
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’ 8 ποτ / λ ς ς - 9. 4 ν Δ ’ 

βλεπων. Ὁ Οἱ οὖν γείτονεσ και οἱ Ψεωρουντεσ αὐτὺν τὸ πρότερον, 
σ π ᾿ 2 το ώ « 

οτι προσαίτησ ἠν, ἔλεγον᾿ οὐχ ουτὸσ ἐστιν ὁ καθ ήμενοσ καὶ προσ- 
- 2/ ” [ο] τν Φ . 3’ αη . ἡ 

αιτων; 9 ἄλλοι ἔλεγον ὅτι οὑτόσ ἐστιν ἄλλοι ἔλεγον οὐχί, ἀλλὰ 
4 ο. / τω οῇ’ 4 μες ) η ” στ 
όμοιοσ αὐτῳ ἐστίν. ἐκεῖνοσ ἔλεγεν ὅτι ἐγώ εἰμι. 10 ἔλεγον οὖν 

” -, - αγ. 2 [ή / / 3 .. αυτῷ πῶσ οὖν νεῴχθησάν σου οἱ ὀφθαλμοίς 11 ἀπεκρίθη ἐκεῖ- 
τη Π / - Ν Λ 

γοσ" 0 ἄγθρωποσ ὁ λεγόµενοσ Ιησουσ πγλὸν ἐποίῃσεν καὶ ἐπέχρισέν 

δ. αυτον: ΑΔ” οπι | προσαιτησ ήν ΕΠΙ ΝΑΒΟΤΡΚΙΙΧΗ” α]Ιὸ ΓΗ” ᾳναρο 
βα οοΡ Αγταίτ αγπῃ αα{Ἡ Ῥ8-Α {1 505 Ον 951 Ογν δις (Ξ5 αὖὐ 92) 

τυφλοσ ην εά 60ΓΔΑ απεῖ αἱ ΡΙεν.... 69. τυφλ. ήν και προσαιτησ., π 

τυφλ. προσαιτ. ην, ἃ ο 1 οαέσι εἰ πιεπαίσις εγαἰ (ο εδθεξ), ο σαεοιξ εἰ 

εφεπιιδ Γιέ, Ὦ πιεπαίσιι εγαἰ εἰ εαεσιθ | ελεγον: 1, πᾶᾶ οτι 

9. αλλοι ελεγ. οτι ουτ. εστιν: Τιχ 95. 904. ΟΠ | οτι αἱ. {ρ νρ Αιρίομ κ”: 

καῦς ο 5 1 ΟΥτήθοῦ Ρε-Α (1 ὔ0δ οι... ᾱ αἀά ουχ | αλλοι (Ν 194. 
6οΡ ΥΥΡ 1ηΡ οί αγ αάά δε, 5Υ1 αεἴ] ΡειθΡ εί αἴζι) ελεγον’ οὔχι αλλα 
(αλλα κο; Βικ α] αλλ) επι ΝΗΕΟΙΧ ὁδ. 124. Ὦ «ορ ΒΥΥΣΕΝ οἱ της ο( 

ΑΤΠΩ βθἴΗ Ρ6ΥΡ8Ρ. Τί6πι ΟΠΙΙ850 εἶεγονΥ 1. 38 6 νρ δα] Ρ6ιβΥ, ΦΙπηϊ] Ταχ 

ΟΥ 31609 αλλοσ ελεγεν" ουχι, αλλ, ΕΑ-ΑΙΙ 565 ετεροι δε ελεγον" ουν 
εστιν ουτοσ, αλλ. Οἱ οίῖαπι ΠΡ]έῦ..ν ς αλλοι (Ώ ετεροι) δε οτι επι ΑΡ 

Ε:ΓΔΑΠ απο (ΕΣ ΟΠΠ αλλοι δα οµ. αυτ. εστ.) αἱ ρ]ει ΕΓ1 σο Αγτρίχ(α 
αἰξ ἀἰσεῦαπέ, ο 15 α αἰδὶ αμίέπι ἀἰσεδαπέ «ωία). Ἠϊπο Ἰωι αλλ. [δε] ελε- 

γου [Όυχι, αλλ] | εκεινοσ 5Ίπο εορα]α 6ΗΠΙ ΝΟΔΒΟ ΓΕΡΕΗΙΜΒΑΛ αἱ ρ]α 
ΑΠ {οχ {α 1ηρ 84Π ΒΥΤΡ ἴχ Ογτ80δ.., η αἆά δε οππι κ"είερλο κυχγΠ 

99, 69, αἱ Ῥ]ιρ δα ὈςςίβΣΡΙ ανα (ίσοι 6πῃ α]) 5ο ΦΥΙ5ΕΝ ϱίΡ 

ο,” (ε(νΣ εί (116) 8. 60Ρ ΤΠ βεἰἩ. ΒΙπαΠίαον Ρ8-Α(ὔ5δ ο δε αναβλε- 

ψασ | οτιβες αεί. {ἔπσ]ᾳ να: ας, α Ὁ 6 ο 5 οπι 

10. ελεγον (οί. ν; κ ελεγαν) εἰ. οε ΓΗ” σ]ανΡ... Ὀ ειπον, Ὁ ἆ ἀἶπε- 

τωπέ: α ἀἰσιπιέ | πωσ ουν εππι ΝοΡΙςκ 151. α (5εἆ οπι ουν τί) 1 ατπι 

(αἲ 4) ΑΥΤΡ ο.” εδ (Ασποβεθτθ ναί οἱ. αοί1) (5: ο[ αἆ 6, 50) ,., Ίμη 

[ουχ], ς οπ1 6. ΑΒΓΔΑΠ Ἱποῦ α] ρ]ει Ὁσοσα{β” σᾳνΡ βα] ορ 56ο ΟΥι 

3604 (6γγ πειίγαπι ουν οχρτῖ. πθς ΟΥ 5953 λεγουσι; αυτω' πωσ ανε- 
ωχ. σου ου οφθ:.) | ηνεωχθησαν ο ΝΒΟΡΕΕΘΗΤΜΧΓΑΛ αἱ Ρρία ...ς 

αγεωχθ. εππῃ ΑκῦΠ αἱ Ρ]α Οµν ΟΥτ σου (αι.ς 0 4) οππη απο ΟΠΙΠΙΡ 

1 Ῥ]α Ὦ {05 {οἱ (15 οσα ἐ) πο αγταδ ας αγπη αθί ΟΥ ΟΥτ Ααρίολ 
1405 (α{ Ὦ) ... ςθ σοι ΟΠΠ πΙΙΠαβς ραπε Ἱάαοάε(ῆβ” σ]ανς 

11. απεκρ. εκεινοσ (νρε]θ γοβροπάίέ: Πε Ἰιοπιο, α Τεδρ. Ιίδ, δα ΥΥΣΕΊ 
ΔείἩ ΠΟΠ οχκρτῖ εκεινοσ) 5ἶπο αἀάῑίαπα οὐ ΝΒΟΡΙ, 1. 985. 118. 2Ρές 9 

51 νρ καὶ αγπι ΟΥνηδ0ή Αισίομαἳ (Ο)19953 λεγει αυτοισ’ ανθρωποσ 
είς)... ς (6459) πἀάά καν ειπεν, Ίωπ [ὴ. ειπ.] οαπι ΑΧΓΑΑΠ αποῦ α] ρ]ου 

α Ὦ Γᾳ 5ο αγτα!χ οίἩτ σορ (πεεροπάεπ» Εῑίε ἁἰωί]) πο πθαίἩ | ο ανθρ. 61η 

ΝΕΤ, 1. 23. 90. 84 (Ι{επῃ Εζε]ιοπιος 6 1 ΝΕ, πθς οηΊπι ἴΒπα εκει/οσ απ ΒΠΙ 

ο ανόρ. ο λεγ. 51ο εχρτ]πηϊ νά: α Ὁ ἔα Ποπιο (ιζ ἀἰοίμγ: οὔῖαπη 5ΥΥΡ 

ς." ατίομ]οβ αχρτῖπιθτο νά{γ), Ί{6πι ο λεγοµενοσ οἳπι ΝΕΟ 1. 985. 118. 

(46 νετβιοπῖῦ ν]άς απίο)... ς ἴμπ ανθρωπ. λεγοµ. (οπηίβδο ὁ πίγος) 

ουἵη ΑΏΧΓΑΛΠ (ο ν]ᾷς απίθ) απο» αἱ ρ]ει ο αππι Ον ΟΥτ | πηλον 



ΚΑΤΑ ΤΩΑΝΝΗΝ 915, 951 

µου τοὺσ ὀφθαλμοὺσ καὶ εἶπέν µοι ὅτι ὕπαγε εἰσ τὸν διλωὰμ καὶ 

γίψαι. ἀπελθὼν οὖν καὶ γιψάµενοσ ἀνέβλεψα. 12 εἴπαν αὐτῳ' 

ποῦ ἔστιν ἐκεῖνοσ; λέγει οὐκ οἴδα. 

18 ᾿4γουσιν αὐτὸν πρὸσ τοὺσ «Φαρισαίουσ, τὸν ποτε τυφλόν. 

14. ἦν δὲ σάββατον ἐν ᾗ ἡμέρᾳ τὸν πηλὸν ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦσ καὶ 

ἀνέφξεν αὐτοῦ τοὺσ ὀφθαλμούσ. 19 πόλιν οὖν ἠρώτων αὐτὸν καὶ 

εποιησεν είο: α πὶ] η] {εφέ πι οσµῖος εἰ αίαῖά; ΡΤο και επεχρισ. 

μου τουσ οφθαλμ. Ὁ «ο Π5: εἰ δρεγιιωίέ (813: ειαῖέ, Ὁ διρεγὑπιῖε) πιε | 

οτι 6ΝΙΠ ΝΗ1, ΒΥΥΡ, Ίἴοπῃ 841 6ορ.... ς Ἰμπ 9ΙΛ 6ΗΙΠ ΑΡΧΓΑΑΠ πποῦ αἱ 

οπιηῦΊά 1{ νο είο | εισ τον σιλωαμ (η σειλωαμ) ου (αἳ. 49) ΝΒΡΊΧ 
1. 119. 9Ρ6 4 Ὁ ο 3: 1 βα]ι «ορ ΦΥΤΗΙ (αἱ ΑΥΙ5ΕΝ ὧν αφµα Φίίοαπι) ΑΤΙΑ 

11913 (ροδίφ παπι ζὐπζυίί ζει «έρεΥ οσιζος εἶμα, αἰωᾶ εἰ: Ὑαάς πι 81ο μπα 

οἱ Ίανανα) ΟΥ δέ. ς (8) εισ την κολυμβήηθραν του σιλωαμ. οΙΙΠΗ 

ΑΓΑΑΠ πποῦ αἱ ρ]εγθ [ρα νρ οσο βγτρ αθί]ι Οἱ 9953 ΡΑ-Α 255 {και 

γιψαι (αἱ. Πτι 513: ᾳ ϱ 1 ΑγτΏῖ αάά οσιζος ἐμοῦ; 5. «ορ αάά Γαείετι 
παπα): ΚΑΠ 19. 29. 9δ. 69. 946. α]19 {ο εορ 8ΥΤΞΟΝ (αίρ 6 αὐί οἱ 
ἴαυα πι αἴς) ααίμ Ον Ογν Ῥ5-Α {1 5685 Ρἱ5 γιψαι (δίπο και) Ἰάᾳπ6 ροβί 

υπαγε Ροη | ουν ΕΠΙ ΔΒΡΙΧ 1. 55. 194. 15Τ. 9Ρ9 5α]λ 6οΡ ΑΥΤΡ πι8 

ΟΥ 116048 ,., ς δε οἳΠῃ ΑΓΔΛΠ αποξ αἱ Ρ]οΥ 5ο ΑΥΤΡΙΧ (ΑτΠὶ οπι απελύ. 
ουν)... 8] ραιο ΠΡΙ6 νο ΑΥΙΣΟΝ ΑθίΠ εἰ απίο απ. Ἠαρεπί απίετη Ργο 

απελθων ουν ΡΧ απηλθον ουν, α Ὁ 6 ο ΓΗ 3: 1 ᾳ ΑΥΙΣΕἨ αεἰἩ εξ (ο ο1Π) 
αὐῦῦ |. και (εορ οπι: 5ο ΤΙ; δα] αὐῖεπα ἐφίέω" ἰαυῦ) νιψαμενοσ: Ὦ και 

ενιψαμην, Ἱξειῃ έ νο (5εᾷ νσε]θ αἱ οὰᾱ α)]α οἱ αθῖῖ ζαυῦ, οΠΙΙ85Ο εἑ απίε 
Ἰαυῦ) βθἰ | ανεβλεψα: Ρ και ἠλθον ῥλεπων ... 13. α απη [0Υ [απ Β4Π 
σαΐ πιπῃ Ἰηρ” (α]) εἰ υἱάί, α οσα {νο εί υἰᾷεο, 1 Παρ εἰ εεοε υἶάεο, Ὁ εἰ 

υἱάεγε σοερί. ΟΙ ο{. ΡΑ-Α1]ι 50 καν απελθων ενιψαμην΄ νιψαµενοσ τον 

μεν πηλον απεθεµῃν, το δε φωσ εδεξαµην, Ίέεπι αοεπτα Βίας Στ απηλ- 

Θον δε και ενιψαµην και ευθεὼωσ ανεβλεψα. 

19, ειπαν οµπι ΝΕΡ ... ς ειπον ΕΠΠΙ ΑΙΗΣΓΑΛΙΠ αποῦ 4] οπηπῦ{ᾶ | ειπ. 5ἶπε 
εορπ]α (α0’) ουπι Α 298ΕΥ ὅδεν 00εν (ου ο (αἶωπέ α ειώπι {ή} αι Θ1Π 
{ου {α Ἰης δακ 84] 60ρ 5ΥΥΣΟΝ αὖπ Ααρίο”1 5 (0115553 λεγουσιν αυτο) 
κ.ε ς ειπ. ουν μπι ΡΓΔΑΠ απεξ αἱ ρ]θγ α ο 5: ᾳ {08 5ο ΒΥΤΡ: Ἱίεπῃ Ὁ 

Γειπ. δε... ΝΒΙΧ 1. 98. 118. 151. 90 ] νοεᾶ (1ΐοπι 54η α]) ΒΥΤΗΥ ααί]ι 

ΟΥ 4,606 και ειπ. | λεγει (ο ἆ { αἰωᾶ, Ὁ ο νο αἴ): Ὦ 15. 69. 946. Ὦ {05 

ΒΥΙ5ΕΗ α{Ε αγπῃ αθἰ] πάά αυτοισ 

19. αγουσιν (ᾳ ο {08 αἀάπσεγωπέ, Ὁ βεγάιωεγιπέ): Ὦ ο ΒΥΙΣΕΝ αι ααί]ι 

ΡΥΔΘΠΙ καν, 6 6ορ αά 1φίέη" 

14. εν η ηµερα 61η ΝΕΙιΧ 98, α Ὁ ο (ο ὧι (ιο) Π3: παπα (ὖπ Μῆῖο αἷε φάαπάο) 

ΒΥΥΡ 1πβ οιμῦ ΟΥ 005, ς οτε 6ΝΠΙ ΑΡΓΔΑΠ πποῦ αἱ ρ]ετ {14 νο Ρο 

β8Ἡ ϱ0Ρ ΑΥΥ5ΟΝ θ{ΡίΧ | ο 8: 1 ΟΠ | ανεωξεν ΟΠΠ ΝΑΒΡΑΑΠ τπεῦ αἱ Ρρίευ 

Εκ αἱ ραπο ἠνεώξεν, Ὁ 249. ΟΥτ ηνοιξεν (0 -υ--) 

15. ήρωτων (κ 60εν -τουν): ϱ 3997" επηρωτων ... Ἡ 21. 480. 440. α135 

ήρωτησαν, Ίἴοπι ὑπέεγοφαυεγιί  ἆ 6 {| και οι φαρισαιοι: Ὁχ 65. 124. 

151. αἱ ρ]α813 1{ νρ (εκο πι) 5α] «ορ ΥΕΝ {μὲ οἩ1΄ου 

σ4 3 



Ἱις 7, 16 

μια 
η αν 

803 9, 10. ΚΑΤΑ ΙΟΛΝΝΗΝ 

ε -- ” » η { Δ στ ο ο λα 

οἱ Φαρισαῖοι πῶσ ἀνεβλεψεν. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖσ᾽ πηλὸν ἐπέθικέν 
Ν Δ 2 / αφ , Δ ο στ 

µου ἐπι τοὺσ οφ αλμούσ, και ἐνιψαμήν και βλέπω. 160 ἔλεγον ουν 
- ΄ . » . τ ο ης) 

ἔκτων Φαρισαίων τιέσ᾽ οὐκ ἔστιν οὗτος παρὰ Ὀεου ὁ ἄνθρωπος, 
[ο) ΄ . ”» ε) " . - ον ” 

ὅτι τὸ σάββατον οὐ τηρεῖ. ἄλλοι ἔλεγον᾽ πῶσ δύναται ἄνθρωποσ 
ς ο α -- Ν π 9. μάς 
ἁμαρτωλὸσ τοιαῦυτα σημεία ποιεῖ; καὶ σχίσμα ἡν ἐν αὐτοῖσ. 

π ” - ’ . ῃ , υπ μασ ” 

1Τ λέγουσι οὖν τῷ τυγλῷ πάλιν σὺ τίλέγεισ περὶ αὐτοῦ, ὅτι ᾖνοι- 
ο / λ ο) η κος -ᾱ ϱ ας 3 ’ Ὁ 5 

ξέν σου τοὺσ ὀφθαλμούσ; ὁ δὲ εἶπεν ὅτι προφήτησ ἐἑστώ. 9 ουκ 
3 ’ Ἅ. [ια] φας Ν ” αυ α Ν Ν .] ΄, 

ἐπίστευσαν οὖν οἱ /ουδαῖοι περι αὐτου, ὁτι {γ τυφλὸσ και ἄνέβλεψεν, 

15. πωσ ανεβλεψεν: ο 3’ ᾳ 54 ΥΥΣ5ΟΣ ανγπι «οπιοᾶο υἰώΙδί, ο «ιοπιοᾶο 

ζωπιεπι γευερίδέί, Ὦ 1 5ΥΤΗΣ φιοπιοάο υἶῖες | αὐτοισ: Α 19. 4 Ρο ΒΥΙΡ και 

αυτ. | πηλον: α 1. 29. 118. 9086 εἱβε]ι”” αἱ αὖὰ εποιησεν και | µου (Ἡ αἱ 
Ράις οι) επι τ. οφό. (εἰ. αὐ 4) ο. ΝΕ(Η)ΕΧΓΑΙ αποἳ αἲ ρ]α Ογν ου, 

Ἱίαπι πι] 5ρε) ὀεμῖο ο ο ΓΗΣ 1 ᾳ απ 1 1ΠΡ {ου 580 8ΥΙΡΡΟ;Ι Α μου 

επεθ. επ. τ. οφθ., νρθ]ο πι]έ ροβιέ 8Ηῤ. οσµί08: μου (8εᾷ” Υἱά µου, ὃ 

πιζ]ί) επ. τ. οφό.. µου, ο πι]ιέ ϱοδιάέ δρ. οσο» πιεο... ς (-- αὐ 357) επ. 

τουσ οφθ. µου ο Ὁ αἲ 1η α Ὁ (α ὧν οσμ[οῦ Πιέοδ, Ὦ 5ΗΡεΥ 060. ΠιεΟΘ) 

ΑΥΥΣΕΙ ο(Ἡτ αγπη ΟΙ 35ὅ [και ῥλεπω: Ὁ ο Π5 1 ᾳ 5ΥΤΑΧ οἱ έεοε οἶᾶεο 

16. ελεγον (9): κ” ελεγαν | τινεσ (α Ὁ ς 6 { απίε εκ τ. φαρ.): Ν οπι | ου 

εστ. ουτ. παρ. δε. 0 αν θρωπ. ευπι ΗΡΙ 101. 1 Αννα Ογν δδς Ίσα 

6 ο ἐδί ]ιῖο α ἄεο, Ίίοια ο 15: 6 νρ-ατπι ΟτπΙΣ 9 ποπ εδ Πίο Ποπιο α 
ἀεο, Ἰίεπι 95. ουκ εστ. ο ανῶφρ. ουτοσ παρα Όεου ... 5 ουτοσ ο αν- 

Όσωπ. (Ὁ Ἰοπιο Πίο) ουκ εστ. παρ. (Ον απο) του (αὐ’Ὁ οππη ΔαΚκ 

αἱ ρετπια) Θεου οΙΠῃ ΑΓΔΛΙ πποῦ αἱ ρ]ονα Ὁ Γᾳ δα] σορ ΒΥΤΗΙΥ Ρο 

πεῖἩ ΟµτδΟΣ5 Γοτι (ϐ 1 απι [α {ο5 παί ἴααν αἱ φμΐα, αἱ Ὁ φιοᾶ, ἆ μομίαπι) : 

ο ε 2: ρα νρεᾶ {οΥ δ8απ σαΐξ πιπι φιξ | αλλοι 6ΝΠΙ ΑΙΗΧΓΑΛΙ ιμοῦ αἱ 

ρ]6ν ΠΡΙ6Υ απ {ὰ {ου ἵπρ δα ο ἄτΙΙ ΦΥΤΡ ΟΥ ο ωνν ΝΒΡ αἰ 9 [εγο 
ο 3: νρεἰε οἰσθὰ τη βα 6ορ ΦΥΥΣΕΧΝ οί αάά δε { ελεγον: Ὁ -γαν 

1Τ. λεγουσιν (1131 495): ϱ αΌ ο 6 ελεγον | ουν ουπι ΝΑρριχ 1. 19. 

69. αἱ πια Πρ] νο δαἩ ΒΥΗΡ ο.” (ΒΥΤΗΙ εί ἴίογππι ἀἰοεῦαπί) Ον. 

ς Τἱ οπι 6ΝΠΑ ΓΔΛΑΙΙ αποἳ αἱ Ρ]ον 4 Ρο «ορ ΒΥΙΣ5ΕΝ αγ αθιἩ | παλιν (ν” 
πάά ουν, κ ἀε]αί): ο {1 βα] ρο5ῖ λεγουσι) (ορ απίο λεγ.) Ρος... Ὦ 

α Ὁ ο 3 οπι | τω: ἆ ΟΙ | συ τι ΕΠΙ ΑΡΓΔΛΠ αποῦ 4] οπιην]ά 1 νρ εἰς 

«ΝΒΗΟΧ «ορ (ποῦ 8α) Ογνη ΙΟ τισυ | αυτου: κ" σέαυτου | ηνοιξεν 

(ϱΕ ηνυξ.) ομπι ΚΑΡΑ απο αἱ Ρρ]ον ΟΥ Τμάοτορ ΟΥΥ ... Εχδ αἱ” 

ηγεωξεν, ΚΙΠ αἰό ανεωξεν. Νοίαί πά µ. Ι. ΤΙμ4ονΙΟΡ39 κατὰ ἐφώτησι) 

ἀναγνωστέον, ἐπισυνάψαντασ τό’ σὺ τί λέγεισ περὶ αὐτοῦ, καί: ὅτι 
ἠνοιξέ σου τοὺσ ὀφθαλμούσ, οὐ μὴν διελόντασ αὐτό. οὐ γὰφ τοῦτο 

τὸν τυφλὸν ἠρώτων, εἰ τοὺσ ὀφθαλμ. αὐτοῦ ἤνοιξε, περιατὸν γὰρ ἡἠν 

τοῦτο ῥλέποντασ ἐρωτᾶν, ἀλλὰ τί περὶ αὐτοῦ λέγεισ ὑπὲρ ὧν ἠνοιξέ 
σου τοὺσ ὀφθαλμούσ, οίο, 

18. επιστευσαν: Π” επιστευον, ἴἴοπι Ὁ ο Η΄ 1 ονεεῦαπέ | ουν εἰ. εαν 

5811 ΑΥΤΡ α(Ε (ΒΥΥΣΕΝ σο δε, 6 1 παἰ]ι ΑΓΙ εέ πο [ο πο εχ ΘΥΤΟΥΕ] 6γέ- 

ἀεὐαπί νοεἱ ογεάἰάεγπ!): Ὁ 69. το. 388ν Όδευ ΥΣ" 1106 4 ν {ἠ” τοἱ” εορ 

οιη [ ήν τυφλ. εαπα ΝΗ1, 10τ. Ὁ Οδ ΣΤ ννν ς Ίωῃ τυφλ. ήν ΕΝΠΙ ΑΧΗΓΔΛΗ 

ππςῦ αἱ ρ]ετ ΠΡ]εῖ νο Ογτή 12 015286 { οτι ήν τυφλ. (38. οτ. τυ. εγεν- 

οε ο 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ο, 8535 

” ο Φ . ια ι ᾱ 2 σι 3 ϱ] ης 19 Π 
ἕωσ ὅτου ἐφώνησαν τοὺσ γονεῖσ αὐτοῦ του ἀναβλέψαντοσ, 19) καὶ 
Γ - σ ’ 6 ιν αι - ο] [4 τς 

γρώτησαν αὐτοὺσ λέγοντεσ᾽ οὗτόσ ἐστιν ὁ υῶὼσ ὑμῶν, ὃν ὑμεῖσ λέ- 
Δ ’ ο στ ’ ” 2 στ 

γετε ὅτι τυφλὸσ ἐγενν/ δη; πῶὠσ οὖν βλέπει ἄοτι; 90 ἀπεκρίθησαν οὖν 
ον] -- Ν σσ Γ 2.ς τὰ ο, « [4 -- ΔΝ 

οἱ γονεῖσ αὐτοῦ και εἶπαν οἴδαμεν ὅτι οὑτόσ ἐστιν ὁ υἱὼσ ἡμῶν καὶ 
ο , : » Δ - / Ἂ 

ὅτι τυφλὸσ ἐγεννήθη' 31 πῶσ δὲ νῦν βλέπει οὐκ οἴδαμεν, ἢ τίσ 
” α 32 ος Δ 2 Δ ς - 2 2]: . ., Δ .] ιά 

ἔνοιξεν αὐτου τοὺσ ὀφθαλμοὺσ ἡμεῖσ οὐκ οἴδαμεν' αὐτὸν ἑρωτή- 

νηθη) και ανεῤλ. (28. Ὦ 9η κ. απεβλ.): Ὁ 1 οσα, Ἠΐπο 99 | οτου (4 

του) ΟΠ ΝΑΒΗΓ(Δ)ΛΠ ππο 1611 εἰο: Ὦχ αἱ Ραπο 0956 ου | αυτουτου 

αναβλ. οπή. ΔΑΒ1, από τε]] αἱ Ρ]εν {νο (11 εις φιῖ υἴάεγαί, 6 {ο8 σα 

οοτταρίθ εὔιδ φῖ υἰάεγαπί, Ἱίεπα ΠΩ εὖις «γῦ σἴαεγαπέ ειώπ) αἰο: Ὦ 191. 

Ό4ον φαμΙη Πέ ΑΥΠΙ ΟΠΏ αυτου, Ἰἴεπι 1. 22. 118. 9Ρ6 αἶδα Ὦ ο ο 3: (αρ 

Ῥ]αή: αρ 5αῦ οἱη 6ἱ. αυτου) 1 4 «ορ Ρ6ΙΒΡ Ον 9ήδδ οπη του αναβλευ. 

19. ἠρωτησαν: Ὁ επήρωτ. | λεγοντεσ ΟΠΠ ΔΟΑΗΡΙ, 1ης 161] α] οπιησΊᾶ ϱ Ε 

ᾳνρ ΑΥτΡ ατ το]] ΟΥν 618, πξ α Ὁ ο 5 1 ΒΥΥΣΟΝ οἵη {:: οξ 4, 51 εί 
10, 98, απἶθας ]ουῖς λεγοντεσ Ἱπ]αίαπα παπα) | ουτοσ εστιν (Ώ εστ. 

ουτ.): ΝΑ” 9 ΘΥΥΣΕΝ ΡΥα6πή εν | λεγετε: ΤΟΝ αἱ 11510 αὖΠὶ ελεγετε | εγεν- 

νηθ η (83): νἲ εγενηθη | πωσ ουν (4 εἰ «οπιοᾷο): ἃ 6 54 οπα ουν | 

βλεπ. αοτι ουπι ΝΒΡ1Π 98. Ὁ ο 13: 1 ΟΥ 1815 (01151358 βλεπ. νυγ)...ς 
αρτι βλεπ. ΟΙΠΙ ΑΧΓΑΛΠ υπεῖα] Ῥ]οεαείρανρ 

90. απεκρ. ουν 611 ΝΒ 159ν νρζοᾶὰ (:: ουν ρτορίοτ ουν Ρτοχίπιο ῥΥ86- 

ΡΥΘΒΒΙΙΙΑ νε οπηΙδδΙπα ναι πηπέαίππῃ) ... ς ΤΙ απεχριθ. δίπο οορα]α 6Η ΤΗ 

Ῥαμύχῃπ 1. 99. 69. αἱ πιπν]τᾶ Πρ]ετ νο (εἰ. απι [πι {οΥ ἵπᾳ είο) 5αἩ ϱ0Ρ 
αγπη ΟΥΥ815,.. ΑΒΕΗΚΜΒΓΑΑ αἱ Ῥία ἔᾳ βΥΤΗίΓ απεκρ. δε (6ο δίνο ουν 

εἶνε ὁε), αθἰᾗ και απεκρ. Ῥταείετεα ς αᾶᾷ αυτοισ, 11 [αυτοισ] εἴπα 

ΑΡΓΑΑΠ πποῦ αἱ ρ]α (5εᾷ αἰδαυτω, 435. Ροδί οι γον. αὖὐτ. Ρο) Ὁ ο] α 

νσ 65ο ΒΥΤΡ (841 ροςί ειπ. αἀά) ... οπι 61ΠΙ ΝΕΙΧ 95. 69. 946. α]]δα ο 

{Η5: εορ 5ΥΥΣΕΒ αγπι βαίῃ ΟΥτ | οι γου. αυτου: α αάᾶ του αναβλεψαν- 

τοσ | ειπαν ΙΙ ΗΒ, 8. ... 6 ειπον ΟΙ ΑΡΧ ππς τα]] αἱ ρ]ει ΟΥτ | 
εγεννηθη: Αἲ εγενηθη 

21. δε νυν ῥλεπει (95. ουν ῥλεπ. αρτι): «6 3 οπι νυν | ουκ οιδαμ. ρτῖ: 

αἰά εντ Ον ςδδοπι [Χ1αὓ οιδαμ. ρτῖ αἆ αἰίδταπη ἐγαπβί] απξ [ ηνοιξεν 

οππι ΗΡΙ ΓΑΛΠ αηςῦ α] ρ]ον ῬΕ-ΑΙ 510... Α 1. 98. 08. 964. 946. ἠνεω- 
ξεν, 249. 119 ΟµΥδΣ55 ΟΥ 615 αγεωξεν | αυτου απίθ τουσ οφθαλμουσ: 

Ὦ αἱ Ῥαις α 6 64 Ροδίτ. οφῦ. Ρο, Ὁ Ὦ νο απίε ηνοιξεν, Ἱέεπη { αιί 

«ιῖ5 εἰ αρεγιΐ οσµζο.... Π' (ἐεφέο οετίο Βαῦ.) οπι | αυτον ερωτησατε 

(0 επερωτ.) Ίος οσο οππ ΝέΒρτικ 1. 98. 107. ας ο {σνς 6ο ΒΥΤΗΕ 

ΑτΙΏ αθίἩ Ρεν» Ύ Ογς ... ς Ροξί ηλικ. εχει 6ΗΠΙ ΑΓΔΑ απο» αἱ ρ]ετ1] α 

Ρο βγιπί ΡΡ-ΑίΣ ... αἲ Ὦ δα ΟΗΣ (Θῖαπι Πιο5οΤ) οπι | Ίλικιαν εχει 

(Ίαες 54 οι) αΏδαπαο αυτοσ ουπΠΙ ΝΟΒΡΙΧ 1, 95. 19τ. ΠΡ]εὲ νο 5ΥτΡ 

οίαῖ αθίἩ Ῥδ-Α{ι ΟγΥ... ς ΤΠ αυτοσ ηλικ. εχ. (εχ. Ἡ οπι) οπΠ ΝΤΑΓΔ 

Α απο αἱ Ρ]εχ 4 Ρο 8ΥΥ (6ορ δια αείαδ ἔρεί εἰίαπι αἲ ζοφμεπᾶιιι ἄε 5ε 

Ρο ηλιὰ. εχει, αυτοσ περι εἰ) ΟἨΥ | αυτοσ (89): κἩ οι | περι: 106. 
15Τ. 495. α1ὸ 0Πνπιοδς 5 Ῥγαεπῃ τα | εαυτου ΟΠΠ ΝΑΒΕΚΜΒΧΓΑ αἱ ρ]ι 

Ῥβ-Αί ΟἨσ..ν ς μα Τϊ αυτου οπῃ ΡΕΕΗΙΟΑ αἱ ρετπιασίά ΟΥ | λα- 
λησει (1, -σαι, Ἱὲ νρ ἴογμαίιγ): κ µαρτυρησει 



854 9) 22, ΝΑΤΑ ΤΩΑΝΝΗΝ 

ελ , ” Α ας -- 1, . 99) ” ασ « 
115 συτὲ, Λι} ἐχξι, αυτος πὲρι ἑἕαυτου λα σε. -- ταυτά Σιπον οι 

ο ᾽ - ο . - Γ ᾽ ’ ι ο 3 ’ 

Ἰονεῖσ αυτου ὁτι ἐφοβουντο τουσ Ιουδαίουσ᾽ {δη γάρ συγετεθειντο 
3 - ΄ ’ 2 Ν « ’ .. ή 2 ’ 

οὗ Ιουδαῖοι ἵνα εάν τισ αὐτὸν ὀμολογήσῃ Χριστόν, ἀποσυνάγωγοσ 
’ . κε οφ . . κα ο} τά ς 2 

έγηται. 35 διὰ τοῦτο οἱ γονεῖσ αὐτοῦ εἶπαν ὅτι ἡλικίαν ἔχει, αὐ- 
Δ 3 / 1 Γη] / σ Ν ” ϱ, 2 / Ά 

τὸν ἑπερωτήσατε. 54 Γφωνησαν ουν τον ἄν Ψρωπον ἐκ δευτέρου, ὃσ 
στ / ο σ ο ρα, λ ὃς φον ο τς οἳ ον ο 
ἦν τυγλύσ, και εἶπαν αυτφ δὺσ δόξα τῷ Όεῳ' ἡμεῖσ οἴδαμεν ὅτι 
ε 5 αἱ « / ΩΙ” 3 ’ α -- 4 

ὁ ἄνθρωποσ οὗτοσ ἁμαρτωλόύσ ἐστιν. 320 απεμρίθη; οὖν ἐκεῖνοσ᾽ εἰ 
« ; 3 2 σ ΕΤ. στ α΄ . π ”/ , 

ἁμαρτωλόσ εστιν οὐκ οἶδα". ἓν οἶδα, οτι τυφλὸσ ὢν ἄρτι βλέπω. 
. ” τ 2 -- / ο κά κά Ν 

20 εἶπον οὖν αὐτῷ ' τί ἐποίμσέν σοι; πῶσ ἠγοιξέν σου τοὺσ ὀφθαλ- 

29. ειπον 6πΙΏ ΑΒΡΙ απο τ6]] α] οπιμσ]ά.., κ ειπαν | συνετεθειντο (Α αἱ 

Ραπς -θηντο): ΑΜ αἱ Ῥαιο ΒΥΙΡ1ΠΕ ΕΙ συνετεθεντο, απ αἲδ ΟΥτ 514 

συγετιθεντο, αἱ ραπος ΤΗΡΙΥΙ συγεθεντο | οι τουδαιοι (Μ αἀᾷ οτι, ο 
μῖο: Ρίασιε)αί Γαγίδαεῖν εἰ δοοθίν): Χ οπι | ινα: ϱ3 ἓν (Ρ3 ἔνι) | εαν: 1, 

αν |. αυτον (ας αἰ” ροβδί οµολ. Ροῦ, Α ΥΕ ΙΙ) οµιολογησήη (ΗΓΛ αἰ10 

-σει) ΖΗ: Ὦ οµολογ. αὐτον γή ειναι. Πίαοπι ο δὲ (μῖς οοπ]Π{εγεξιγ ἐῖμπι 

(Οιίδέηπι εξεε: Ι{θιῃ Υυσο:ἱ (ας, (ο5 α1). οὐ φιεῖν επι οοπιΠ{εγεξιη" εβ8ε Ου 

εήηπι, ΟΥΥ ΥΣ ϱΟΛΟΥ. τον χΥ αὐτο) έιναι 

35. οι γογ. αυτου: κ 19. 09. 124. 249. 946. 8ο αἱ Ραμο 6ορ Ροδί ειπ. 

Ρο [ ειπαν οπΠΙ ΝΒΡ ... 6 ειπον ΟΠΠ ΑΙΧ Ί1Πς 16]1 αἱ οπιπνῖᾶ | οτι (αι. 
ν (7 σα νβ)τρίαςα 1 {αοιη | αυτον: Δχαι αυτ. | επερωτησατε 
ΕΠΙ ΧΒ...ν ς ερώτησατε ΕΠΙ ΑΤΧ απο 16ἱ1 αἱ οπιπνΙά: Ὦ ερωτατεὲ 

24, εκ δευτερου Ἀος οσο οππ ΝΒΡΙ, 99. Ὦ ο 6 Π'Σ 1 ᾳ βα] «ορ ΒΥΥΣΕΝ.,,, 

ς Ροδί εφων. ουν Επι ΑΧΓΑΑ πποῦ αἱ Ρρίογα ἔγο σο ΒΥΤΡ αμ αοί]ι 

(αγπι παλι’ εκ δεύτερου απίο εφων. ροπ) | τον αγθρωπον: Ὦ αυτον | 

ειπαν ΟΠΙΠ ΔΒΡ ... 6 ειπον Ο1ΠΙ ΑΙΙΧ πης χα]] αἱ οππησΙά ΟΥ δΙ6 {ο 

ανόθρωπ. ουτοσ 6ΠΠΙ ΑΡΧΓΔΑΑ Ἱπςῦ 8ἱ ρ]εχ ο (Λ0πιο 1ίε) ΒΥΤΡ ΡΑ-ΑΙΙΟΤΙ 

(Ογν 16 ο τοιουτοσ αγΘρωπ. ουτοσ) ... ἨπΠ ουτοσ ο ανθρωπ. ουπι 

ΝΗ1, 10Τ. 949. ΠΡΙΕΙ νο (μαίί ἸΙ λές Ἰοπιο, 1” οπι ιο) δο ΥΕΝ αίἩτ 

(615955 ουτοσ αν θρ.) 

20. απεκο. ουν (95. απεκρ. αὐτοισ, 19. απ. δε, 609ν ο δε λεγει αυτοισ, 

{ Πε αιέεπι γεδροπάέ, 5 αἰστί εί Πε): ΚΡ 1. 28. 98. 249. 999. α149 α βα]Ἡ 

6ορ απ ΟΥ 5955 οπι ουν, Ἠῖπςο 999 1. εκεινοσ βἶπο αἁ ἁῑξατη ΟΙΤΗ ΝΑΒ 

ΡΙ, α11ὸ 1 νς (5εά ΠΡ]εὶ νο αφή νε] αἲξ ΡΥο απεχρ.) Ρο βαΏ ΑΥΤΡ ΑΣΠι 

Ρευ55 ΟΥΤΟΙ νννς (4909) αἀά και ειπεν επι ΧΓΔΑ πποῦ α] Ρρ]ου ο0Ρ 
(άἱεεπς) ΑΥΥΣΕΕ αἱαὲ αθίἩ Ο)Υ | εν (µ9): ν” οορ Ῥ8-Α{1 51 εν δε | ων (Ὁ 
α νρ οππι Ε8δεπι): 1, 1. 29. 98. 118. ὀΡθας ο ΕΠ3' 1 (παέμ εγαπι εἰ) 

ᾳ 9ΥΙΣΕΝ δίἩτ ημην και 

96. ειπον (Α9): κ ειπαν | ουν οππι ΝΕΒΡΚΙΧ αΙΙδρο ΓΗ” ρᾳνρ (Ι εἰ 
Μ1ὲ ἀἰωεγιπέ) ο δα ΟΥ 2815... κ ἃ 6 ΑΥΙΣΟΝ ϱ0Ρ ΑΤΠΙ Ρ]8Π6 ΟΙΠ 

(0: απο τεσίΙΙή 6886 Ροίθβί, π]δῖ αποά τερθΠίαπα ουν ναάΐτ οβεπά18δβε) 

εως δε 6πΠ1 ΑΓΔΑ πποῖ αἱ Ρ]ευ ΜΥΤΡ (ααίἩ ΒΥΤΗΤ εἰ ἀἰπογαπί 1) | αυτω 

5ἴπο παλι» απ Ν’”ΒΡ 2Ρ6α Ώ ο ο Π5 ρ]1νρ βαἩ «ορ ΒΥΤΙΙ ΝοΜΗ 100184 

εως Δ4ὰ παλιν ΕΙΠΙ ΝΟΑΧΓΔΑ ππΠςδ αἱ ρ]ον {α σο ΑγτΗΤΙ αγπῃ (Ρο απίθ 

ειπον) βοίἩ ΟΥΥ915 1 πωσ: Ὁ 6 αθί] και πωσ | Ίνοιξεν (8ΏΝ -υ-): κ 

1. 118. αἱ Ῥ]ας 5 05/55 ΤΗ ἆογπιορ”9 ανεωξεν, 98. ἠνεωξεν 



ΚΑΤΑ ΙΟΑΝΝΗΝ 9, ο]. 805 

/ .α } ο , 2 δα οῃ ο / Ν 3 3 / ὅ , 

µουσ; 3 απεκριθη αυτοῖσ᾽ εἶπον υμῖν {δη και οὐκ ἡκούσατε᾽ τι 
/ ΄.. 3 ιά Δ τά ” Ω. 5 -- Δ ’ 

παλι Ψελετε ακούει; µη και υμεῖσ Όέλετε αὐτοῦ μµαθηταὶ γενέ- 
2 ν 7 λα Ἡ Δ σ Ξ στ 

σθαι; 35 ἑλοιδόρησαν αὐτὸν καὶ εἶπαν' σὺ μµαθητὴσ εἶ ἐκείνου, 
κ. ον -- μι ε] Ν ὁ ο ον Ἡ 
ἡμεῖσ δὲ του Ἠωῦσέωσ ἐσμὲν µαθηταί' 323) ἡμεῖσ οἴδαμεν ὅτι 

7 ελ νο / « ’ -- Ν 2 /. 
Μωύσεῖ λελάληκεν ὁ Θεύσ, τοῦτον δὲ οὐκ οἴδαμεν πύθεν ἑστή». 
« ’ ς ο βόον νο. 
90 απεκρίθη ο ἄνθρωποσ και εἶπεν αυτοῖσ᾽ ἐν τούτῳ γὰρ τὸ Φαυ- 

/ Γ 4 ς -- 2 2] / 3 / Νλ ς ο 

µαστον εστιν, Οτι υμεῖσ οὐκ οἴδατε ποῦεν εστίν, και ᾖγοιξέν µου 
λ } ” 9) 2/ 4 ς στ) ς λ 2 ϱ / 

τοὺσ ὀφθαλμούσ. 9ἱ οἴδαμεν ὅτι ἁμαρτωλῶν ὁ ῶεὺσ οὐκ ἀκούει, 

ϱτ. απεκριθ. αυτοισ: Ὦ ο δε ειπεν | ουκ(εί,α ἔᾳ ρα): 22. Όοςβλο 

Ινς οἱ | ηκουσατε: 19. 69. 124. 946. επιστευσατε, 28. ϐΡ9 πιστευ- 

ετε | τι: Ἡ αείὮ αἲά ουν | παλι: Ὁ 98ΕΥ α ϱ ΒΥΙΡ ΑΥΤΗ Ρο08έ «Όελετε 

Ροπ | ακουειν: Ὦ ἄχουσαι... Δ οπι | αυτου µαθηται οππΙ ΑΒΛ απο» αἱ 

ΡΙες ... ΑΡΙΚΓΑ αἱ ρ]αβ30 1 νρ ΟἨΥ 55ο ΟΥτ5619 Ῥς-ΑΙ1512 µαθ.. 
αυτου 

98, ελοιδορησαν πε εορα]α (εί. 9 Βσ) επ ΑΧΓΑΑ ΠΕΡ αἱ) πόρο] αᾳ 

ΑΏ οπι [ος [α ἵπρ Ίπο {05 {οἱ αππη ΑπρθίοἉ 4,1, ς ελοιδορ. ουν οπῃ 

69, αἱ νῖκ πια ο (αἰν1ά) νρε]θ ρο ... Ν.Ε δα αθἲῃ ΒΥΤΗΣ ΟΥσ 9631 Απηῦ 

ϱρ 30 και ελοιδορ., ΝΕΡΙ, 1. 95. 10τ. 2Ρ6 α { (αίετα «1 11) οορ ΒΥΙ5ΟΒ 
οἱρ ο." οι δε ελοιδορ. | ειπαν ΟΊῃ ΑΡ... ς μπ ΤΙ ειπον ΕΠΙ ΑΒΤ, Ίππο 
τε]] αἱ οπιηνΊᾶ | µαθητ. ει ἔκειγου «ΠΠ ΝΑΡ 1. ὃδ....ς ει µαθητ. 

ΕΧειΝ. 6ΗΠΙ ΧΓΔΑ απο αἱ Ρ]εταίρ]αβ6ο ατπι ααία 015350 Ῥ6-Α{] 

813. ϱ αἱ ραῖς α Ὁ ο 3. νο ΟΥτ”05ἵ µαθ. εκειν. ευ ... Ἡ 600 ΟΠΠ ευ 
(985. ἦ: Ὁ ς6ϱ 1 νρεῖθ οἰεᾶᾶ ΡΙ [ποι απι [α] δἱς, α εβἰο) | δε(αξρα 

νρ):ϱ)υςς9 Η5 1 αγπ 6ο οπι | µωυσεωσ επι Νρςχ (ὗ 5πΡΡΙ”) ΑΔ 98. αἱ 
Ομ 990. ς µωσέεωσ ομΏὰ ΑΒΗΓΑ πποῖ α] ρ]εγ Ῥ5-Α {1 ΟΥτ ἳ 

29. µωυ- επι ΒΒΏΚΟΣ 4] ...ς µω- 6ΠΠΙ ΑΤΓΔΑΑ πποῦ αἱ ρ]α | -σει Τη 

ΔΑΒΡΜΑΚΙΙΦΑ αἱ ρα ΟΥ 95 Ον ᾶνννς -ση ΕΙ ΕΗΜΌΣΓΑ αἱ Ρία | 

λελαληκεν: Α ελαλησεν | ο .θεοσ: Ὦ αἀά και οτι ο (Ρ3 οπι) Θεοσ αµαρ- 

τωλων οὐκ ακουει 

90. αυτοισ: Ὦ 8Ρ9 αἰΞ Ρ 6 1 αθί] οπι | εν τούτω γαρ (9 8γτ ουν, γὶὰθ 

εαπι ϱ) «ΝΤ ΝΗ(Ρ)1, 23. 249. Ον ΟΥ ΟΕ νε, ς ΤΠ εν γαρ τουτω 

οππι ΑΓΑ Ἱποῦ αἱ Ῥία (:: οΓ 4, ὃτ πρῖ εν γαρ τουτω ποη Βαοῖ; οοπίτα 
Το 19, 48 0 λαοσ γαρ Ἱπνεπ]ί Ρ]ατες απῖ δοτ]ρετεπί ο γαρ λα.) ... ΧΑ 

8] Ῥ]ις”ὸ εν (5εᾷ Αα] πα ἐν) γαρ τουτο, επι α Ὦ 6 ο ΗΣ Λου (ο Ίος 
εγζο), 8α]ι «ορ Ίου ἔρθιπι. Οοπίτα Ενα ὕπ Ίου επύπι, 1 ᾳ ὅι Ίου | το θαυ- 

κιαστον οἵιπη ΝΕ, 1. 29. 98. Ον 59 ΟΥ 955... ς Τη 0Π1 το ΟΠΠ ΑΏχς 

ΓΑΔΑ αποῖ 4] Ρ]ου αἲπι | ἠνοιξεν (ϱ --υ-, ΝΏ -ξε) επ ΝΒΡΙ, 9249, ΟΥτ... 

ς ΤΙ ανεωξε 6ππῃ ΑΓΔΑ αποῖ αἱ Ῥ]6υ, Ἱέεπ Χ ἠνεώξεν 

81. οιδαµε 8ἵπε εορτ]α οΠΊη ΝΒΡΑΙ, 1. 98. αἰὅ α Ὦ (2οἴο) ο 6 3: 1 {ο 5] 

6οΡ αἲπι ΟΥΤ2635...,ς αἀᾷ (4900) δε οππῃ ΑΣΓΑΑ ππςῦ α] ρ]οΥ {νρ Ρο 
Αγταίτ ϱ{Ώῖ αείἩ ΟἨΥ 3991: Ίέετη 69. σα 1] Ὢ γαρ | αµαρτ. ο Θεοσ ος 

οχά1πθ 6, ΝΑΤ ΧΓΑ Ἱποῖ 4] οπηπὔ]ά Ῥο ΓΗ σΙα νρ δγτΡ αίῦὲ α;πι αθί] 
Οι 5991815 ΟΥ Οπή 5,114 ἨΠ]δδ.,.. Ὦπ 0 θεοσ αµαοτ. επ ΒΡΛ ἃ 
6 ο ΒΥΙΞΕΝ (64Ἡ «ορ ἄειι ποπ αιζᾶ ρεοσαίοτεβ) 015550 ΟΥΡ 111 135 0οπο 
ΑΥΙΝ 63 (αρ Κοιιῦ. 105’ 110: 135)  αμαρτωλω» (εί. ΟτΙπΙ: χ” α4ά ανθρωπων): 



320 9 90. ΚΑΤΑ ΙΩΛΝΝΗΝ 

ώ ο. κ αι δν ὧν Ν Αι σα Ἡ 3 ” - ’ ε) ’ 

αλλ εαν τισ ὣεοσε7ησ Π και τὸ θέλημα αυτου ποιῄ, τούτου ἀχούει. 
Ὡς ο - .-- 3 2 /; ω] ” τ. 

Ὁ3 ἐκ του αιῶνοσ οὐκ ἠκούσθη ὅτι ἠγοιξέν τισ ὀφδαλμοὺσ τυφλου 
Π Ὀ ο] 3 ΨεΕ] τ -- δεν αἱ 

7εγενγηµένου 9 εἰ μὴ ἡν οὗτοσ παρὰ Θεοῦ, οὐκ ἠδύνατο ποιεῖν 
δις « 2 , λ λος 8 « 

οὐδέν. 4 ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτφ' ἐν ἁμαρτίαισ σὺ ἐγεννή- 
6 σ λ λ κ ο ς » ο ὸς ΤΑ "ο 

ὕησ ολοσ, και συ διδάσχεισ ἡμάᾶσ: και εξέραλον αὐτὸν ἔξω. 
ο. - τά σς / } ΝΔ κ. Ν « Ν .] 

90. Γκουσεν /ήσουσ ὁτι ἐξεβαλον αυτον έξω, καὶ ευρὼν αυ- 
. σ ον Ν ο ζ 3 Ν {ελ - 3 Ω. ’ Ὁ ο) . “( 

τὸν εἶπεν σὺ πιστευεισ εισ τὸν υἱὸν του ἀγθρώπου; ὃθ ἀπεκρίδη 
3ν Ν π ; ο ’ η ” η υπ 

ἐκεῖνοσ και εἶπεν και τίσ ἐστιν, κύριε, ἵνα πιστεύσω εἰσ αὐτόν: 
α- πτ ἡ  μ  νςν9 ο ωκθς / η ατος - 

Ὁτ εἶπεν αὐτῷ ὁ ᾿[ησοῦσ᾽ καὶ ἑώρακασ αὐτόν, καὶ ὁ λαλῶν μετὰ 

αυχ”ν αἰὐὸ ΟΥρ ΟοποξατίὮ αµαρτωλον (γεοσαίολεπι), κ πἀᾶ ανΘρω- 

πον | αλλ 6ιΠΙ ΝΑΡΙΧ εἰς: Β αλλα | ποιη: ΕΕΜΧΓΑ αἱ πια ποιει | του- 
του: Χ νά τουτων 

95. ηνοιξεν ( αἱ ραπο -υ-) εππι ΝΑΡΙΗΓΑ απο" αἱ ρ]ον Α:ι566 Ον 351 

Ον δδ,,. Ἠχὰ (80 Αἴἰι6{ πνεωξεν (43 ενεωξ.), 1. αἱ Ρας ανεωξ. | 7ε- 

γεν ημεου: ΑΧΓ αἱ Ρραις γεγεΥημενου 

9ὃ, μὴ ντ Ὁ µην | ην: Ὦ ροδί θεου Ροή, Ίεπι 8αἩ ορ | ἠδυνατο (υ3 
ηδοιν.): κυ αἱ αα ΑΠ δέ (ποπ 566) εδυν, 

94. ειπαν ΕΙ ΝΒΡ ... ς ειπον επι ΑΙιχ τα]] οπιπσίά { αυτω: Ὦ ἃ ροδί 
απεκοιΏ. Ῥοπ | συ ρι: Ἡ 1 να οἱ | εν αµαρτιαισ: 142" 8 ο 1 α ραί 

ΙΗΤ Β4Ἡ 60Ρ εν’ αµαοτια | εγενν/θησ: 1. αἱ Ράις εγενηθησ | ολοσ: ΕἲἩ 
1. 191. αἱ ρ]ας”5 ολωσ, Ἰίοπι ΑΥΠΙ 

95. ηκουσεν 6ΠΙ ΝΕΑΗΙ, ππς τ6]] αἱ Ρ]ογα ο 4 ΥΕ εἰο... ΝΤ ΑΥΥΣΟΝ αθί]ι 

και ημ., 69. 6 ημ. ουν, Ὦ ο Ε 13: 1 541 Οἱ (πο ΙΕ) ορ αιάἑοῦέ αιέεπι | 
{5 6η ν΄Ἠ.... ς Ἰωῃ ΤΙ ο 16 6ππι ΝΟΑΡ τα]] οπιπν]ά | εξω: Ὁ οπι [ ευρων 

αυτον (Α5 αὖᾷ εξω) εἰ. εαεΕβ" σ] να: ρα Ὁ α ΒΥΙΣΕΣ ευρεν αυτον 

και | ειπεν 5ἶπο αἀαἰίαπι 6ΗπΙ Ἀ’ΒΡ ο οορἑοά.,,,ς Ἰωπ ΤΙ αᾶά αυτο 
οπή ΝΟΑΙ, {χ αυτον) ΓΔΑ απςἳ α] ΡΙεΥ ΠΡΙΕΙ νρ οἰο | του ανθρωπου (αἰ. 
αγ’) οππι ΗΕΡ 58] αθίΠΤΟ (ΟΗΙΠΟΡΟΣ,,, ς 1 Τϊτου Θεου ο ΑΙΙΧΓ 

ΔΑ αμοῖ αἱ οημΥΊά 1ξ νρ σορ Αγταῖὶ ο1Σ ϱο ΥΠΙ ααἴΡΡ Ον 896 ου ο 
306 Ογνδδοικ οεέοτη Τογ/ρνακ 35 

96. απεκριθη εκεινοσ ( δα] ορ αθίἩ ΟΤΏ εΧ., 4 οορΏ1 119: Ἡ οπι | και 
ἔιπεν 6ΝΠΙ ΝΡΗΚ απο τε]] αἱ εγο ΟΠΙΠ 1{Ρ]6Ι γρ οίο: ΤΠ ΟΠΙ 61ΠΙ ΑΒ 

(5εὰ ν]άε ροβί εστιν) 68. α εορΥ (ρτο απεκρ. εκ. κ. εἰπ. οορᾷᾷ ΥΕΑΡΟΛ- 

ζεπα αἰωῖί, 5α]ι ἀἷωὶ εἴ) | και τισ οαπα Ν (86 κ” βαρΡΙ και 8αρτα 1118 ΠΙ) 

ἨΡΧΓΔΑ υποῖ α] ΡΙι5135 σο ΑΥΥΡ δίδὲ Αγά ΟΥ 295 ο1δθδ Ογτ2δδθ εν ς 
Ἰοωὰ ΟΠ καν 6ΠΠΙ ΑΙ, αἱ Ῥαας ΤΕ νυ δα «ορ ΒΥΥΣΕΣ να] | εστιν: Ἡ αὰ 

εφη | κηριε: ν δα ΟΥ 3295 (πο 556) απίᾳ και τ. εστ. ΡΟΠ 

97. ειπεν (Ν εφη, Ὦ ΒΥΤΡ ΠΡ απεκριθ η) 8ἵπε εορα]α οππι ΝΕΟΧ 90,8 Ὦ ο 

ΒΑ «ορ ΑΥτα!τ οἱ αγπι (ΟἨΥ 91956 λεγει αὐτω" και)... ς (4909) αάά δε 
οππΠΙ ΑΙΓΔΑ απΠοῖ α] ΡΙεγᾳρο ... 249. αἱ ραπςς Ε (135 σι] 1 να 
αθίι ΟΥτ/ 051 και ειπεν | οἵξ: Α οπ1 0 | και ρτῖ: 54Ἡ ϱ0Ρ ΒΥΙΣΟΝ ο(ντ 

ΠΟΠ αχΡΓῖπι | εώρακασ ΟΙΙΠ ΔΑΗΡΜΒΘΌΓΑ αἱ Ρία ... Τὶ εορακασ οιπα 

Β'ΕΡΩΚΙΧΑ αἱ πα {ΙΙ ο αἲ 8, δΤ, αὈ] αἆ εορα-. πἀάοπάμδ οδί Β’) |ο 
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σοῦ ἐκεῖνόσ ἐστιν. ὃδ ὁ δὲ ἔφη" πιστεύω, κύριε καὶ προσεκύνησεν 

αὐτῷ. 99 καὶ εἶπεν ὁ Ιησουσ᾽ εἰσ κρίμα ἐγὼ εἰσ τὸν κόσμον τοῦ- 

τον ᾖλθον, ὕνα οἱ μὴ βλέποντεσ βλέπωσιν καὶ οἱ βλέποντεσ τυφλοὶ 

γένωνται. 40 ἥκουσαν ἐκ τῶν «Φαρισαίων οἱ µετ αὐτοῦ ὄντεα, καὶ 

εἶπαν αὐτῷ μὴ καὶ ἡμεῖσ τυφλοί ἐσμεν; 41 εἶπεν αὐτοῖσ ὁ Ιη- 

σοῦσ' εἰ τυφλοὶ ἦτε, οὐκ ἂν εἴχετε ἁμαρτίαν' νυν δὲ λέγετε ὅτι 
θλέποµεν' ἡ ἁμαρτία ὑμῶν μέν | ἐπομὲεν Ἰ ἅμαρτια υπ) Μεγ! 

Χ. 
2 Ν 2 Ν « - « Δ 3 ο Ν ν 

1 μὴν ἁμῆν λέγω ὑμῖν, ὃ μὴ εισερχόµενοσ διὰ τῆς θύρασ 
Σ Ν 2 μι - Ωω / } Δ 2 ω / 2 / 3 - 

ειστην αὐλην τῶν προβατω» ἄλλα αναβαίων αλλαχοῦεν, εκεῖιοσ 

λαλων µετ. σου (Π9ΡΙΕΙ νο φι [οφιζέ ἐεσιπι): Ὁ 1 ΗΙ1510 οἱ 511 ο µετ. 

σου λαλ. 

98. ο δε εφή 11δᾳ και ειπ. ο: κνἲ Ὁ οπη, Πἴθπη 1” οπη 6έ ἐῑῖε αἲί ογεᾷο ἆο- 
ππύπα οί ἀἷωιί εἰ 15 | αυὐτω: Ὦ 15Τ. α]ῖ αυτον 

99. οἵξ: δὲ ΟΠ1 0 | εισ κθιµα (ΝΔ κρισιν) εγω (αἱ. Οἱ 19133 θα 31119 οἱ δῦθο οἱ 
Ππί 2319. 576 40336Ρ9): Ὁ εγω εισ κριµ. | ηλθον Ἡ. ]. οι. ο Η31 νο Οτ 

αιαίαος ο επί ὅ, 965 6,950: ρα Ὁ ο ἔα αγιη αθίἩ. Ον 5255 Ονίπίῦ3τ9. 995 ϱ 
513951 ϱ{3, 513 απίοα εισ τον κο. τουτ. ΡοηΏ (84Ἡ φεπῦ 6ο ὧι ᾖύιο Πτι οἴτίπι 

αα ἴιαζούηπι, «ΟΡ υεπζ ἐΦΟ πι ὑιαιοίπι πιιζ{) | βλεπωσιν: τς αἲδ 019551 

(ποπ. Ίΐθιη 133 (556 εἰς) βλεψωσι | γενώνται (03χ αἱ γενονται): 69. 

194. 946. γενήσονται 

40. ηκουσαν 8ἶπο οορα]α εππΙ ΝΕ]ικ 95. 150τ. 949. 5αἩ εορ ατα ΟΥ 955 

εως (6000) Τη και ήη. ο. ΑΓΑΛ αποῖ α] ριεύροςεςρϱ]ανρρο βγτ 

αἱ ο{μῦ αεί]; Ἱέετη ϱ Π3’ οἳ- ηκ. δε, 1.908 ηκ. ουν, α εἰ αιιάζεγιπέ ἐθέδιη | 

ἐκ τω» φαρ. 5ΐπε ταῦτα επι ν” οἱεϱ ϱ θ8, 2655. 99εν Ὦ 6ο ΕΠ’ ϱ1” 5’ 
1 νρ β8αἳ «ορ αΤΙΠ...ς Ἱωπ ΤΙ αάά ταυτα ΟΠΠ ΝΕΔΡΙΧ ππς τα]] αἱ ρ]ες 

ἃ (απίο εκτ. φα. Ῥοπ) α ΑγτΑΙΥ οίἩὲ ααί] (6ο 1ος) ΟΥν 653 | οι µετ 

αυτ. Οντ. ΟΝΠ ΝΒΡΙΧ 1. ὃδ. 101. 248. 2Ρε 1 νο ΟΥΥ .... ς οι ο,τ. 

μετ αυτ. «ΠΠ ΑΓΔΑ πποῖ αἱ Ρ]εγ 6ο ατπη αεί] | ειπαν εΙΠΙ ΝΕ ... 6 Τη 

ΤΙ ειπον ουπι Β]ικ απο 1811 αἱ οπιηΥἷά 

41. ειπεν: Ὁ α115 ειπ. ουν, 80 αἱ Ρ]14510 ειπ. δε, Δ 69. 194. α110 ρ 1 ααἲῃ 

και ειπ. | αυτοισ ο (Ώ οσα) ΤΕ: Ὦ 54Ἠ 60Ρ οἴξ αυτ. | αν: Ὁκ 19. 69. 

194. 346. 818 οσα | ειχετε: 1, εχετε | βλεπομεν: Ε βλεπωμεν | ἡ αμ αθ- 

τια οἱ ενει ΟΠ Ἂἲ θ{Ρ ΑΡΓΔΑ πο χο]] αἱ ΡΙαν 1ΐέ Υς βαἩ «ορ ΒΥΥΣΕΙ 

ϱἳΡ ἰΧ αεί ρο ΟτΙπίδ,Ἠ9.,,, πεαῦ]κ 58. ΦΥΤΡ 18 ϱ(ΗΣ αγ ΟΥ: δἱδ αι 
αµαρτιαι εἰ µενουσιν. Ἐταείεγεα 5οΥΙΡΒΙΠΙΠΦ βἶπα ουν Ιπίαν 1 (αι) οί 

ακαρτια (-τιαι) εππι ΝΒΌΚΙς 1. 99. 69. 151. 99 Σας ο (βΣ σα 

ΥΕ 8αἩ (ε0Ρ αγΙΠ ΒΥΥΕΙ Ῥγασθιη και) ΟΥν Οππε,,,ς η οὖν αµαοτ., Ιμῃ 

{ [ουν] αμ. οπη ΑΓΑΑ πΠπ6ῦ αἱ ρ]ον α 1 5ο θγταίτ (ο. ΦΥΤΡ πηΒ) 

Χ. 1. λεγω υμιν (εξ. Ο16πι 95 Ον 5/95 ΟΥ 056 ΟΗπί δή Τ,οἳΕ 154): Ἡ υμιν 

λεγω | δια τ. Θυρασ: Ὁ οπι | αναβαιν. αλλαχοῦ.. (εί. Οἶεπι Οχἰπί ο{ο): 
Ὦ ΑΤΙΙ αλλαχ. ανἵαβ. 
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’ ” Ν Ν ’ : « Ν .] Π Γ - Π 

χλέπτισ εστὶν καὶ λῃστήησ᾽ 32 ὁ δὲ εἰσερχόμενοσ διὰ τῆς θύρας 
ας ’ . ’ (ᾷ Ν . Ν 

ποιµήν ἐστιν των προβάτων. Ὁ τούτῳ ὁ θυρωρὸσ ἀνοίγει, καὶ τὰ 
9 ” ο - . ; υ ος, ’ - 

πρύβατα τησ φωγῃσ αὐτου ἀποῦει, καὶ τὰ ἴδια πρύβατα φωνεῖ 
3 .»3 Ν αἱ / ς .) ’ 4 ο ν΄ οςο / Με ” 

κατ ὄνομα και εξάγει αυτα. ὅταν τα ιδια πάντα ἐκβάλῃ, ἔμ- 
. - ’ Ν Ν /΄ ο] - 3 - ας 

προσῦεν αὐτων πορεύεται, και τὰ πρόβατα αυτῷ ακολουθεῖ, ὅτι 
σης, Ν . 2 μα 2 ῃ λ 3 ΜΕ Ω. 

οἴδασιν τὴν φωγὴν αυτου" Ὁ αλλοτρίῳ δὲ οὗ μὴ ἀκολουθήσουσι», 
3 . .ς . ” ᾽ - ” . ον ” 3 / Δ 

αλλὰ φεύξονται απ αὐτου, ὅτι ουκ οιδασι’ τῶν αλλοτρίων τὴν 
ω Δ τ ) - εκ. ”. α 

φωνή». ϐ Ταύτην τὴν παροιµίαν εἶπεν αὐτοῖσ ὁ Πησουσ' ἐκεῖνοι 
κἈ ο ” , τ ἃ ο 2 ση σ τ ιν... ον 

δὲ οὐκ ἔγνωσαν τίνα ᾗν ἃ ἑλάλει αὐτοῖσ. εἶπεν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦσ 

9. ποιµην εστιν (αἱ. ΟΙεπιθῦδ α ασ νο ΤμοΙ[ 153): Ὦ δα αυτοσ εστι» ο 
ποιµ., Ο]τ 3935 (αἱ. πιο5εϐ) ουτοσ εστ. οποιµ., υ ο {3 1 α 08 6ορ 

Πιΐσ Ραδίοτ εδ 

δ, θυρωφοσ (Εκ αἱ Φυροφοσ): Ὁ Θυφουροσ | τα ιδια προβατα, ΠΡΙ9ἳ να 

πα 00ε8 (ουἱσιἶας Ὦ α). Ε Λγοργίας οὔεδ: Ὦ τα προῤ. τα ιδια, ϱ 0068 
δἹά8, ἃ διαξ οὐεδ ῥγορτίας. 019555 Ρἱ5 Ρ]6: και την φώνην αυτου ακχουει 

τα πυοφατα, χαι τα ιδια καλει κατ ονομα | φωνει (49) επι ΝΑΒΡΙΙΝ 

1. 99. 151. 949. 9Ρ9 ΟΥν4558δ,,, ς καλεν οΙΤΏ ΓΑΛΠ πποῖ 4 Ρ]οτ | κατ 
(, κατο): ΕΕΝ αἰδ κατα 

4. οταν 5ίπα εορα]α (49/) επι ΝΕ” 1. 95. 10Τ. 9Ρ9 βἩ ... ς Ἰωπ και 

οταν ο ΑΡΧΓΔΑ αἱ Ῥ]εγα ϱ Γαν]ᾶ να 6ο αγγαίχ οίνὸ γα] (Ον 9998 
Πνογα πηπίαί Ῥοδί ονομα ΡΕΥΡΕΏΒ και οταν εξαγαγη αυτα, πορεύεται 

ἔμπρ. αυτων) 1μοἱ(153.... κπὶ εἰδ α110 [ορ Ὁ ο 31 ᾳ «ορ ΟΥ ή89τ 
οταν δε | τα ιδια παντα 6η ΔΕΒΗΡΙΙΚ 1. 92. ὁδ. 2Ρ6 α ϱ Β41 60ρ ΑΥΠΙ 

(ποΓ] εῑζας οπιπε8) Ογν (παντ. τα ιδια) Πιο]: επι Ὦ ο ΗΣ: 1 ουεΒ 81ιά8 

ΟΠΙΠΟΡ ... Ἀ” 60 ϱο τα δια ΙπΠΙΗΠ, ΒΥΤΗΥ αυτα (νἷάο εἴίατῃ απίθα 

0). Οἱ Νοπη ΣΙ5 ἐξαγαγὼν ὃ) ὅτε πᾶσαν αολίσση στίχα ποίµνησ 
εως τα ιδια προβατα ΕΝΑ ΑΓΔΑ αποῖ αἱ Ρίου { ϱὖ]ᾶ ᾳ (ουες ιαβ) να 

αγταίς | εκβαλη (ΕΝ αἱ ἐκβάλει): κ α1”ὸ εκβαλλη, 69. αἱ Ρας -λλει | 

την φων, αυτου (α ο Ενρ Πιερ: ο ο ο 314 αυτου τ. φων. 

ὄ. ακολουΦησουσιν οΠΙ ΑΡΡΡΕΕΚΝ αἲ ο Ον 5999 Ον δν, ς ακολουΦη- 

σωσιν 6ΙΠΗ ΝΚΙΜΒΌΧΓΛΗ αἱ Ρία Βα5οιἩ δοῦ ῇ ηἨ οπη αλλ, φευξ. απ αυτ. ] 
των (α οπι) αλλοτριων ({ νΕ: α επίγαπεἰ, Ἰέεπι 8ΥΥ βαμπῖης σορςοᾷ ααεί]ι 

48 ορ): α Ὁ ο [5 1 ΤιοΙΕ154 εἶμα, ο τζζι ἳ 

6. εκεινοι δε (Ν8): κἩ και | εγνωσαν: 69. 194. εγιγωσκον | τινα ήν (ΏΡα 
69. ή, ποπ 1ΐθπῃ Β) α (1) ελαλει, 4 «πας εδδεπέ «μαε οσμές εδ, Ίτεπι 

Βα] ΑΥΤΡ Ρο... 8 6 φιοῖ ἰοσμίι εοί, Ὁ ο 13: 1 φιοᾷ ἴοφιεαίπν, ἕνα 

(ι Ἰογεγεί, Ἰέοπι ΦΥΥΣΕΕ οί ατ σορ 

7. ειπεν ουν (ο Τιοῖς σορ αὖπι οπΙ ουν) 8ἱπα παλιν ουπι κ” αίζα 1, 60. 69. 

194. 258. 906 ο ],ο1[15ἱ ΟΥΥ 35 609, Τέθμῃ Πε αυτοισ (4 ο Τμοῖ[ αἲ 11οβ) 
ο. ΝΒ... ς Τί πάᾶ παλιν αυτοισ, 1μΠ αυτοισ παλι: εκ ἰοβίϊριβ νοτο 

Ἡ αἀά ἰαπίππι παλιν, Ας 1, 69. 69. 124. 9589. 29Ρ9 ο ]ιοι ΟΥτ αἀά 

(απίπΙα αυτοισ, ΡΕΕΟΙΜΒΟΓΑ αἱ Ρ]6Υ α 6ο 5ΗΝ. (60Ρ ΥΠΑ {έεγπι αἷαωίέ 

οἵι Πεειβ) αά παλιν αυτοισ, Ἰέπι Ν οί Ακλπ 157. 18Ρ]ΕΙ να αγταίς 
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. - 3 « ’ ” ’ . 

ἁμὴν ὠμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμ ἡ θύρα τῶν προβάτων. 
΄ Ν Δ , 2 2 2 οι. ἔ, 

Ὦ πάντεσ ὅσοι ᾖλθον κλέπται εἰσὶν καὶ λῃσταί, αλλ ουκ Ίκου 

οἱἩν αγπι αθί] αἆά αυτοισ παλι», Ίέεπι Ἱπεγροβίίο οἳς κ ὁδ. 1060. ὁλον 

1. ο. αὐτοισ ος παλι | ο(8 οπι) τς: Ὁ οπι | λεγω υμνν: Β ὑμιν λεγω | 

οτι 6ΠΠΙ ΝΑΡΕΕΜΒΓΔΛΠ” αἱ Ρίι ΠΡΙεΓ να σο ΦΥΥΡ αλ" (841 «ορ αἱ αβ]- 

ᾳπθ) ... Βακιῦσα” 98. αἰδὸ α πιπα αχπι βαἰἩ ΟΥΣ Ἠεί[οιη [ η θυφα: 

ΒαἩ ο ποιά’ 

8, παντεσ οἱ. ΟΥ 33 ϱ(5)505. 459 οἱ444 Τ,οἳ[ 154: Ίΐέοπι ασποβο Ὑα]οπίΡρ 14 

ΟΊεπι 366: 558): ϱ Ὁ (08 ΓΙ ἴΓί 5.19 οπι, Ἱΐοπι ΘΩπααδί δη (ρας 505 δα[- 

ναΐογ αἲε: Έᾳο διπι ἑαπιας φιὲ απέε πιε Γμετιπέ οἵς, πο Ρ8πΙ]ο Ρορί: 

(ιοἐφιιοί απέε πιο Γιεγισι”"). Ῥτποίετοα Σ αάά δε. | ηλΦον 8ἶπε προ εµου 

οἶπι Ν“ΕΡΟΜΘΟΓΑ 98. 106. 191. 90τ. 495. α]100 [τες Ῥοσς[ῆ- σ]α 

να (εξ. απι ἴα {ου είς, Ιἴσιη 8αχ) ϱο δα ΟΙ (οοᾶπαίπΕ οπη οἑἵαπα φτιζ Όεπιε- 

γι) ΑΥΥ5ΟΝ οἱΡ ἰχὶ α(ῶν ρ6υ5ς Βαςθίδἡ ΟΥ 5100 (οαἲ προ εµου Ἱ- 

(ογίπνχ νονρῖς Οµηγδοδίοπιῖ απία ηλθον) Ον 930 60] Τά ου πετας] 1Π 

επ 300 (διὰ τοῦτο γὰρ καὶ ἀκριῤὣσ τῇ λέξει ἐχρήσατο εἰπών' ὅσου 
ᾖλθον, ἀλλ οὐχ ὅσοι ἀπεστάλησαν. οἳ μὲν γὰρ τοῦ 9εοῦ πφοφῆται 

ἀποσταλέντεσ παρεγένοντο, οἱ δὲ ψευδοπροφῆται μηδενὸσ ἀποστεί- 

λαντοσ ἤρχοντο ἐπὶ διαστροφῇ τῶν ἁπατωμένων.) ΤΗΡΗΥΙ Επί1γ 

(ασσσᾶιιπί 5εμο]ῖα νανία αἀκονῖρία Τά ογμθαο] αᾖϊδᾳπο, ε[ Μτί]ασὶ αἆ 

μ. 1.) αποίποναί τι (64119) Ας (οοηίν. αἀἆναις. Ιεᾳῖ5 εἰ ΡτορΏ. Η0ν. 

Φ, 16 ει φιοφε αἲέ ἀπίδδε «οπιύπιπι: ΟΙΠΠΕΡ α) αποίᾳποί απία πια 

νεπεταπί {πχοδ διπὲ οἱ Ι8ίΓοΠΘΒ. «Λοη αμέεπι να δοτ{ρέπι εδ, 5εᾷ τα : 

ΟΠΩΠΘΒ αποἰᾳποίξ ναποαταπέ, {αγαο5 5απ{ἱ οἱ Ι4ΐγοΠ65. . Υεπῖθεο «ιῖΡΡε Ίου 

Ίοσο πεί υοὔ δέ εοδ φιιὲ πιθδὲ Ἰιοη Γιζβεεπέ.) οἶομ 15)δ (ας 1 απ Υεπο- 

τιηῖ, ὑποφιέ, εἰ Ὀπιέεϊ[φίπιις: Άγ αείεν Ίπε, ἰᾷ εδ: Θα νεπεταπί γταείει 

πε, Γ1χ68 5απί εἰσ). Νες αΠίεν Μαπϊο]μαεϊ αρ ΤΗΡΗΥΙ, απαπιν]5δ 4ο 

Ῥτορ]μείίς Ἰπίθ]]ρεγεηί: ἐκεῖνοι γὰρ δεῖξαι ῥουλόμενοι τὴν παλαιὰν 
διαθήκην ἀλλοτρίαν οὔσαν τοῦ Θεοῦ καὶ τοὺσ πφοφήτασ μὴ ἐκ 9εοῦ 
ἀπεστάλθαι χρῶνται τῷ ῥητῷ τούτῳ. ἰδοὺ γὰρ, φησίν, ὁ κύριοσ εἶπεν 

ὅτι πάντεσ ὅσοι ἠλθον κλέπται εἰσὶ καὶ λησταί. .... Ἰω Τί ηλθ. προ 
ειιου 6ΙΠΙ ΝΕΑΒΡΚΙΧΛΠ αἱδ9 [ογο σαΐ 5γτζοᾶ ϱ{ρ ϱ," «ορ αεί αὖγ 51 ΟΥ 

αγτά4 ϱ{5)908: 459 14 Ισ 5019 Γκ] ὰ ΙΡ (ΒΙπη]1έου εχροπίέαο Τμάου αἱ Ας) 
Ἠεδγεἶαα 30 Τ,ο1Γ155 Ἐαιςί αρ Ας 5384 ΗΙετοδεΣοῖ (Υαἰ] 6,69) 6{6ρ ἁαπιας 4, 

158 ϱ{εΡΛεΡ τά, Τίεπῃ ς (5εᾷ 99) πφο εμου απίε ηλθον ο. 1. αἱ νῖκ πια 

{ο απ Ὑα]επίΙΡΡ 194 (παντεσ οι προ εµου εληλυθΘοτεσ κλεπτ. και 
ληστ. εισι) Οτ34 Νουπ χ35 (πάντεσ ὅσοι πάροσ ἠλθον ὑποκλέπτοντι 

πεδίλῳ, φῶρεσ ἔσαν δολόεντεσ) Ογι οδθΙκί ϱΩπαθβί θά (ν]άο απίο). 

τη] {αγ ϱοπΏσπιαχε ν]άἀείαγ Ο]επηδδδ (Ύαι φασιν γεγραφθαι’ παντεσ 

οἱ προ τησ παρουσιασ του κυρ. χλεπτ. εἰισυ Και ληστ.) εἰδθδ (παντεσ 

ουν οι προ κυριου κλεπτ. κ. ληστ.) :: κ οππι ΠΘΙΙΠ β4ῇ εί δΥγ5 οοη- 

56Π/{1ΕΠ5 5ἶπο ἀπβῖο οοπδιθίιἀἴπθπι βεσιπά1 5αεοπ]1 ργαθῦςθί. Ἐαπάθιη 

{ετο αἆ αείαίεπι απαπινῖς νεγρα προ εµου Ρτο {δδίῖτππῃ αιοογ]ίαία 16- 

{ετεπᾶα, 8Ιπί, {απι6η Ρος αεχρ]{εαπᾶΙ ϱαπδδα αἀἁα]ία απαπι Ῥτϊδσαο 

ΡΙεία{ῖ8 οατιδδα ἀθπιρία ν]άεπίαγ 6856: νἱχ οΠηἵπῃ 15 πηπίαία ἀεπιρ{ῖς 

11115 νετβρῖςδ. Νεο εοπίτα να]εί Τμάονγί αἱ Αασιδεϊπί εχρ]]σαίίο, απαςα μέ 

/{ 
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ώ - υ ’ 0 3 / 3 ε έ ’ Φ ν 2 3 ”- ”/ . 

σαν αυτων τὰ προβατα. Ὁ εγω εµα { Φύρα". δί ἐμοῦ εάν τισ 
οσα ον Λ Γ , ο Σο. ’ υ π 

εἰσέλθῃ, σωύῦήσεται, και εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται καὶ νομὴν 
« ; θ ε ’ ” νο υ 1 ; Ν ’ Ν ευρήσει. 109 ὁ κλέπτησ οὐκ ἔρχεται εἰ γα κλέψῃ καὶ θύσῃ καὶ 

. θε  λΜΤο, ΄ .. 3 ” Ν Λ ” ” [ή 

απολέσῃ ἐγο ήλΦον ἵνα ζωήν ἔχωσι' καὶ περισσὺν ἔχωσι. 11. ἐγώ 
.) « Ν ς ιά « Δ « Δ ᾿ Ν ” 

εἰµι ο ποιµν 0 καλόσ. ο ποµιν ο καλὺσ τὴν Ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν 
«{ λ - α / . ς ς Π Ν ϱ) ο) τ 

υπἐρ τῶν προβάτων" 19 ὁ μισθωτὺσ καὶ οὐκ ὢν ποιµήν, οὗ 
.) .) Ν ᾿ / εν { - Δ ’ . ’ Ν .) ’ 

οὐκ εστιν τα πρόβατα ιδια, Φεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφί- 
Δ / Ν ’ κ. .ς ’ ε /”.. ο) Ν Δ 

ησιν τα προβατα καὶ φεύγει, καὶ ὁ λύκοσ ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορ- 
΄.. 3 Πω] τά / 3 Ν 3 ε] -- Ν -- 

πίσει". 19 ὅτι μισθωτύσ ἐστιν, καὶ οὐ µέλει αὐτῷ περὶ τῶν πρυ- 

{αρί1υιδ απ προ εµου οπηέαπέ πηπ]{ο γασσπ{ίογ οδί, Πα αἲ. Ιβ14ογο 

παλ] οίατ γείσηἶ5δ, α Ο)γ ἀθδογ]ίτχ οπη]ςεῖς εἱράθτη ναυβῖς. | εισι’: 6. 

00. τ1. 116. 2948. 2505. 254. 209. ϱ.0ἳ αἲπι ΤΑ σαν, Πϊοι ει 

αλλ: Ώκ αλλα ... Ονεῖ και ουκ | Ίκουσαν (οί. ΟΥ3305 ο” 14): 1, ΟΥ 

1Η Ρ14Ι1 ἡκουσεν 

9, εγω ειμι η Όυρα: Ἀροείαί Ίο ΝΑΠΑΒΙΗΡΡ 11 δια τούτο, φησι, λεγει ο 
(5 εγω ειμι ή πυλη η αληθινή | Α ΟΊΠ και εισελευσεται 

10. εγω: Ὦ α 60 6ΟΡΥΝΙ αἰρείγ” (Πο 17 που ΕΝΥ) αθί]ι α4ά δε | ὮὉ οπι και 

περισσ. εχωσιν (54]ΠΙΠΕ ον εγω ηλθ. Ίδη περισσ. εχ.) | περισσον: αν 
6). 10τ. 206ν ΑΠ δή περισσοτερο» 

11. τιθησιν εἰ. Νε ΟΊ6πη 190: 331 Ον (οπίοχ αἆ 1 Οο 161) αι ἲπί ή δοτ ἘΙΒΡ5 106 
οίΡΥ614 Οοηςί 220,5 Ῥαςείμ3258 (Ἡνγ 8400 ουν 41 Τη άγ{2) 1051: 164 ϱ/-αορ 

οτι τας 11 Το1Γ15 ΠΙΑ.) ν”ρ Ὁ ο (Πέ 3" ρ πὲ νά) νο (ποπ 1{οπι 

υ ο ο Γ1) αγτητ Αιισϊολ 65 ῥιδωσιν (άαἲ, Ὁ ἠγαᾶσί, πηπι ἐγαάί). ΟΕ εἰ. 

Τάσο 1επιὐτή αποδιδοναι (επιδιδογαι) 1: ο ν. 11 εἰ ν. 15 διδωσιν ν.ο, 

ΠΟΠ Ιΐαιη ν. ΙΤ (πας πιαρῖς βποί ϐησω, θη 19, ὃτ. 98. 150, 19): αἲ νὶκ 

ν. ΙΤ τιθησι, νν. 11 οἱ 10 διδωμι βοτ]ραῖδεο ΤοΠΒΠποπα ρτοβαΡ]1]ο ο8ί. 

Νος τιθεναι τ. Ψυχή, απο ΤομαπηΙ ρτορνίππα νἰάσίαν, α- 6ΟΥΥΕΟΓΟΥΟ 

Ἀά εχμΗσαπάπηι ὀιδο)αι τ. Ψ. αἀμῖυαογΙ ροµα1ῖ. 

12. ο µισθωτοσ 8Ίπα οορα]α οἳπι Ἠ01, 1. α ατα {ὰ ΓοΥ Ἱπς πι εορᾶ2 Τοἳξ 

1, ς ο µισθωτ. δε οππι ΑΓΑΠ πηςϐ αἱ ρ]αου Βτι5Ρ1 614 Οδ ήθος πυσδ 

96, 69. 194. 15τΤ. θΡο Οομβί” ο ΟγνδΗτ ο δε µισθωτ. Τίοπι «οηβΥ- 

ΙηΛΠ{ ὁε ΠΡ]ΕΙ νσο]ε βα]ι εορθῖᾶ αγγ) ο γα]! | εστιν εαπι ΝΑΒΙΙΝ 1. 
19. 95, 49. 69. 946. 9Ρὲ Οοπςέ ΕΡΕ ΟΗΠΙΟΡΕΦ Ογγ... ς ΤΙ εισιν οὐ πα 

ΡΙΔΑ πποῖ αἱ ρίογ ΟΠΥπιοπΙ Γ ερχοµενον: Αἲ οἵη | φευγει: Ὁ αἀά φιῖα 

πιεγεεππαγ {ια εδὲ | αυτα οἱ. α 6 ο [ ]μοῖ[ 159 ϱο ΒΑΗ Οἱ «ορ ΑΥΤΑΤ ... Ὦ 
υ ας Η 1 να δγταίν αμα ἴπέ ΑιισῖοἩ 1615 ον | σκουπιζεν Βἶπο αἀάῑατη 

ουπι ΝΗΡΙΠ 1, 993 26. 98. ὃτ. 49. ΡδοΥ γνδοπ 9Ρ9 ΡΥΥΝΟ πω μοι: 
58] «ορ αθί]ι αάά αυτα (0οπς{ 3105 ΙΙ π441 ροδί αρπαζει αυτα, Ίἴοπι 

ΟἨγ 5) 100 ροδί φεύγει ρεγβῖί και ερχεται ο λιυκοσ και αρπαζει αυτα, 

οπη]ραῖς πιο 5ο(ΜΗΠ{ΗΓ) «ες ΤΙ π4ά τα προβατα, 19 [τα προβατ.], 

ΟΙΤΗ ΑΧΓΔΑ πο αἱ Ρ]εχ 1 νς ρο αγγ καμπαϊπέ Ον θήτ 

19. οτι µισθ. εστ. οσα Α(ΑΑΥΙᾶ, ν]ᾷο ρο8!) Ἠ9!, 1. 22” 90. ο ΑΥΥΌΣ αγπι 
Β4Ἠ «οΡρ αθίἩ 1,οἲ[ 1585 ορ]εί οπ]επία]! πὰ Θγπητη (ο Οοπεῖ]]. {ο. 4 ρα 15088 

οκ Να8.). Οἱ εἰ. Τμάτι 1137 ο γαρ µισθωτοσ, οταν δή τον λυκον 
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βάτων. 14 ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός, καὶ γινώσκω τὰ ἐμά, καὶ 
γώσκουσί µε τὰ ἐμά, 10 Ι"Ὅ καθὼσ γιώσκει µε ὁ πατὴρ καγὼ 

υώσκω τὺν πατέρα, ΙΙ" καὶ τὴν ψυχήν µου τίθηµι ὑπὲρ τῶν 

προβάτων. 10 "11" καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω, ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆσ 
αὐλῃσ ταύτησ᾽ κἀκεῖνα δεῖ µε ἀγαγεῖν, καὶ τῇσ φωνῆσ µου ἀκού- 

σουσιν, καὶ γενήσεται µία ποίµνη, εἰσ ποιµήν.. 1 διὰ τουτό μὲ ὁ 

πατὴρ ἀγαπα, ὅτι ἐγὼ τίθηµι τὴν ψυχήν µου, ὧνα πάλι λάβω 
» / 9) 2 Ν 2 απ ΑΚ. ο ας) 3 -- 2 η .ρἒν ( η ἘΝ 

αυτήν. 15 οὐδείσ αἴφει αὐτὴν ἀπ ἐμου, ἀλλ εγὼ τίθηµι αὐτὴν 

ερχοµενον, Φευγεῖ, οτι µισΦωτοσ εστι, και οὐ µέλεν αὐτω περι των 

πφορ., κατα την του κυριου φωνην...ς (Ευ) ΡίαεΠ1 0 δε µισθωτοσ 

φευγει, ἴωπ [ο δε κεμσ1ῇϐ. φευγ.] οππι ΑΧΓΑΛΙ απο αἱ Ρ]εγαῦο(β” ο 

1 νρ ϱο βγταίτ ΟΥ ος (ΑΣ Ἱποθτέππι πίγΗΊα μισθωτ. φεύγει Οτι ΔΠ ο δε 

αισθ. φευγει οι ας) | µελει: οκ ειγοτο {τουιεπϊςδίπιο Ρ"ραχΓ αἱ 

ΡθΓΙΠΙΙ (ίελλει 

14. οποιµ. ο καλοσ εἰ. ΟνΡῖον (Νοβίία 105. Μαϊ 50) ΕβυΣ205: 158 ο6ἱ ο. 509 

είς: ϱ ΕιΙδυ53ὔΐ ϱκαλοσ ποιµην | γινωσκοῦσι (-σι 8ΒΙ: ϱ) γνώσιν) µε 

(0 εµε) τα εκα (αὐ΄ εμα ,οπο) επ ΝΒΡΙ, 1 νς ο 5αµ. εὐρ ΒΥΤΗΗ 
αείὮ αὖτ Ρεν Εβρ» 15 (ΜρΙρΗ 0 και γαρ τα ἐμα πφοβ. γιώσχει 

Με, καν γιωσχω τα εµα προρ.) ΟΥι Ὁοδλἰχί ΝοΠΗ 59 (Υινοσκω ὃ εµα 

κίήλα, και -- ταυτα µε γινωσκουσιγ)... ς ΤΙ γινωσκομαι υπο των εµων 

ΕΠΙ ΑΧΓΔΑΠ πο α] οπιΠΥΙᾶ ϱγγΕΙΡ ΑγΙΗ Ρ6ΙΡΡ ΟΥ 5,108 ος 19 ΟΥ δδδ 
σοπη (ας ταχβας θέ οὐ γαρ εφη”" ΥΙΝΩσΧΕι µε τα εµα και γιώσκω τα 

έµα, αλλ εαυτον εγνωκοτα πφοτερον εισφερει τα ιδια προβατα, ειθ' 

ουτωσ γνωσθησεσθαι φησι παρ αυτων) Τματι 115 οἲ στα: 550 

15. µου (αὔ. Ε5Ρ515ὺ εἑ 65509): 9 68, Τ1. (,εοἆὰ. Πα ηῖ' αρ 50) οι | 

τιθηµα εἰ. Νο Ε115Ρ5 οἱ 6» ΑΙ]Τ15 είο: αρ διδωυμι:: ε[ αἀ ν. 11 | πφο- 

ῥατων (εἰ.α): Ὁσαίβ” ς1Ι νς (5εᾷ ποῦ απ Γι [0Υ α]) δα] «ορ ΒΥΤΑΧ 

αάά µου (ΑΠ Τ15 αἀά τον εων) 

16. και αλλα (α εἰ αἰίαν «ιίάεπι): Ὁ 946. Ἀγναῖῦ Τιςρ5 55 ματι 1) 053 οἱ 051 

(ποπ 1ξθια 1908 ο ὔ"2ὁο οἱ 391 ϱἱ ΔΠ0) και αλλα ὁε | δει µε οππη ΝΒΡΙΛΗ 

1. 9ὸ, 69. 124. 946..1ἱ νο δγναί ο Οµπί2)195 6 6δυ..,, ς ΤΙ µε δεν 
ΟΙ ΑΧΓΛ αἱ ρίεν ΒΒΡ555 Βαδοίι στ Ον 8405 ΟΥ 655 Τμᾶτί 1, 509. 653 
οἱ α0 | ακουσουσιν ΕΠΙ ΒΡΤΗΓΠ πποῦ αἱ Ρρία οἰο... ΔΔΑΧΔΑ α)ό Ειςρο 55 

ακουσωσιν | γενήσεται ο. ΝΤΛΓΔΛΙ πποῖ αἱ ρἱεν ΠΡ]έΙ να (6ἴ. απι {ι οἱς) 

βγε»εὰ αἰρίχί Ειιβρ» Βαφοίμ Ογν Γμάτεδεχίες.,,, ΝΕΒΡΙιΧ 1. 98. 2Ρε { 
{ου ΒΥΤΙΠΕ ο πα. ϱ0Ρ ΤΠ Ρο (Ο]οπη 129 Και γενησονται, φησιν, οἱ 

παντεσ µια ποινή και εισ ποιµην, ΟΥ 0 οτι εσονταιν µια ποιµνη, 
5εἀΙΟΣΕ3 εσεται) γενήησονται (αν) 

1Τ. µε ο πατηρ ΕΙ ΝΒΡΙΧ 98. 248. 249. 1 νρ 011306 ΟΥι Ωθδτς., ςο 

πατ. μὲ ΕΠΙ ΑΕΕΑΚΒΌΓΔΛΗ αἱ Ρἱ6χ 6ο (5811 πιει ραίΐεγ απιαί πιε; «ορ 

απιαξ πιε ραΐεν πιεµδ. Ἰέεπι Ιθετο αἲ) Ῥμανιμλὸ Με οπατ. µε 

18. αιἱρευ οἵ. νὸ Ον 1305’ 46τ ος 1153: 398 (οἱ. ουἱοχ αἆ Ἐοι ὀὅ) αἰἶπί 196 ΈπΒ 

ἆθπι 996 ϱ(Ρ55601 ϱ{ 6ςΙ 156. 336: οιἴμεορλ 110 1101 3, 1,3 οςὔν31 οἱς; αἱ. α Ὁ 

ο6 ΓΗ” ον ΟΥΡ" ΗΙ10τὸ βα] σορ τα]] ἐοέ, Ι {98 εορά” ΠΙΙ 553 

ἐοίέεί, Ονἶπί 90 α/εγαεἰ ... Ν Ἡ ηρεν | αλλ (5 ΟΥ ΙΤ αλλα) εγω αβᾳιθ 

Μία, 5Ί 
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ο, ω. 38 -- ο. ’ ” - ’ Ν , Γ ΄ 

ἂπ ἐμαυτου. ἐξουσίαν ἔχω Βεῖναι αὐτήν, καὶ ἐξουσίαν ἔχω πάλιν 
δὲν ο κώΡ. ; λ 3 Ν ’ { - / 

λαβεῖν αὐτῷ" ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ του πατρύσ µου. 
; / ο . ’ , 

19 σχίσμα πάλιν ἐγένετο ἐν τοῖς Ιουδαίοισ διὰ τοὺσ λόγουσ του- 
() Μλ σ Ν πα 3 τὰ ον / - Ν ο. . 

τουσ. 96) ἔλεγον οὖν πολλοι εξ αὐτῶν δαιμόνιο ἔχει καὶ μαίνεται 
’ .) - 2 ’ ς ” ᾿ . ”” εκ’ 2 ” 

τί αὐτου ἀκούετε; 3ἱ ἄλλοι ἔλεγον' ταυτα τὰ ὑῥήματα οὐκ ἔστιν 
η .- ο Δ ’ ὃν ” . 9 .) α. 

δαιμονιζομένου” μὴ δαιμόνιον δύναται τυφλών ὀφδαλμοὺσ ανοῖξαι: 
ϱ)2) χι Φ λ .] Π 3 - « ’ . Ν απ 

3 Εγένετο δε τὰ εγκαίνια ἓν τοῖσ Περοσολυμοισ᾽ χειμῶν 

απ εµαυτ. οἱ. Ο1538Ρ9 ΟµἱΠίΣ191 Εβρ 595 ο{ΠδοΡΝ 110 1413, 1,3 οἱ 

951 (5οὰ πίχοα Ίοςο οπι απ εμαυτ.) οἵο: Ὦ 64. 951. 1” Ρο ΕΙδά Επι 490 

οἱθς] 190: 356: ϱἱρ5 567 οπη | Θειναν: ΕΧΓΑ αἱ πια Φηναι | παλιν: Ον 498: 
401 ϱἱ ΑΠΡ. οµ1ηί 1191 (Πο. Ἱέθιη Τί 5,60 οἱ 1, 511: 666) Ειδες] 336 οἱ ὑπδορ] 110 

(ποη Ίίοπι ἀθπα 496) αμίο εξουσιαν εχ. Ροή ... 64. 50. 2925. 3. Εβδ. 561: 
995" Ο]μν 5406 Π1] 5589 (ποἨ. Ίέαπι 93" 1015) ο | λαβειν (αξ. Οχ»38ρ9 Ῥίαἱ 
1930 Ώςβερο Γ]ᾷ οἱς ΟΥΡ 395 είς): Ὁ 6 αραι (4 τοἱίεγε, ο ἑο[επαί) | 

ταυτην την: Β οπι τη» | μουείι.οοε ΓΗ” εΙνα ΟΥΡ”5 εἰο... 9 96. 

α Ὁ (Ῥοτίρτακ 33 Ἱμοχο {εο δε αὐδίφὶ α μαΐτε φιοᾷ απύπιαπι διαπι Ῥομαί, 

απΐα Ίοο ᾖγαεσεγέωπι αεθερἰδδεί α γαΐτε) Νονα131 (611 5,501) Ἠῃῃ 955: 
1018 (1Ἠγ5406 ϱἱ 401 ϱ1η 

19. σχισµια 3ἴπθ οορα]α 61 8Η1ιΧ 95. 249. 1 να (οχε {ο]) δαἩ απ... ς 

(6150) πάά ουν οπή ΑΡΓΑΛΙΠ αποῖ 4] ΡΙοΥ {οἱ «ορ ΦΥΤΡ (µο {πιο ἀἰφβεπιδίο 

(ἱέγαπι οἱο; ΒΥΥΣΕΏ αθί] εἰ /Γαοία εδὲ οἰο, ΒΥΥΗΙ εἰ ἀἰβεειιδίο οἱς) Οδ οἹ 

ΟΥτ 665 ] παλιν (1. 946. 209 ΤΡ9 ροδί εγενετ. ΡΟ): ϱ 64. 330. {οἱ «ορ 

ΟΗη10Τ οπι | εν τοισ τουδαιοισ: Χ εν τω οχλω 

90. ελεγον (δες κ” ελεγαν) | ουν οππῃ ” αἱ ϱ 1. 80.9Ρ6... 48 ο ΓΗ 3 

1 ΑΥΙΣΕΝ ααἲ]ι εἰ ἀἰεεθαμί; ὁ Ίαεο ἀἰσεδαπί, ἴοὶ ἀἰοεύαπέ επύα; Ρο ἀῑπε- 
γπέφιε (Ο1 5,301 καν οι μεν ελεγον) ... ς Ὥν Τϊ ελεγ. δε 6ΗΠ1 ΝΕΔΑΒΙΙΧ 

ππο τ6]] αἲ Ρρ]εν ϱΥΙὰ να 5αἩ 6ορ ΒΥΤΡ εἰδῖ αγπι... 220. οπι εορι]απη | 

δαιμονιον: Ὁ Ον ΡτΑΕΙΑ Οτι 

ΦΙ, ταυτ. (440. Ῥοδί ϱηµ., Ον ντ πάπα ον ἵπεπη Ἰαῦαί) τα ϱηµατα 

(5ΥτΤΡ 1ΏΒ εργα) ουκ εστι’: Ὁ οὐκ εστ. τα ϱηµ. ταυτ. |. δαιμονιον (98. 

αάά εχων): 248. 209. σδοῖ Φαιμονιων | τυφλων οφθαλμουσ (αι. 11βί8Υ 

νο ΟΥ 3354): ϱ 945. ο {ΟἨν δ 01 0ἱ5 οφ. τυφλ. | ανοιξαι 6Η ΝΗΙιΝ 1. 

19. 993" 93, 69. 194. 151. 249. 346. 909 Ον ΟμΟῖ... ς Ἰμπ ανοιγει». 
ΟΜΙΠ ΑΡΓΔΑΠ τιποῖ αἱ Ρ]ογ 

92. εγενετο: Ὦ έγενοντο | δε επι ΝΑΡΧ πμό τε]] αἱ Ρρ]ετ ο ΕΣ νε (1 εἰ 

/Γαοία δηπὲ οἴς, 6 εἰ οι Γαοία εβδοί ἀεαεοαιίο) δο Αγτα" αἰαὈ (οἱ Γαεία 

βμπέ αιίέεπι) ΟΠ 518... 1, 99. 84] ΑΡ τοτε, σαΐ (/αοία αμίεπι θιιέ 

έωπο) οορ δε τοτε ... 1. 2253 926. 901. 258. 4980ν 2Ρ9 αἱ ὔδοα Ὁ Ο)τ 

πιο»ο 3 ρπι εορα]απα | εγχασια ΕΙΠΙ ΝΕ Ρ1, αἱ... ς Ἰωπ εγκαι. οτι ΑπὸΧ 

απο γε]] αἱ Ρ]εν | εν ιεροσολυµοισ (0) οπή ΒΡΧΓΔΑΙ απο 1. 10, 

99, 69. αἱ Ρία Οι δν 118 νι ς Τμ ΤΙ εν τοισ ερ. οππι ΛΗΙ, ὁδ. 1 πια 

(11 εν τοισ ερ. ὃ, ὃ ποπ βποί, πες [εχο 2, 25. αὐῖ (απίππα Ρα οἳ πΙΙΠΙΒΟ 

οπι τοισ. Αί πες πηαρῖς βαοί εν ερ. 4, 90. 21. 40) | χειµων 5ἶπο εορι]α 

ο ΝΕΡάΙΧΠ 1 95. 49. ΕΣ. 5αἩ ορ ααἰ ΟΗΤΠΙΟΡΟΣ,,, ς (4Ρ9) Τη 
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25 καὶ περιεπάτει ὁ ᾿]ησουσ ἐν τῷ ἱερῷ ἐν τῇ στυᾷ «Σολομῶνοσ. 

24 ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὺν οἱ ]ουδαῖοι καὶ ἔλέγον αὐτῷ ' ἕωσ πότε 

τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεισ: εἰ σὺ εἰ ὁ Χριστό, ειπὸν ἡμῖν παρρησίᾳ. 
95 ἀπεκρίθῃ ὁ ᾿]ησουσ᾽ εἴπον ὑμῖν, καὶ οὐ πιστεύετε' τὰ ἔργα 

ἃ ἐγὼ ποιῶ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὀσ µου, ταῦτα μαρτυρεῖ 
περὶ ἐμου' 260 αλλὰ ὑμεῖσ οὐ πιστεύετε, ὅτι οὐκ ἐστὲ ἐκ τῶν προ- 

βάτων τῶν ἐμῶν. 21 τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ τσ φωνῆσ µου ἁκού- 

ουσι», κἀγὼ γινώσκω αὐτά, καὶ ἀκολουθοῦσώ µοι, 285 κἀγὼ δί- 

ΡΙΑ6ΙΗ καν 6ΠΊΠ ΑΕΕΚΜΘΤΌΤΔΑ (Πν]ά 5οᾷ τασδα5 ἀθ]είπιη) αἱ ΡΙεταςαϱ 
ἐς] (0 οπι κ. χειµ. ην) νο σο βγταίν εἴδὈ ασπι ΟΥ 5114 

95. περιεπατει: ΑΙ, περιπατεν | ος: Β οπ10 | εν τη (4 ον) στοα 8ίπθ 

του ΟΠΠ ΝΑΡΓΑΛΙ αποῖ αἱ Ρρ]α Ομ νε. ς (-- συ βα) αἀά του «πα 

Βτκ αἱ πηπ | σολοµωνοσ οππι ΝΤΕΡΕΕΕΔΛ αἱ Ρ]α55) ΟΠΥΙΠΠΟΣΟΣ,,, ς 

(- αὖ Ἀπ) σολοµωντοσ ΕΠΙ ΝΟΑΚΙΜΡΌΧΥΠ αἱ ΡοΊηα ΟΥ 14 

94, εκυκλωσαν 6Ι1Ώ ΧΑΡ Ἱπο τα]] αἱ οπιμΥῖά ν,, Ἡ εκυκλευσαν | αυτον 
(89): κ οπι | υ ελεγαν | ειπον 6Η Ἂ” θίεῦ.., ς Ἰω ΤΙ ειπε ουπι ΝΕΔΑ 
ΒΏ τα]] οπηπνίά :: εἰπὸν ΡΙετιππ(ο ποπ τοπιοταπέ ηὶςδὶ οἆᾷ απί- 

αϊβθίπα! ραιοϊρθϊπηϊ, απ Μί 18, 1Τ (81, 01) 29, 1Τ (17) Μο 19,4 (88 

Ρ1, εἰς) Τε 10, 40 (1/5) 25, 66 (Ν5 11): απἱριις ]οεῖς οπιπΙὮ ταοθδρίηβ. 

Νο τασοθρίητς Μί 4, ὃ (80 ειπον) 24, ὃ (Ἡ 1. 98. ειπογ). Νο Βιοί 

ειπε Τμο Ἡ, τ αἱ 40. Τοἱι 139, 94. 90, 1Τ. | παρρησια: Β’Ρ παρησια 

20. απεκριΦη 5ῖπε αἀἀῑίαπι οὐπι Νο... ς π Τὶ αἆά αυτοισ 6ΠΤΏ 

ΝΟΑΛΒΙ, απο τ6]] αἱ [ετο οπηπῖϱ (Υ54 αὐτω, ΑΤ.ν Βὶο: απεκχριθη 18 και 

ειπεν αυτο) Ἱε νο (ξ56ἆ ἔα οπι απεκρ. ο 19) είο | ος: Β οπιο | ειπον 
(α ἀπ): ρὺςο ΓΗ ς1νρ Τοανίβταχκ55 λαλω, ἴοημογ (5εὰ ἆ ἄἱσο) | 

υμιν: Χ πάᾶ ηὸηῃ | ου πιστευετε (εἰ. αΌ ςεΗ” σΙνρ Τενίριακ; { 
ογεζἰαῖδ, αιιοά ροίία5 ρτο γε ᾳπαπι ρτο ογεζ(ζ{εέῖρ Βοτῖρίπα γἱἀθ- 

(ασ): Ὦ 157, 656) ϱ16 ΟµήπποΡςΣ (45,316) ουκ επιστευσατε (951. ουκ 

επιστευετε). Ῥηταείεταοα ϱ 19. 69. 124. 946, αἱ5 δα ατπι ΟΥ 5316 (εί. 

ΠΟΣΕΦΘ) αάά µον | ταυτα: Ρα ε 1 Τετιρῖᾶκ αυτα (ἴρεα) | περι: Ἡ οΠι 

20. αλλα επι ΝΑΒΙΙΑ 636... ς αλλ ΟΠ ΡΧΓΑΠ πποῦ α] ρ]ας | οτιου» (09) 
σππῃ ΝΒΡΙΙΧ 1. 19. 38. 98. 69. 2059 4119 {οτε Ὦ {3:61 νο 6ο ΒΥΥ5ΕΗ οί 

Ρ10β οι μἳ αεί (Οτ 416 ῥια τουτο υμεισ ουκ ακούετε οτι ου εστε εἰς) 
Ομάδα ΟΥ τδδ εν ς Τμ Τϊ ου γαρ οππι ΑΓΔΑΠ αποῦ 41 Ρ]εΥ α 6 6 88] 
ο0οΡ ΒΥ1Ρ ἴχί αγπι ΟνΙπί 256 Ε των εµων 8ἵπο αἀἁΠίατα ουπη ΝΕΚΗΝ ΠΟ 943 

95. 49. 993 91. 2959. νιδο!Ά ϱ 6 νρ Β4Ἡ «ΟΡ ΑΠ ... ς ΤΙ αἀά παβωσ 
ειπον υμι, Ἡπ [καθ. ειπ. υμ.], οππι ΑΡΜΖΧΓΑΛΗΣ (56 τάΥβ5 Ταβπῃ) 

πποῦ αἱ Ρρ]εγ α Ὦ ο { (Παπ Π 3" 1 5δεὰ εοπ]5 οππῃ 86ςᾳ, πέ οίῖαπι 8ἱ56Π 41) 

ψο βγσαίἩ οίὴΕ ααίἩ (Ο 54316 αλλ ειπον υμίν, φῆσι, και ου πιστευστε 
μοι, οτι οὐκ εστε εκ τ. πρ. τ. εµων. Βϊο ῬοαιδΡ: εἶσιέ ἀἷωὶ υοδΐς. Δοπτιε 

υοδίᾳ ἄίωι: Ονεδ πιεαε οἱς.) : 

2ἵ. ακουουσι» οι ΝΗΙιΧ 19. 98, 69. 124. 15. 949. 946. Ἠοπις]ετῃ ὃ, 53 

οχσοᾷ οίου ΟΥ 5153: 301 οἱ 9951 ϱΙΙορ40 (61114 αρρεπᾶ) Βαν 1,216 Ον 

ΠΟβς 3 ΟΥΥΔ4ΟΥ 158 οσα 61... ς Τη Τί ακουει 6ἳΠΙ ΑΡΓΔΛΗ πηςῦ αἱ Ρρ]οτ 

5, 96 

8, 45558 

10, 98 



804 10, 99. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

δωµα αὐτοῖσ ζωὴν αἰώνιον, καὶ οὐ μὴ ἀπύλωνται εἰσ τὺν αἰῶνα, 

καὶ οὐχ ἁρπάσει τισ αὐτὰ ἐκ τῇσ χειρόσ µου. 39 ὁ πατὶρ ὃ 

δέδωκέν µοι πώντων µεϊζὀν ἐστι, καὶ οὐδεὶσ δύναται ἁρπάζειν 

ἐκ τησ χειρὺσ του πατρύσο. ὃθ ἐγὼ καὶ ὁ πατὶρ ἕν ἐσμεν. 

ἨΠοπης]ε εᾱ (Ἴθιη 154 Ον 3358 οἱ 3, 50 ΤιβΡ5 55: 100: Βαφεία 515 ϱἱ ὃν 14 ϱ 48 
01195316 (6ο οίἵαπι ακολουθει) Τιάνι 19950" 1915 ϱ{ 3,61" 108 

98. διδ. αυτ. ζω. αιώνιον 6ππι ΝΗΙΜΤΧ 95. 157. 841 «ορ ΒΥΙ5ΟΣ ο(νς αγπι 
ααἲἩ Ογταάος 185 ο(ε»δότ..,ς Ἱωπ Τϊ ζω, αιω. διδ. αὐτ. ΟΠΠ ΑΡΜΖΡΑΛΠ 

απο αἱ ρ]οι 1 νρ Ρο 5ΥΥΡ Οτ]οῦ (πὲ απίς) ΕΙΒΡΣ ῬΒας Τό ος5ήδ Οµν 

Τά νι 1050: 115 1 απολωνται (86): κ” αποληται | ουχ αρπασει (9Μ αἱ 

Ραϊις --ση) εαπῃ ΑΠ(ΕΜ)ΓΔΑΠ πποῦ αἱ ρ]ου ΟΥΤΑΠΟΓ 188. κρεςκ τί, 10τΤ. 

αἱ Ρας Ῥας 19 Ογτοδαδότ ου µη αρπαση 

99. ο πατηρ 5ἶπο µου ΕΠ κα 19. Ὦ ο ο Η2" 1 Αγτηῖ Έας 1316 Γα]πιδεθᾶ 

486 ΟΥ 9416 Τογρταχ 5» ΠΠ] 950:1058ς. ς Τπ ΤΙ αἀά µου «άπ ΝΕΑΒΡΙ, 

απο το] αἱ οΊΠΠ ἴοχο [ρ νρ ρο βγταῖτ βα] ορ α αι ΟΥΥΔ4ο5 188 ϱ{ε5 

50τ ] ο δεδωκεν οπΙ ΝΒΤΓ 15εν αὖὓσαί 5 ϱ]νρρο «ορ ΡατίριΣ” 

(864 ν]άο ρο5ἱ) ἨΗΤΙ 550 οἱ 1059, ς Ἱωπ ΤΙ οσ(λ ουσ) δεδωκεν (Μὺ αἱ 

Ρας ΟΙ εδωκ.) οΙΠΙ ΑΗΞΧΓΑ(Λ)Π απο αἱ Ρίου δα] βγταίτ οίὴς αθίῃ Ῥα5 

1390 Τ]α µπαοοᾷ 496 (μγΗ16 1ο ΟγΥαᾶοἳ 155 ϱἰὲ550τ (4 Τανίρτ Ῥαΐεγ επῖπι 
φιοᾶ πει] ἀεάΙέ πιαίι5 εδέ οπιπίνιι πἀποίαί Ῥοπι]: ,,αἰῖ Ῥαΐον επί ααϊ 

ἨΑΙΟΙ οδὲ οπηπῖῦιι5 ἀαα1ί πα ΙΙ, ζιι, ζει Ῥαΐον οπ]πα απἲ ἀαάτί παΙ η] 

ΠΙΔΙΟΥ οδέ οπιπ] 18”)... Ὁ ο δεδωκωσ | µου: 19. 69. αἱ Ῥαπς αντι α4ᾷ 

αυτα | παντ. µειζ. εστ. ος οτάΐπθ «ΠΠ ΝΒΡΙ, ϐΥτΣΕΝ Ογτοςδὺτ ϱία4οΥ 

155 Πΐοιη Χ παντ. εστ. µειζ.... ς ἴωῃ μειζ. παντ. εστ. ΕΙ ΑΓΔΑΠ ΠΕΝ 

4] οπιησ1ά 181Ρ]οΥ (οί α ο πιαίιβ οδὲ οπές) να σο 60Ρ ΔΥΤΡ εἰ Μας 10306 

Ἠ{α η εθά 45ύ (ΟΥ 9)116, Εχρ]ίσαί αΏοτῖας Ααςῖομ 15,5 (ιο ἀεαιί πιϊλιὲ 
Ῥαΐεν, τζ εδὲ, πέ αι υεγὔιίπι εἶπα, τιέ δύπι επζοπέέτις Πζζις εἴνδ, ειέ θἶπι βρίειι- 

40η ἴιοίς οἴμα, πιαίι εκ οπιπέδι. | µειζον ΕΠΙ ΑἩΧ ΙΙΟΙΠΠ νᾳ ρο ϱορ 

θγτητ Ῥογίρτακ (νά βαρτα) ΗΙΟΙ5 (Ντ ο εἴ µειζων, Β” ο οἱ µειζον, ΑΗ” 

χοσ οἱ µειζον)... ς Τί µειζων ΟΠΠ ΝΟΙΗΓΔΑΠ απςῦ α] οπηπσ1ά βα]ι τε]] 
Ῥας Γἱαμααεεᾶ Ον Ογτοίδ; αἰίανη Ἰωι µειζων αὐ]ά1ί, δε οκ 6ΟΠΊΠΠΘΙΙ- 

{ατίο ρα{εί εΙΠΙ ειζον νο]αῖδδο :: Ἱεσίίο Πία]α απαο 6ο Ι6πῃ (ρχαθίεν 4) 

οἳ ραίτι Ἰμαίέ. σοΠΒΕΠΒΙΟΠΟ σαπάεί, ο οἱ µειζον, εομβχπιαία εοα]ε]- 

Ῥ18 ΚΑΠΩΣ, Ἰσσί ΝΑΙΧ νο] ος οπΙΑ µειζον νοὶ µειζων πι ο πιβεθαί, 

πἲ ταἰίο {δη {ουἳ, ΠΟΠ Ροΐθδί ΠΟΠ ρτο απ]φπἱδδηπα Ἠαδον. Φε 

απίάσπι οΥ Τπ οσ εί µειζων πππίαία 51ΐ, ΠΘΠΛΟ Πο ν]άεί. ΜΠΙΠΙπηΕ Υετο 

εχοᾶῖ ροΐορί, οσ οί µειζων »ὶ αιάς Ἱπνοι]φβαί, πππίαίαταπη «οηβι]{ο 

εππη [ἱφςο η ο εί µειζον. | αρπαζευ (69. 946. αἰν]ά αρπασαι): 69. 
αἰ” αγπι ααἰἩ Οδ 10 αάά αυτα, Ἱἴεπα α 6 ο Γιά | τ. πατροσ 6111 
ΝΗ1, ΑΥΤΗΣ ΟΥ ως Ἰωῃ πα µου οµπι ΑΡΧΓΑΛΗ αποῦ αἱ οογίε ρ]οι 1έ 

νς τα] Βαβ1/359 Γ1αμπασοεᾶ ΟΙ ΟγΥαᾶος 

90, εγω - εσµεν (ΤΠᾶοἱ οἶεπιδ8ί Ον 1100 ος οἱ”, 15 353 αίο): ε[ Ηϊιρρ 

ποςιττ (οἡ Τ αρ 13) εαν δε λεγη! αυτοσ ειπεν’ εγω και 0 πατηο εν εὔµεν, 

επιστανετω τον νοιυν και µανθαγετω οτι ου ειπεν Οτι ἔγω καιοπατηο 

εν ειµι, αλλα εν εσµεν. Βἰπι εν ΟΥΤΑΤ150 ουκ ειπε’ εγω και ο πατηρ 
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π ν / -- ΄ εδ με 2ό 

9]. ᾿Ἰβάστασαν πάλιν λίθουσ οἱ ᾿Ιουδαῖοι ὥνα λιθάσωσιν ᾽αὐτον. 
.- ς ο ος η 2] ε» νι 

ὢρ ἀπεκρίθῃ αὐτοῖσ ὁ Ιησοῦσ' πολλὰ ἔργα καλὰ ἔδειξα υμῖν ἐκ 
ρὰ κ δς π ο ο τη ..Ἀ /.. Ὡς 2 να 

τοῦ πατρὀσ᾽ διὰ ποῖον αὐτῶν ἔργον ἐμὲ λιθάζετε; 9ὺ ἀπεκρίθη- 
ος 2 νο 4 ο .. 2 π 

σαν αὐτῷ οἱ Ιουδαῖοι' περὶ καλου ἔργου οὐ λιθάζομέν σε ἀλλὰ 
λ Να Αν κ ώς Ἂ -- λ / 

περι ῥλασφημίασ, καὶ Ότι συ ἄνθρωποσ ὢν ποιεῖσ σεαυτὸν Φεόν. 

84 ἀπεκρίθῃ αὐτοῖσ ὁ ̓ Ιησοῦσ᾽ οὐκ ἔστιν γεγραμμένον ἐν τῷ νόμῳ 

εν ευµν, αλλ" εγω κ. ο πατ. εν εσµεν, επι ΟΥ αἱ ἰτασίαπί. | ο πατηρ: 

Α ΤΙ. 24Τ. 656 44εν ϱ ΑΥΙ5ΟΣ ϱαἩ αθί]Ὦ Ρ6ΥΒΡ αἲᾶ µου 

51. εβαστασαν 5ΐπε εορα]α οππι ΝΗ1, 38. 5 5 απι {α {ΟΥ 6 Ί8ο Ιπρ πιῖ 

ἴααχ πο 58Ο ϱΥΥΞΕἨ αγπη (ΑΥΤΗΝ αοἴἩ εἰ σιιδέιζεγιιέ) ΑΕ 955 Ααρίομάς” 
ενω ς Ἱμπ Τϊ αᾶ ουν απ ΑΏΧ τ1πο το]] αἱ Ρ]εν 1ΜΡΙετ νσο]ε Ῥα]μπίης 
«οΡ 5ΥΤΡ | παλιν (191. αἱ Ρροβί λιδουσ ροπ): Ὦ 28. 69. 124. 8Ρ9 αἰό 
ΠΡΙΕΥ (Ποπ ϐ) νς οοΡ αΥΠΙ οπι | λιθουσ ον ιουδαιοι: 69. 904. 498ν αἱ 

Ραπς ο {571568 οἱΒΙ ου τουδ. λιθ. 

92. απεκρ. αὖτ. οἵς: 98. απ. {- χαι ειπεν αὖτ., « 60Ρ γεδροπᾶέέ εἰς (ο ν1]οβε 
ο) Ιεθις ἄἰσεπα, {ο5 Γεδροπάειιδ αιέεπι Πεδις ἄἰωιέ εἶν | καλα ροδί εργα 

οππι ΝΑΚΑΠ 1. 99. 106. 15τ. 254, 9µ9 α]ὔδεα ο Ε1 απ [πι [οΥ {08 116 

(Ίέοπι 54Η «ορ βγταί οίμν αγ αθί]) Αίῑιή55 Ωιαοβί 1 (Απρ 15).,.ς 
ΤΙ απίθ εργα οπι ΡΗΧΓΔ πποῖ αἱ Ρ]εν (13 6 αἱ νά) νρε]ὲ πο ΠΠ! 951 
... Ἑ Ῥο5δέ υμίν Ρον... 990. ὅ4ον Ὦ Τμτεβ 55 οσα, Ἰίαιι 1213 945. 

Ἐρῖρ]ι 151 (πολλα καλα εποιησα εν υμιν' περι ποιου ουν αυτων εργων 

λυθαξ, µε;) οπι εργα | πατροσ ο Ν”ΒΡ ο ΑΥΤΗΣ ΑΠΣ ΠΠ ς..ς 
αἀᾶ κου, ωπ [ου], οππι ἈΟΑτικ απο τα]] αἱ οπιπΥ]ά 18ΡΙ6Υ νο τε]] Τ]ιάτί 
3,95 ϱπαο5{51 | δια ποιον αυτων (Α αυτω) εργον (αοοιταίε τεάά παπί α Ὁ 

ο [3 σΙ νο Λγορίε φιιοᾷ εογιπι οριδ, Ἰξοια 5.1 ΒΥΤΗΣ): κ αἱ πια 5ο 

Πρίρ] 151 ὃν. ποι. αὐτων εργων, Χ 124. ϱ.εἳ Αγταί ὃν, ποι. εϱγοΥ αυ- 

των, Α- 10Τ. 495. 448ν {οἱ οορ Αἴμεᾶὰ (απίο οᾱ. Ῥεπαα.) οπι αυτων 

(ΐθτη 69. και δια ποιων εργων), ο πὶ] πὶδὶ ῥγορίεν φιῑᾶ | εµε λιδαζ. 

οπη δΗ1, 98. α Ὁ ο (13: ρ τἱ να(τ) νο Αι δν ς Τωπ λιθαζ. µε Πα 

ΑΌςκ πο τε]] αἱ Ρ]οτ ὁ {5ο θγταϊ ον ΏρΙΡΗ 151 Τμ άτι δς ΠΠ] 991 

95. απεκρ. α. οι νουδαιοι βἶπα αἀάῑίαπι επ ΑΕΚ "χῃΠ αἲ”ὸ ΠΡΙ6Γ νρ ρο 
5Α] «οΡ (5ΥΙ5ΕΝ ἀἰσιιέ εἶ Πμάαεί) ΒΥΥΡ ατα Αι 5 ΗΙΙ 50Η... ς (4900) 
πάᾷ λεγοντεσ «πα ΡΕΘΗΝΜΖΕΌὉΓΔΑ αἱ Ρ]αΥ ο (Γεδροπᾶεγιωι ετ(ο Πὲ Πιαάαεῖ 
εἰ ἀἰωεγιωιέ) ατιιζᾶᾱ αγτΏν Αα] (13 γεβροπάεγωπέ ]μάαεί εἰ ἀἰωεγιπέ εἰ) | 
καν οτι: ΝΑ ο δα] ο0ορ Τατ 5" 95. 337 ϱΠῃ και | συ (εί. ΟΥ 9955 Έπδρς 5ύΤ 

ΑΙ 95 α] Νοναίτ αρ αἰ1 22309: Ἱσπι Μεί] αρ α115)834 και πωσ συ 

ανθρ. ων ποινεισ εαυτον ὥΦεον): Όκῃ 191. αἰ19 ο νρεοᾶ 6ΥτδεΣ οί ΟΥ 
λατ Ταν εν πι 95. 33 Ωπαςβίδ1 (Αρ 53915) οπη, Ἠίπο 99 | σεαυτον 

(αί. Ἐπδβ5 ΑΔ Ον ματς): ἆσδ Εἶβοι” αἱ πια ΟΥ255 ΜεΙΠι (Τπάνι Στ εἆ 
αηῖο ῥο]μι) εαυτον 

94. ϱ (Β οπι) ες αἱ. ΕΙΡΡΣΣΟΙ ΑΙ 95: Ὦ 6ορ αθἲ αἀάζ και ειπεν | υμων 

οµπα ΝΒΑΗΕΤΙΧ ππς τε]] αἱ ΡΙεΥ (81 ραµςο ημω», 240. μµωυσεωσ) {5 νο ρα] 

εορ αγγ ί οίτ γα]] Ε1βΡ5 Αι Τά ν9δ γεν Ν Ὁ 196Υ α (5εᾷ υεδύα 

Ροτ1ϐ) Ὁ ο ο 17: 1 ΕιβπαΥοδτ Ῥοτίριακ 3) ΟΥρ”5τ Η!] 503 οσα, μΐης 690 :: 

ΒΙπιϊ]{εν Το 8, 1Τ κ. εν τω νοµω δε τω υμετερω γεγραπται. ΟΙ εἰ. 15, 

ΤΙΒΟΗΕΝΡΟΚΕ, Ν. Τ. εᾱ, 8. σσ 



λα το 

8060 10, ο0. ΚΑΤΑ ΤΟΛΝΝΗΝ : 

ε - σ Δ ο) 9 : Φα” στ | / Δ 

Ρβ1(5),6 ὑμα ὅτι ἐγὼ εἶπα᾽. θεοί ἐστε; 90 εἰ ἐκείνουσ εἶπεν ὤεουσ, πρὺσ 
α ς / ολ Φ ων. - Ν 3 / ” ς ο, 

οὓσ ὁ λόγοσ ἐγένετο του Ὀεου, και οὐ δύναται λυθήηναι η γραφι 
Ωω ἃ ς Ν « , Δ 3 ’ 3 Δ / ς . / 

90 ὃν ὁ πατηρ ηγίασεν καὶ ἀπέστειλεν εἰσ τον κόσμον, υμεῖσ λε- 
ϱ το υ] τ - κ ο - 5 8 ” 3 - Ν 

γετε ὅτι ῥλασφιμεῖσ, ὅτι εἶπον' υἱὸσ Θεοῦ εἰµί; Ὁ τ εἰ οὗ ποιῶ τὰ 
” - ΄ α Ὠ νἃ -- υ) ΔΝ 

ἔργα του πατρύσ µου, μὴ πιστεύετε μοι Ὁδ εἰ δὲ ποιῶ, κἂν ἐμοι 
’ πια ΄ ” λ ; σ 

μὴ) πιστεύετε, τοῖσ ἔργοισ πιστεύετε, ὕνα γνῶτε καὶ γινώσκητε ὅτι 

25. ΝΙ βἴπι]]ο αριᾶ Ῥγπορί{. | οτι επι ΝΒΡΙΙΧ 12. 5. ὀ8. ὕτ.α ὓ ς ο 
β3. 561 νρ ΦΥΤΟΠΙΑ ΕΙΙΑΡΣ αεππατο ΑΙ 395 (αἱ οἀθοπεά οχεᾶς 3) ΟΥΡ ΠΠ] 

ς ΟΠΠ ΟΠΠ ΑΓΑΛΗ απο αἱ ΡΙοΥ {σο αἲπι αθί Αίῑισάά 5 Τ]άχι ο, 55 
ΤοαγίβταΣ | εγω (96): κἲ 1” οπη | ειπα 6ΙΠΙ ΝΒΕΕΘΗΚΙΗΧΓΑΠ αἱ ρ]α Έαδρ» 

είτηβτο Α{λ (ΝααβδΗΙΡΡ 106 τουτο εστι, φήῆσι, το Ίεγραμµενον" εγω 

ειπα" Όεοι εστε χαι Όιοι υψιστου παντεσ αίο αἩ 1Ρ50 ΡΒΒΙΠΙΟ ρεῃ- 

ἀσπί)... ωπ ειπο» οἳπῃ ΑΡΜΒΌΔ αἱ) Τμάτί 

90. ει: 205. 949. α1δ ο Ε1 {08 αγ ΗΙΙΗ11 ος 53 αάᾶ ουν | εγένετ. του Όεου 
ο. ρα Ὦ ο Η5: 1 ΕΙΒΡΣΣΟΤ οµπατο δῖ Ώαπιδύ5 (Νονα(1δ αρ αα]] 53385 νετύα 

/αοία δαπέ, εἰ πιο, οπιῖββα νους εί, αἱ οά]ά1ί Ῥαππθ]ίαδ. Ῥοβίεα 5αρρ]ε- 

νοτιπ{ εί απίθ φέτα, 5οᾷ ΡοβΒ Ιπίον θµπἱ αἴπο εἰ οχοἸἀ]ββο νΙάθίιν.) 

ΠΠ] 553 (6ΥΥΣΟΕ εγεν, ο Λο. τ. 0 ε.) 1: αβἵαπι Ίου 1960 Ὦ (5ἵπΠε ν) Υ6εγΙΠΙ 

ἴ6πογο Ἱπά]σαπάας ο5ξ, Ργαθβογ{ῖπῃ α παπα αἆ Π{α1ογαπῃ ο ἆ {αβεϊπηοπΙΠη 

ασερᾶαί Επδορί ... ς Ίμπ του Θε. εγεν. ου ΝΑΒΤΙΧ πιο 1611 αἱ οπΙΗΥ14 
ς { ου]ά νο χα]] (Ον0355 απεκρινατο διδασκων οτι πασ προσ ον 9 λογ. 
του (θε. εγενετο, Θεοσ λεγεται υπο του Θεου) ΑΣ ιά 1 δν Ον]αῖ 

500 (αᾶ φπος δεΤπιο ἄεί Π8) ΟΥΡ 5 ΠΙΙ 311 :: οἱ οί. αἲ 119 

96. ήγιασεν (εἰ. Οτ4,35 Ειιβπιατοβῖ ϱ{ρ9 501 ΑΙ455 Ρ1άΙτ] 515 ΟΥγαᾶος 558 
οίο Έογίρτας 53 ΟΥΡ 57 οίς): Ὁ 4Τ. ηγαπησεν | βλασφημεισ (αι. ΟΥ 39 
Ἐιρπιανο Α 195 141 1) ΟΥΡ 357 Νονας 15 οἱ” αρ αα11395Ρΐ8 (500: ο 

νο): α Ὁ ο 5 1 παπι Φίαδρμεπιαί, Ἠπ8β» βλασφημει, ο Ρο δίαδΡΠεπιο, 

Η{1 505: 905: 905: 951 ΖΙααρ]ιεπιαυί | οτι ειπον (οδοῖ -πεν): ἃ οπι ειπον | 

Όεου ϱππ1 ΡΕ 28. 69. 194. 8Ρε α])10 ΕάβΡΣ ΓΡ 141 19 018411 Ογτ8άος 
Ῥ5-Α!1ι 555 Ώαπι 195685... ς Ἰμπ ΤΙ του Φεου οαπι ΑΒΙΣ πο τε]! αἱ ρ]οχ 

Ον 115 αρπιατο ΑΕΠ 335 Τ]ιάχί 98 

ὃπ. οὐ: 19. 69. 194. ΟΥ 17 µη 

98. δε: Χ Βαργα Ἰπθαπη Ἰαθοαί | η (ΑΔ 17 92993 Ώαπι 1,568 ϱπι): 5 12. 69, 

124. Ον 9411 οὗ | πιστευετε ρτῖ 6Η ΔΑΕΟΗΡΌΧΑΑ 1” 223 28. 95, 69. 
194. 191. αἱ ρονππα Βαβοίμ 155: ΑΙπιϊ]Τέετ Ὦ ῬΒ-Α{Η 3585 Φελετε (ΒΑ-ΑΙ]ι 

σα4 5, εἆᾷ απίο εἀθεπθά «Φελητε) πιστευειν, Ίίθπι ουπέἱ9 οπεάετε 1 νΡ 
Τετίρίακ 3” ΟΥΡ”. είο (ποἩ Ἰίεπι Απιὸ Υς, ν]άθ αρ Ραῦ)... ς Τη 

πιστευητε οτι ἨκΙΓΠ(Μ --ειτε) αἱ ρία ΑΙ 5ο: 461: ΟΗ 541 Ὥαπη 505 
ετ Ῥτο απο {εβίππα ΥΑΙΙΟΠΘ --ῄτε ΠΟΠ Ροΐίθβί ΠΟΠ Ρρτο οππεπάκ{ἶοπθ Ἰα- 
πετῖ [ τοισ εργοισ: ΗΝ 194. 151. αἱ πια ΟΥ ΗΠΙ 1255 (πο Πέαη "λαα) 
πάά µου | πιστευετε 566 6ΠΙ ΝΗΡΚΕΌΠ 1. 98. Ρ5ΟΓ ΥνΣΟΝ (4 -σετε) Αίι 

3461 (οκ ο44 3) ΡΕ-Α(Η 355 Όαπι ...ς Τϊ πιστευσατε ΟΠΠ ΑΕΘΗΜΘΣΓΛ 

(4 ν]ὰρ απίε) αἱ ρ]ον ΑΙ Βαβεία Ον |. και γινωσκητε (κ --ετε) αυτα 
βΗιχ 1. 99. (ὁ 5αᾱ Ἱία ἵαπι ΙΙ) 98. 118. 956 4Η «ορ ΒΥΤΗΓ ατπι βθί] 
ΑΙ 50 (οἱ 461 ννα γινωσ. οπαΙββῖς γνωτε και) ΒΑ-ΑΙΙΙ3235 (ινα ειδητε κ. 



ΚΑΤΑ ΤΙΩΑΝΝΗΝ 10.42. 07 

3 3 κος Ν 2 Ν 3 -- ’ Ό8εά 2 -./ - αν κ 

ἓν ἐμοὶ ὁ πατὴρ κἀγὼ ἐν τῷ πατρί. 99 Εζήτουν ουν αὐτόν 
/ Δ ο εδ. Ε) ” Ν 2 - 

πιασαι, και εξηλδεν ἐκ τησ χειροσ αὐτῶν. 
ελ -- ” 3} ’ » ή 

40 Ναὶ ἀπηλθεν πάλιν πέραν τοῦ Ιορδάνου εισ τὺν τόπον 
ιν σ ; λ -- .. χο »..» 94. ὅπου ἦν Ιωάννης τὸ πρῶτον ῥαπτίζων, καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ. 41 Ὅι 

λ ασ Ν οι. Α Χο κο 3 / Δ .- 
καὶ πολλοι ἠλῦον πρὸσ αὐτὸν και ἔλέγον ὅτι Ιωάννης μεν σημξίο 
α) ΄ ϱ) ἵν / ο Φ 2 ΄ ΔΝ ΄ 3 σος 

ἐποίησεν οὐδέν, πάντα δὲ ὅσα εἶπεν Ιωάννης πὲρι τουτου αληδη 
Αλ 49 ΔΝ ο] ’ 3  Ν ) .- 

ην. και πολλοι ἐπίστευσαν εἰισ αυτον ἐχεῖ. 

γινωσ..) (Ώαπι 1565 ννα γνωτε γαι πιστευσητε κ. επιγωωσκητε) ΠΙΙ 

993: 955. 955 {11 «οἰαξί εξ οοφποβσαξί) ... 5 και πιστευσητε ΟΠΠ ΝΑΓΑΛΠ 
απο (5οᾷ τν. γν. κ. πιστ. ἵπ ΠΡ δαρρ]εία Παρεί) αἱ Ρρ]ει {ᾳ ΥΕ Ρο 

βγναίς Ῥαρεί,., Ῥαῦςο Π5 1 ΤαογίρταςτΣ ΟΥρΣΟΤ οπι (να] Ροΐῦῖιβ 
Ποῦ αχρτίπῃ), Ἠἶπο 99. Τμαίξ νετο Ιδεῖ ἵνα γνωτε »ῖο τοἁππί: εἰ δεζ- 

ἐοίε ο Τογί, οἱ οο/ποδοίε ο 1 ΟΥΡ, εἰ οοφποδοείί Ὁ ΕΞ. | εν τω πατοι 
(α9/) επι ΝΕΡτικ 55. 1ὔτ.α 9 6 νο 5α] 60Ρ ΒΥΤΔΕΝ αἱΡ της αΤ ΑΥΤΗ 
αθίᾗ Ουῖπί 156 Ἠῃςπηαγο 186. 157 ΑΕΙ 5Ο Ταπι 1505 ΤΙ] 150. 194" 800: 953" 1253 

(ἄέεια Ῥς-Α{ῑι 05 ΟΗΥ5/15 Τά τί δδ Τετιρῖακ 5” οτι εγω εν τω πατρι και 

ο πατηρ εν εµοι) ... ς εν αὐτω ΟΙΠΙ ΑΓΑΛΠ αποῖ αἱ Ρ]ετ Ὁ ΓΗ” 1 ϱο 

ΒΥΛΡ ἰχί ΑΠ 461 Ῥαρείμ ΟΥρ 35: ΗΙΙ 555: 955 (]οσί1ο βαοί 553) 

99. εζητουν οὖν 6ΠΠΙ ΝΑΚΙΧΔΠ αἱ Ρία Τξ (οχο { φιιαεγεδαπέ αιίεπι) νο 58] 
ΒΥΤΡ (Ον 5415 ή Φελησαν ουν) :.. ΕΕΗΜΒΝΙάΌΓΛ αἰ δν «ΟΡ ΥΠΑ 6ο ΟΠ1 

ουν, Ἠἶπο 00... ϱ ΒΥΙΣΟΕ οἱΏΣ αθἰἩ και εζητ. | αυτον 8ἵπα παλιν ο. Ν’Ὁ 
64. 69. 440. αἱδαροε βλ Ι νο γι ΟµΥ... Τί αἆά παλι Ροδί 
αυτον ΕΙΙΠΙ ΝΕΑΚΤΙΧΑΠ 1. 95. 191. αἱ” Γρο; ς Τμπ αάά απίθ αυτον 61Πῃ 
ΒΕΘΗΜΡΒΓΑ αἱ ρ]α θΥγταί”; 60Ρ ΑΥΤ απίο εζητουν, Ὁ 841 πεί] απίο πια” 

σαι αυτον | τησ χειρος: 1. 95. 941. 9Ρ6 των χειρων, Ίίεπι πιαπῖθις Τί 

ΝΕ 6ο 8α]ι 6ορ ΒΥΙΣΟΝ αίμν 

40. και απηΛθεν: Α απηλθ.. ουν | εισ τον τοπον (89): κ’ 2250. 2450. Ομ 
15 οσα | ΒΡ νὠανησ | το πρωτον (95. αἱ Ρας οἵης αἱ ρατο ἴΤΠΡΡ): 
ΝΑ 69. 218. Οµν το προτερο», Ίέθιη ῥγζις ει ο { Π3 | εµεινεν 6ΝΠΙ ΜΑΡΙ, 
ΧΓΑΑΠ πποῖ αἱ οπηπν]ᾶ Γο νς οίςο... ΤΠ ἐμένεν (πιαπεύαί) επ Βα ϱὁ 

εἨΣ] 

41. οτι οπῃ ΑΒΙΧ π1πο τε]] α] οπιπσῖᾶ ΠΡΙ νο αίο ... ΝΡ ος οπι | µε: 

65. 194. Εἱδομ” αἲ ραπο αὖπι Ο)Υ 9315 οπι | σηµει. (ΕΝ 5αρρ]εηί ἵπ πας) 
εποι. ουὐδεν ΟΙ ΝΑΒΡΓΔΑ ποῦ αἱ ρ]ογ ΠΡΙεῖ νο (ΊἼμετο α ο {08 ζηη 
δέφπτπι }εοῖ) ... ΚΙΜΧΠ 1. 69. 124. 15Τ. 9059 αἰδ 019305 ΟἨΣ εποι. 
σηµ. ουδεν (1. 09. 124. ΑΥΤΗΣ ΟΥ ουδε εν) | ειπεν ιωαγνησ (ΗΡ8ἳ -αγησ): 

Ῥ Ὁ ΕΤ ιω. επ. | περι τουτου: Α πε. αυτου (ὃ ἆε Ίος) 

43. πολλοι απία επιστ. 6ΙΠΙ ΝΗΡΙΜΣ 1. 99. 906 αἱ] ραπο Τε νο δα] «ορ 

ΒΥΙΣΟἨ (ΔΣ αγ αθίΙ (01139418 πολλοι τοινυν επιστ.) ... ς Τϊ επιστ. 
πολλοι ΟΠΠ ΑΧΓΑΛΠ τπςῦ αἱ Ρ]ον 5ο ΑΥΤΡ | εκει Ῥοδί εισ αὖὐτ. ΕΠΠΑ ΝΑ 
ἨΡΚΙΜΌΣΠ αἱ Ρ]1810 ΒΑ] «ορ ΒΥΤΡ οἱ)ῦ ΑΥΠΙ αθί]Ὦ σο ... ς αΠίθ Σισ 

αυτο» ΟΠΠ ΕΗΡΓΑΛ αἱ ρία (α1” επιστ. εχει πολλ. οίο) ... 16. ενα 

ΒΥΥΣΕΝ ΟἨγ οπι 

ὅδ 3 

π 30 



Τις 10, 88 

19, 8 

8058 "Ἱ. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

τ - » - / 
1 Ην δέτισ ἀσθενῶν, «{άζαροσ ἀπὺ Ρηθανίασ, ἐκ τῇσ κὠ- 

- Ν ’ - |. - Δ 

µησ τησ Ἡαρίασ και Μάρθασ τῆσ ἀδελφησ αὐτῆσ. 2 ἦν δὲ Μαρία 
« 2 ’ λ Ν / ὼ κ π- 

ᾗ αλείψασα τὺν κύριον μύρῳ καὶ εχμάξασα τοὺσ πόδας αὐτοῦ ταῖσ 
λ ν τ 9 ΄- » . στ 

Φριξίν αὐτῃσ, ᾗσ ὁ ἀδελφὸσ «Ιάζαροσ ἠσθένει. Ὁ ἀπέστειλαν ουν 
ς 2 Ν λ », ’ . ’ 2. Ά ” . .- 

αἱ αδελφαι ιπρὸσ αυτὸν λέγουσαι κύριε, (δὲ ὃν φιλεῖσ ἄσθενεῖ, 
4 2 ’ πι] . τ{ . οφ : [4 ” ο. ώ ” ΔΝ 

ἄκουσασ δὲ ο Ἴησουσ εἶπεν αυτη } ἀσθένεια ουκ ἔστιν προσ 
α. 2 Ἐν ος - ος ὢ ος - [ον άν »”. « εν - 

Φανατον αλλ υπερ τησ δύξησ του Φεου, ἵνα δοξασύη ὁ υἱὸσ τοῦ 
-” ϱ] -- ” ; νε - ᾿ ’ υ 

Φεου δι αὐτῆσ. Ὁ ἠγάπα δὲ ὃ ᾿[ησοῦσ τὴν Μάρθαν καὶ τη ἄδελ- 
Δ . ” Ν Ν /”.. κε τ ” ο 2 ο» ’ 

φἠν αυτησ και τον «Ιάζαρον. ϐ ὧσ οὖν ἤκουσεν ὅτι ασθενεῖ, τὀτε 
Δ ” τ) αν δρα / / ε β ν ” Δ α / 

μὲν ἔμεινεν ἐν ᾧ ἦν τόπῳ δύο ἡμέρασ' Ὁ ἔπειτα μετὰ τοῦτο λέγει 

ΧΙ. 1. εκ: 28. ΑΗ ΥΣΡΟΝ ΟΥ 323 ΠΙΟΡΟ 3 ΟΠ | τησ µαριασ οππι ΑΡ .., 
ς Τη Τϊ οπη τησ ΟΠΠ ΑΒΙΧ πο το]] α] οπηην]ᾶά | και (ία οἱ. κής ϱ" 
α4ά τησ) µαρθασ: Αν]ὰ 151, οπη, Γο8 οπ1 {απίππη καθ. | τησ αδελφησ 
αυτηασ (Α ὃ9δεν αυτου): 1 σαΐ παιπΙ Ας 495 ΦΟΥΟΥΊΙΠΙ εἴπδ.... ΒΥΤ ΡΕΤΒΡ 

Ίπος ρταθείετθαη{έ, 5εᾷ απία Παραπί επ Βεἰ]απία Άαφο /γαίε’ ΛΙαγίαο εἰ 

Παγί]αε 

τῷ «μαρια οπΤῃ ΝΑΡΗΣΧ οίς: Ἡ 98. µαριαµ | η αλειψ. τ. κυρ. µυρω (93 ». 
-ρων) οἱο: ΑΥΥΞΕἨ «παο πιωζέ πμεπίο ρεᾶες ἴεθι εἰ αὐθίεγο σαρίτζές 

σε [ αυτου: Ὦ 244. οπι | τ. θριξιν: 0 2959. 6Ρ09 αἱ ραιις ΒΥΤΡ αάά τησ 

κεφαλησ | αυτησ: Ε5Α βομ" 99, 946, αἱ Ρ]1β”0 αυτησ | ησ: Ὁ 
ησ και 

ὃ, αι αὐελφαι: Ὦ5 1, 949. 946, 9Ρ69 α] ρ]αβ"ὸα σα {1 (3 οπι {οίππι νου- 

ΒΗΠΗ) νο (Ξοἆ ΠΟΠ απΏ Ἡπ οΠ1) 6ο ΑΥΥΦΕΒ (ζαε ἄπιαε 8ΟΥΟΥΕΒ εὖιβ) αἴλὰ βα]ι 

60Ρ ΑΥΤΑ αθίἩ ΑπάςΤΕΙ135 αν αδ, αυτου ... Ν 249. 680Υ β4Ἡ 60Ρ ΑΥΠΙ ροβί 

πο. αὐτ.ΡοἩ .... 1 οπι | πρ. αυτον (εῖ. α Γνβ 5ο ΒΥΤΡ βα] ο0Ρ ΑΥΠΙ): 

Ῥ Ὦ ο 6 1 ΒΥΥΣΕΣ α{νὲ αεί] Απάστοί 125 πρ. τον τρ ... 39. 403 68. 295. 

255. 359. 536Υ οσα | φιλεισ: 1, 996Υ ΕΠΙ ΑΤΠΙ εφιλεισ 

4. οἱ ο 0 | αυτη ή ασθενεια (οί. Οχ 3395): Ὦ αθί αάά αυτου... 
69. ή ασθ. αυτου | υνα δοξασθη: Ν ΡΙΑΘΙΛ αλλ | του θεου: ο 3’ 1 881 
Απιιι οἴμς | δι αυτησ (νβ1θ { απαΣ οἱ ο4 ἆ8] 1η ρε εαπι): Ε 8ΠΑ" ΘΗΗ 
{ος {ο ΗΠΙ 995: 101 Ρεν επι, Ὁ ο 1 ρε» ἔρεωπι, 5’ πι ἔφεο, α ο ὕπ ἔῑο 

Ὁ. ἠγαπα: ΠΡ] νο ἀῑίφεδαί ... Ὁ εφιλει, ἃ ἆ ο απιαδαί | τ. µαρθαν και 

(Ε4Ἠ «ορ αὖά ΛΙαγίαπι) την αδ. αυτησ (22933 940. 944. υ Ερ] νε αἀὰ 
παριαν): 1. 19. 29. 69. 194. 946. 908 6Ρ9 Αππι την (6Ρ9 αὰὰ τε; µα- 

θιαν και την αδελφ. αὐτ. µαρθαν (ατπι µαρθ. απίε τ. αὖ. αυ.) ... 
ΣΥΥΣΟΝ ἸΙαγί]ιαπι εἰ αγία. Ῥταείοτεα εκ ]μα{ἱ Ἠθεγο Ρτο τη» µαρθαν 

πδα λαζαρον α ο ο {αμαγιπι εἰ ΒΟΥΟΥΕΒ (ο βΟΥΟΥΕΠΙ) εἶμα, Α5' ἰαμαγηπι εἰ 

πιαγταπι εἰ 8ΟΥΟΥΕΠΙ εἴιιδ 

ϐ. µεν (ΑΥΣΡ Ἰαῦεί ο.”): α α (Πο Ἱέεπα 118] που νς) οι { εμεινε: Ὁ 
εµ. ος, ο 3. 1 Πεβμς πιαπδίέ | εν (4 οδεῖ οπι) ὦ ην τοπω: Ὦ επιτω 

τοπω (ἆ ὕπ οσο), 1 να ἴπ (ο οπι) εοᾶεπι (ρα{ εο) ἴοσο 

-ᾱ «έπειτα: Ὁ 495. ΟΗΥ 5335 ειτα | µε. τουτο: ΧΙ να µε. ταυτα | τοισ 



ΚΑΤΑ ΙΩΛΝΝΗΝ 11. 19. 809 

.ω ολα ο Ἡ , -” 
τοῖσ μαθηταῖσ ἄγωμεν εισ τὴν Ιουδαίαν πάλιν. ὃ λέγουσιν αὐτῷ 

« ῶ ; , - ..’ ; 2 αι Ν 
οἱ µαθηταί' ῥαῤῥεί, νῦν εζήτουν σε λιθάσαι οἱ Πουδαῖοι, καὶ πάλιν 
ες ’ πως ” / ϱ) Ροντ ο ΜΙ [ὸ τΈ ’ 3 -- 

ὑπάγεισ ἐκεῖ; Ὁ) απεκρίθη [ησοῦσ' οὐχὶ δώδεκα ὡραί εἰσιν τῇσ 
« -- -»ε .᾿ ΄ ο -- 

ἡμέρασ; ἐάν τισ περιπατῃ ἐν τῇ ημέρα, οὐ προσκόπτει, ὅτι τὸ φώς 
.. / / ο 3λ Ν - - 

του κόσμου τούτου ῥλέπει᾽ 10 ἐὰν δὲτισ περιπατῃ ἐν τῇ νυκτί, 
, σα ” ” » » - π π 

προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶσ οὐκ ἔστιν ἓν αὐτῷ. 1ἱ ταῦτα εἶπεν, καὶ 
Δ -- ; ο κωμὰ ,«- « / ε ” , ῷιδ Ν 

μετὰ τουτο λέγει αυτοῖσ᾽ «Ιάζαροσ ο φίλοσ ἡμῶν κἐκοίµηται' ἀλλὰ 
- ο} «1 π π ορ ες 

πορεύοµαι ἵνα εξυπνίσω αυτόν. 12 εἴπον οὖν αὐτῷ οἱ µαθηταί κύριε, 
᾿κεκοίη; ή 19 ειρήκει δὲ ὁ [σοῦ ὶ τοῦ θανάτο ἓι κεχοιµηται, σωύησεται. ειρήχει ὃε 0ο /1σουσ πὲρι του ὕΨανατου 
” ορ πο ςσ ῳ λ ” ; » ο ’ 

αυτου εκεῖνοι δὲ ἐδοξαν ὁτι περι τησ κοιµήσεωσ του ύπνου λέγει. 

µαθηταισ επΠΙ ΝΒΗΧ αποῖ αἱ Ρρ]α α ϱο Ον 3,15 ΑπάζιειΙσοςς, ΑΡΚΓΑΛΙ 
αἱ Ρρ]α52 Ῥο ΕΗ5 σ να ΒαἩ «ορ 8γταῦ οίμὲ αθίῃ αάά αυτου, Ἠπο 

Τμ [αυτου] ... ἄἲπι αυτοισ͵ ο 1 Ῥίαπο οπι | παλιν (Α Υ56Υ πολιν): 1. 
19, 69. 2Ρρ8ε ας ο 2 {05 Β4ΗΥΟΙ οορ ΒΥΙΣΕΗ αγπι αείἩ ΤΠάοτπιορ (νῖᾶς 
Ρο8ί) αιία εἰισροπ.... κ (πο Ίέεπι ϐ) βαμπίπς ΟΗΥ 5435 οἱ. Οοπίτα 

Τ]άογπιορ51 ειπων ουν αγωµεν παλι» εισ την ιουδαναν, ακούει υπο 

των μµαθ"ητων τό! και παλιν υπαγεισ εκει; 

8. οι µαθηταιν 5ἶπε αἀά]ίαπηα εἰ. Ὁ (3 Ἱνσατπ... ΡΕ 249. 609 αἱ ρΙ11810 

 Ὁ 6 84] 6ορ βγταίτ α(ΠΣ αεἰιἩμ αάά αυτου | ῥαῤβει «ΠΠ ΝΑΒΟΡΕΗΓΑ 
Β4Ἡ Ρο...ς ΤΠ ϱαῤῥι ΕΠΙ ΕΑΚΙΜΒΌΧΔΠ αἱ Ρ]εγ οορ | λιθασαι ου ου- 

δαιοι εἰ.α Ὁ 961] απι {α είς: Ὁ 1. 19. 69. 15. αἱδ ἕ (13 σ αἱ νάιτ) 

νρο]ε ατπι (Γμᾷαεί φιαετεζαμέ ζαρίάαγε {ε) Ον 5955 Απάστε 136 ον (ΟἨΥ 
Απάᾶ οπι) του, λιθα. 

9, τς ου ΝΑΒΟΡΙΧΓΔΑΠ απο" αἱ Ίοπρο ρία ...ς (5 αρ 2) α 16 οιπι Ὁ αἱ 

πια ΑπάςΤθ 136 | ωφθαι εισιν τ. ημ. 6ΝΠΙ ΝΑΒΟΚΙΗΜΣΧΤΠ αἰθόα ος εξ] απι 

{α ἴπο {ου ΦΥΥΣΕΣ ο(ας ΟµΥδΑ53 ΟΥ δΤ5 Απάςτε,,,ς εισ. ὠρ. τ. ημ. ΟΤη 
ΔΑ αης66 41 Ρ]ι Π2 ϱνος]θ ο ΑΥΙΡ ... Ὦ ὠῤασ εχει η ηµερα | τισ: λ" 
τι | περιπατη: ΕΗΛ 19. 69. αἱ πια περιπατει | εν τη ημερα: Χ εν τω 
φώτει 

10. περιπατη: πυχῃ” 69. 181. αἱ ππὰ περιπατει | πφοσκοπτει: κ -πτη | 
εν αυτω: Ρ” ᾱ βαΝοί εν αυτη 

11, καν: Δ οπι | αυτοισ: 255. τοισµαθηταισ αυτου ... 58. οπι | κεκοι- 
µηται (εξ. Ον δδο µε Τι άῑτί 5,31 οἱ 3 εἰς): Ὦ ποιµαται, ΠΡίες νο ἄογπιᾶ, 

βθᾶ ἆ 5: ζογπιζοές, 1 οὐάουπιζυτέ | ἵνα εξυπνισω (ΕΧΛΔ αἱ πια --η-) οἴ. 
Οτήδδοαπαίες..,. π του (5 οπι) εξυπισαι (τ -η-) 

19. ειπον: Ἀ ειπαν | αυτω ου µαθηται ουπι ΝΡκτ 42. οδὲῖ Ρ5ΕΓ γ/δοῦ αἱ 

Ραπο Ὦ 881 αΓΠΙ, Ι{6πῃ β.άῑίο αυτου αἱδ α ο ΦΥΥΣΟΒ ϱ{β τος ο(ἡτ αε{μ ... 

Ῥο"ςκ α] ραµο 6ορ οἱ µαθητ. αυτω ... Τϊ αυτω ἑππέαπι οµπη Α 44. 1929313 

ϐρε: 116. 5: 1 Απάςτε 127 οι µαθηταν {απίππι (1έεπι ΟΗΥ 434 λεγουσιν 

οι µαθ.) ... ς ον µαθητ. αυτου οππι Ο7ΗΓΔΑ αποῖ αἱ Ρ]6γ ο Ε ρὺἰᾶ νρ 
Ρο ΒΥ1Ρ ἴσί | κεκοιµηται: Ὁ κοιµαται (93 ρταεροδιί{ξ κε, 564 ἆ ταγβά5 
ἀε]είτπῃ 684), 1{9ΊηΠ (εί. 4) νο ἄογπιέ 

18. αυτου (49): κἲ οπι | εδοξαν: Χ ελεγον | περιτ. κοιµ. του ύπνου: { 
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5τθ 11, 14. ΚΑΤΑ ΤΩΛΝΝΗΝ 

’ αα τ » . ς2 ψ. Φ ο ο. » ’ 

14. τύτε οὖν εἶπεν αυτοῖσ ὃ Ίήσουσ παρρησία᾿ «{άζαροσ ἀπεθανεν, 
[- Ν ’ »« ως 4 ’ [ὴ 2 ”/ 3 πε » Ν 

15 καὶ χαίρω δί ὑμᾶσ, ἵνα πιστεύσητε, ὅτι ουκ ἡμην ἐκεῖ αλλά 
” λ ΕΥ, τ τ - ος « / / 
ἄγωμεν πρὸσ αὐτόν. 16 εἶπεν ου» (0ωμᾶσ ὁ λεγόµενοσ «Ίίδυμοσ 

-- ος ασ σ -” ” ώ ” - 

τοῖσ συγμαθηταῖσ᾽ ἄγωμεν καὶ ἡμεῖσ ἵνα ἀποθάνωμεν µετ αὐτοῦ. 
1Τ » Ὡ ἳ τ τα -- ας ολ , « η υπ 

Γλθὼν οὖν ὁ /ήσουσ Συρεν αυτον τὲσσαρασ Ίμµέρασ έχοντα 
3 .. στ κ) 3 Ν - ς , « 

ἐν τῷ µνηµείῳ. 15 ην δὲ Βηδανία εγγὺσ τῶν Περοσολυμων ῶσ 
υ | λ οἳ 9 ; 

ἀπὺ σταδίων δεκαπέντε, 19) πολλοὶ δὲ ἓκ τῶν Ιουδαίων ἐλῃλυύει- 
λ Π Ν / α 4 πο ΄ ο 

σαν πρὺσ τὰσ περὶ Μάρθαν καὶ Ἠαριάμ, (να παραμυῦήσωνται 

2" 15: νρ ἆε ἀογπιίοπε κοπιπὲ (5 ἄε ἄογπιαξίοπο δοπιπῖ), εν Ὁ ἃ 1Ννιὰ 

ο ἀογπιζείοπε 8ΟΠΟΙΙΙ5, ο ϐ ἄὲ 50Ο 

14. ουν: Α 15Τ. 949. 906 α 60Ρ (πον 8411) 5ΥΥΣΕΝ οίμἩ αγπι αοίἩ οπι, πο 

Ίω [ουν] | ο (Α” οσα, 564 84ΡΡΙ 1ρ5ο κ” αἱ νά(τ) 5: 1. ροδί παρρησ. 

Ρος, νασ]θ 5αἩ ροδί ουν... 95. 191. ἃ ο 0π | παρρησια (οἳ. Ν.Ε): Ἀἲχ 
παφρησια | λαζαροσ (αι. ΟΥ) Απάςτο 131): ϱ αά ο φιλοσ ημων {(:: οκ 

πο 1) 

{6, αλλα ΟΙΙΠΙ ΔΛΟΡΕΕΠΙΜΒΌΛΠ αἱ Ροσππα ... ς αλλ οπἵη ΒΑΚΧΓΑ αἱ Ρ]ν]ά 

Γ6. συνµαθηταισ 6ΝπΙ ΝΑΡ ΟΡΟΤΔ.... ς Ὠπ συμµαθητ. επ ΕΕΠΝΜΡΟΧΙ 

ΛΙ αἱ εογίε Ρ]ον... κ 2Ρ6 αἱ ραπο Απάςτε 133 µαθηταισ (69. συν τοισ 

µαθηταισ) | αποθανωµεν (ΕΝ αἱ -Ίομεν): α 19. 946. αἱ ραπο συν- 

αποθανωµεν (α -νομεν) | µετ αυτου: κΠ αἱ” συν αυτω 

17. ελθων εἰο 6πΠΙ ΝΑΒΟ 1 απο τ6]] αἱ οπιπὂ]ᾶ [οίς... Ἰμπ ηλθεν οἱ και 
ευρεν οτι ο" ν1άρ 1ΠΡΙ6Ι νς | ο :6 (ο) οπιΥ1 ) εἶπο αάαῑίανα ουπη Ἀ”Α’Β0 

ΤΡΑΠ πο αἱ Ρ]εΥ 1 νᾳ οἵο ... ΑΕΌΑΣΡΧΑ 194. 151. απ” βγΙΣΟΣ ο(ητ 
οί] ΡοΥβΡ αἆά εισ βηθανιαν | τεσσαρασ οππι ΑΒΟΡ απο το]! α] ΙΙ 

γ]ά νν, ΝΔ τεσσαρεσ. Οἱ αἆ Λο 91, 99 | τεσσ. ημερ. 5ἶπο ἠδη ευη Α 
ϱ 937. 2561 998ν ο 3 Ρ]4Ἠ {08 Β8Ἡ «ορ ΒΥΙΣΟ8 αγπῃ αθἰἩ....ς ]μπ τεσσ. 
ἡμε. ηδη οππη ΝΑΞΟΡΙΗΧΓΔΑΠ αποῦ α Ρ]οτ Ὦ ο {3540 νρ 8ΥΤΡ Λιπάστο 

ὧο,, πο” 19. 69. 949. 19Υ οδοῖ τεσσ. ήδη ημερ., ἃ 5 1 πι Ρο ηδη 
τεσσ. ἡµερ. (α ἑαπι φιαάγίαμτιπι) | εχοντ. εν τω µνηµ. (εἰ. 8 ο Ε ϱ): ΡΙ, 

νο Π2:1νσ εντ. µν. εχοντ. 

18, ῥηθανια 8ἴπο αγΠς]Ο ΟΠ Ν Β νι, ς ων Τί η ῥηδ. (43 ῥαδανια, 8εᾷ 

{ρβο” πἰνῖά οογτοχί() ουπι ΝέλΟοΡΙΣ πο τε]] αἱ οπιπν]ά { ωσ: ο ΟΥ 
4,680 ΟΠα 

19, πολλ. δε οππι ΝΕΟΡΙιΧ 95. 12Τ. 249. ΠΡΙΟΥ νρ 5αἩ ϱοΡ ΒΥΤΑΝ... 1. 118. 
9Ρο6 πολλ. ουν, ΑΤΠΙ πολλον ... ς και πολλ. οππι ΑΡΑΑΠ αποῦ αἱ ρ]αευ { 

σο αγχαί αοιμ | τουδαιων: Ὁ νεροσολυµων | ΕΙΜΧΑ αἱ τη Απάστε 15» 
εληλυθησαν | προσ τασ περι οπΠὶ ΑΟΌΓΔΛΠ αποῖ (εί Μ οπηῖςδο περι) αἱ 

Ρ]ος (οκρτῖπι οιἵαπα ΥΣΡ, Ἰίθια σοπυεεγιιέ οὔγειιπι Μαγί]ι. εἰ αγ. ῥο, 

ΠΟΠ Ἱίοπη 1 νρ 584Ἡ «ορ ΒΥΥΞΟΝ οἱ δῦ αγά αοίἩ) ... π προσ την ΟΠΠ ΝΗ 
οκ 98. 98. 10Τ. 249. (Ίίοπι Ἱέ νς αίο), Ἱίσπι ϱ πῖ] πὶθὶ προσ, 1ἴθπι 

Απάσιἑ 13 προσ µαρθαν και την µαριαν | µαριαμ ΟΠ ΟΡΙΑ... ς 
µαριαν ΟΝΤΑ ΝΑΧΥΛΗ αποἳ αἱ οπιπά | παραμυθησωνται: αχ ρἍδλΠ" 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 119 ΤΙ 
ΔΝ ΔΝ ο ώ - ς αἩ ’ ε ”/ ϱ 

αὐτὰσ περὶ τοῦ ἄδελφου. 320 ἡ οὖν Μάρθα ὡὧσ ἠκουσεν ὅτι 1η- 
"3 δν γα ων υπ) / αυτα μον σε 2 ”- 

σουσ ἔρχεται, υπήντησεν αυτῳ' Ἠαρία δε ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαῦεζετο. 
ς 4 ο πγ/ ολων ; » τ τ 3 

21 εἶπεν οὖν ἡ Μάρθα πρὸσ Ιησοῦν' κύριε, εἰ ᾖσ ὧδε, οὐκ ἂν 
3 ς Δ / ς . -- ή α ιό ἊἎ 3 

ἀπέθανεν ὁ ἀδελφόσ µου. 335 καὶ νῦν οἶδα ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσῃ 
Δ ο « / τις ος, 

τὸν Θεόν, δώσει σοι ὁ Φεῦσ. 29 λέγει αὐτῃ ὁ Ιησουσ" ἀναστή- 
ε / , τις / ψ, π ο 

σεται ὁ ἀδελφόσ σου. 24 λέγει αὐτῷ ἡ Μάρθα: οἶδα ὅτι ἆνα- 
-- ” -- [4 ο κ 6 

στήσεται ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν τῇ ἑσχάτῃ ἡμέρα. 25 εἶπεν αὐτῇ ὁ 
-- - ’ . [4 ’ Ἄ. [4 ι . [4 ΄ ο) ΔΝ 3’ 

᾿Ιησοῦσ᾽ εγώ εἰμι ἤ ανάστασισ και ἡ ζωή ὁ πιστεύων εἰσ ἐμὲ κἂν 
ῳ / / 2 Ν ” δι οφ Δ ’ ο 3 Ν 3 ΔΝ 

ἀποθάνῃ ζήσεται, 20 καὶ πᾶσ ο ζῶν καὶ πιστεύων εἰσ ἐμὲ οὐ μὴ 
” ’ 3 .- ο ’ ” ος ’ 

ἀποθάνῃ εἰσ.τὸν αἰώνα”.πιστεύεισ τουτο; 21 λέγει αὐτῷ ' ναί, 

αἱ πιά -σονται | του (4 οπι) αδελφου 8ΐπο αἀάῑίαπη ουσ ΝΒΡΙ, 1. Άγπι 

εωνς Ἱωῃ αἀά αυτων ΕΠΙ ΑΟΧΓΔΑΠ πποῦ αἱ οπιηΥίᾶ 1ΡΙ6Υ νο γα]] Απᾶ 
οτο 199 

90. ἴξ οππῃ ΝΑΒΟΡ Ἱης τα]! αἱ Ρίεν ΟΥν 5 955 ΑπάσεΙ5,,,ς (- 8 Φσ)ο 

5 επι Μ αἱ πι | µαρια: 55. µαριαμ . 

91. ἡ µαρθα ΕΙ ΝΒΟΡΚΙΧΠΑΙ ΠΠ... ΑΓΔΑ απεῖ αἱ ρ]α οπ1 η, Ἠῖπο 900; 

Τη νοτο οπι {α]ειβ ἀςᾳ {αδρις | Ω) 5ἵπο αγ!σι]ο ου ΝΒο γίᾶ,,, ς Τμ 

ΤΙ τον Ὠ) οππῃ ΑΟ Ώῆκ ππς τ6Ι1 αἱ οπιησίά { κυριε: Ἡ οπι (ο Ὦ οἳ το- 
βΒογ]ρεῖί ραι]]ο απΠπσιβίογο βραΙΙο προσ τον τν κε ει ησ) | ἠσ: προ 

εισ | απεθανεν (αΡ”) εαπι Νμο θκιχπ 1. 95. 49. 118. 145. 9249. 904. 

2Ρε α]256τ (018126 οἱ 644 ΟΥτή 698 ΑπάΦΙΕ129,,, ς ΤΙ ετεΘνηκει ουπι Α 

Ο5ΓΔΑ πο" αἱ ρ]εί | ο-αδελφ. µου (κ 1. 95. 15. 954. 9Ρ6 Ον 11644 

Απάστε Ρἱ5 139 οἱ 150 µου ο αι.) εκθιπίθ Υοτβα οἵπι ΝΒΟ "ας 1. 98. 49. 

949. 254. 4Τεν 2Ρ86 (µου απεθ. ο αὐ.) αἱ Ῥαιςο α 6 1 5ο ΒΥΥΣΟΒ αθί]ι 

ΟΕ 5,43δεπιθ] (ο αδ. Ίµιων) ος 1, 684 ΟΥτ 5688 Απᾶστε {εσ129 ρ/190,, ΤΙ 
Ροδί ουκ αν οππι ΑΌ 191. (5γτΥ) ... ς απίθ ουκ ομπι ΟΡΓΑΛΠ αποξ αἱ 

ΡΙιετ Ῥοε ΓΗ5: νς βαἩ «ορ ΒΥΤΡ αγπη ΟΙΥ436 δεπι 

99. και νυν επι κ’ Εο”χ 1. 98. 68. 249. (11062) α ΟΗτθέ Απάστα 129 ϱ[150 

εως ΤΙ αλλα και νυν, Τμ [αλλ.] κ. ν. επι ΑΟΛΟΞΡΙ, ππο τθ]] αἱ ρ]ου 
ΠΡ]6Ι νρ βαἩ «οΡ τε!1 ] οσα αν 6ΝΠΙ ΑΒΡΙΙΧΓΔΛΠ αποῖ αἱ Ρ]οσ .... ΔΟΝ αἱ 

οσα εαν | αιτηση μπι ΑΒΟΡΗΧ 6ἱο: ΝΜΓ α] ραπς αιτησει | ὃωσει: Μκ 

8] Ῥαιο ὅωση | ο Θεοσ: απι [α ΘΥΥ5ΕΒ ρ6ΙΑΡ ΟΗΥ 5336 ϱἱ1,644 (ὄνδωσι 
σου) αἱ "597 1η 

93. ο: Α ΟΠ 9 | οαδ. σου (8 οπι σου Ρος ΘΙΥΟΥΕΠΙ): Ρ8ϊ σου ο αὐ. 

24, η µαρδα επι ΒΟΡΚΙισῃ αἱ”... ς οπη η οΙΠΙ ΝΛΟΡΓΔΑ αποῖ α] Ίοηρα 
ΡΙα | οιδα: Ἡ, 9ἱ5 ἨαΡεί | εν τή αναστασει (ΕΣ -στησει): ΧΔΑ3 αἱ ΟΥ 
8326 Αῃάστο 150 ρπῃ 

90. ειπεν (15. 69. λεγει): κἲ (οπις) 1. αἱ Ῥαιο Ὁ ϱο αάάᾷ δε, ἱέεπι π αἱ 
Ρ]α5 35 αἀά ουν 

96. αποθανη: κ 69. αἱ356Υ .νει 

2. αυτω (α αυτη): Ρ81 5Τ. οπ (Ίέεπι Νοπη λ138 εἶπε καὶ αὐτή)... α Ὁ ο 
1" 1 (ποη Ίΐθπι ο {Ρ νβ) αἀᾶ Ἰαγίια. Ἰμμετε ΟΥ 5 157 λεγει εκεινη" 

πιστευω οτι συ ει εἰο | ναι κυριε: Α Ρτο Ἠϊβ οοπῇι5ο ο 1 
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872 11. 28. ΚΑΤΑ ΤΩΛΝΝΗΝ 

’ ΡΜ ’ [οὴ Ν Υ ς 7 λ ς «λ ” μὰλι η] 

κύριε ἐγὼ πεπίστευκα ὁτι συ εἰ ο Χριστὸσ 0 υἱοσ του ὥὣεου 0 εισ 
Δ / / ς Ν -- . -- .) - Ν ΄ 

τὸν κόσμον ἐρχόμενοσ. 35. καὶ τοῦτο εἰποῦσα ἀπιλθεν και έφω- 
Ν λ 2 ] ωέ Α ” { ’ 

ησεν Μαριὰμ τὴν ἀδελφὴν αυτης λάθρα εἰπουσα”. ὁ διδάσκαλος 
, Ν ο νι Ως ε ” Π υ 

πάρεστιν καὶ φωνεῖ σε. 9) ἐκείνῃ ὡὧσ ἤκουσεν, ἐγείρεται ταχὺ και 
Νο Δ 2 193 90 ” νο ΄( ς 2 ως .) Ἀ [ή 

ἔρχεται προσ αυτόν ουπω δὲ ἑληλυθει ο Ίήσουσ εἰσ την κὠωµιῃ, 
2 . ᾳ η) εν ’ [ο « Π ϱ] ο. το αλ. ο] { ο) 

ἀλλ ᾖν ἐν τῷ τύπῳ ὅπου ὑπίντησεν αὐτῷ ἡ Μάρθα. 9] οἱ ουν 
η αν ” ὴ οι ᾽ -- ” Δ ’ » 

Ιουδαῖοι οἱ ὄντεσ µετ αὐτῃσ ἐν τῇ οικίᾳ καὶ παραμυθούμενοι αυ- 
’ σοι / Ν Ν οἱ ’ ε. ’ Δ ος ] ’ 

τήν, (δύντὲσ την ἨἩαριὰμ ὅτι ταχέωσ ἀνέστη και ἐξηλθεν, ἠκολου- 
{ 2 ρα “ς. σ « ’ . Ν -- νά ’ . -- 

Ψησαν αυὐτῃ, δύξαντὲσ ὅτι υπάγει εἰσ τὸ µη μµεῖον (να κλαυσῃ εκεῖ. 

2Τ. πεπιστευκα: Ε’ επιστευσα, Β (86 1ρ5ο” οοιγοχὶΐ πεπιστ.) οδοῖ 186ν 

ΟΝ πιστευω 

98, τουτο οΙΠΙ ΑΒΟΙΧ αἱ ραπς «ορ ααείἩ ϱο ΑπάςΙΘΙ00..ς ΤΠ ταυτα 

ομππ ΑΡΓΔΑΠ ποῦ α] ΟΙΠΗ {ογο 1 νο δα δγταϊν οιὰὲ ατπα | απηλθεν: 1, 

ηλθεν, ο οπἱ απηλΏ. και | και εφωώνησεν: 68. εφω. δεκαι | µαριαμ 

6µπΙ ΑΠΟΡΚΙΙΔΗ ὃὐ. (ϱ την αὐελφ. αυτ. µαριαμ) ... 5 µαριαν 6ΙΠι ΑΧ 
ΡΑ πποῖ 4] Ρίου Απάσιο 0 ῃ λαθρα: {ουσμίε, Ὁ σιωπή, ΙΡΙεΥ (εἰ. 4) 
νο εεπίο | ειπουσα ΟΙ ΝΑΟΡΙνΧ απο το] αἱ οπηην]ά Απάςτε,,, πο" 
ειπασα. Ῥταοίετοα Ὦ αὖά οτι | παρ. και φώνει: αι {05 (ποπ έοπι {ἰι 

(ου οἰς) αάεδέ οοσαί 

99. εκεινη 8Ίπο ορια] ΟΠΠ ΑΟ ΡΧΓΔΑΠ πε αἱ ρ]ετα 6ος νΡ ἄν 
Απιάοτθ150..,, 8ΒΟ"1ιχ 98. 69. 29993" 949. ἔρο 541 οορ 8ΥτΡ ο." οἱἩὲ 
εκείνη δε ων. Ὁ 3" 1 ααἰίῖ καν εκ., 8ΥΥΑΟ1 αἱ Μανία | εγειρεται οππη ΑΟ” 

ΓΔΑΠ πποῦ αἱ Ρρ]οι 1 νς 5ΥΥ5ΕΝ ον ἴχί,.. Ίωη ἠγερδη ουπι ΝΕΟ" ΡΙιν δ0. 

949. 1ίρ]θν {08 πιί 56ο ΒΥΤΡΙΙΡ αγπι πο Απάςτόο | ερχεται εππι ΑΟ’ 

ΏΓΑΛΙΠ απο αἱ ρ]εγσοσςίρς νρ (115 οί ἆ ει) ΦΥΥΡ ϱ0Ρ ... ΔΒΟ ἩΧ 

90. 949. α Ὁ Π5: 1 ρο ΡΥΥΣΕΝ αγπῃ αοἰῃ ΑπάΟΤ9 ἠρχετο 

50. ουπω: ΡΕΓου | δε: Ὁ 1 νΕ πο 60Ρ γαρ ... αἲπι νροοᾶ τοι]πρ ({6ρίο 

Βεπσοα]ο) οπι | εληλυθ. ο (ο56ὲ οπι) τα: Ὁ ΑπάςΤοΙΦΙ 16 εληλυῦ. | Ὁ 
αλλα | ήν 5ἶπο ετι ΟΙ ΑΡΙΓΔΑΠ αποῖ αἱ Ρίου 1] γταῦ αοἲ] Οι 181 
κ... η ην ετν ΟΛΠ ΝΒΟΧ 1. 9δ. 949. 949. ὮὉ ο ΕΗ3' 6 νµ σο σορ ΑΠ; 

Πίσιη Ἐ α ο 58Ἡ ΑΠάΡΙΟ τι ην η µαρθα: Ὦ οδοῖ οπι η 

81. Ἠ αἰθλθἳ ον οὖν οι νου. | οι Οντεσ: Δ ΟΠΙ0ι | και παραμυθουµενοι: 
Ῥ ΟΠ1 και, Ἱ{οπ (σοπβοΙαπί6β εαπι) Ε {98 αὖπα, Ἰθπι (ηἱ ἐαπι οοπβοἰαδαιί’ 

να] σ0η8. εαπι) αὖιά ο 3" 1 ΑΥΙΣ5ΟΣ ο(μν οἱ (φιῦ αῑοφιεζαπιέ στι εαπι) 
Ὁ, Ποπ ((ηἱ οοπβοζαδαπίαγ είαπι) οπι]βδῖβ οι οΥτεσ µ. αυ. εν τ. οικ. 6, 

Οοπα 5 νο (ριπεργοββί» φιῖ επαμί οππι εα ὕι (υπιο) οἱ οοπιβο[αδαιέ' 

εαπι | µαριαμ ΠΠ ΒΟ"ΡΚΙΔΗΠ 9δ,... ς µαριαν ΟΠ ΔΑΟΡΧΓΑ αποῦ αἱ 
Ρἱοχ | ταχεωσ: οὗ ταχυ | δοξαντεσ (αὐ’) οαπι πο ρεικ 1. 10. 22. 95. 
Τ8. 121. 151. ΑΥτ"ΕΙ οἱΡ 1πβ σ0ρ αἲπι αθί Απάςτο (Νοπη λ 105 ἐλπο- 

µενοι)... ς Ἱωι ΤΙ λεγοντεσ οι ΑΟ ΡΔΑΠ αποῦ αἱ Ρ]οΥ 16 νΡ Ρο β8]Π 

ΑΥΤΡ ἐπί ος ἩΥ (:: λεγοντεσ ρατίίον ας ὁοξαντεσ αἲ αΙΙοΠΒΙΗ ΠΠΔΠΙΠΗ 

γο[θεγτ] Ῥοΐοςί. Ο/Γ εἰ. αἆ 11, 19.) 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11, ὃδ. 85 

ος ς τς ΄ ε π ΄ - υ - αι κ ” 

95 ἡ οὖν Ἡαριὰμ ὧσ ἠλθεν ὅπου ἡν /ησοῦσ, ἰδοῦσα αὐτὸν ἔπεσεν 
ω - Δ / -, / »τ τ 2 3 

αὐτοῦ πρὺσ τοὺσ πόδασ, λέγουσα αὐτῳ' κύριε, εἰ ἠσ ὧδε, οὐκ ἄν µου 
3 ς. ος, / ο] -- μα ε τ ος η λ 

απέθανεν ὁ ἀδελφόσ. 95 ᾿ [ησοῦσ οὖν ὡσ εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν και 
Ν ῃ Ύ ο, 9 να ῃ μη , - 

τοὺσ συνελθόντασ αυὐτῃ Ιουδαίουσ κλαίοντασ, ἐνεβριμήσατο τῷ 
’ αρ ε Π , ο. αλ ν - ο υ 

πιεύµατι και ἑτάραξεν ἑαυτόν, 94 καὶ εἶπεν ποὺ τεθείκατε αὖ- 
’ , .᾿ πς / ” Νο [πες . / ολ ος 

τόν; λέγουσιν αὐτῷ κύριε, ἔρχου καὶ 1δε. 90 ἐδάκρυσεν ὁ ᾿ησοῦσ. 
. 1 ὃν ο οΝ - /, / Πω] Δ Χο ο 

90 ἔλεγον ουν οἱ ᾿Ιουδαῖοι' ἴδε πῶσ εφίλει αὐτόν. Ὁτ τινὲσ δὲ εξ 
γι ρχὸ σ : ας) τ πα / . λ - 

αυτων εἶπον' οὐκ ἐδύγατο οὗτος ὁ ανοίξασ τοὺσ ὀφθαλμουσ του 
: - - 5” Ν σ Ν ὦ έ / ο 2 Ξ οά τ / 

τυφλου ποιῇσαι ὕνα καὶ οὗτοσ μὴ αποθάνῃ; ὃδ [ησοῦσ οὖν πάλιν 

95, ἡτ Ὁ εἰ ϱ ἑ | µαριαμ ουπι ΒΟ"Ε”1, 99... ς ΠΠ μαρια ουπι δδο ρεῖχ 
ΓΑΛΠ αποῖ αἱ ρ]ετ ΑπάςταΙδι { ε ουσ κ Αποζειυκχπ" εἰ” 98. αἰδ 

(οἳ εξ ήν αἰσ1ά) ... ς ο 16 6πὶ ΝΕΟΡΗΓΑΛΠΣ αποῖ αἱ Ρ]ον ΑπάΟΤε | αυτου: 
9 οπ, μαΐ οἵα εὁ. αυτ. | αυτου προσ (νε] εισ) τ. ποὺ. ΟΠΗ ΝΑΒΟΕΧΓΑ 

ΑΠ απςῦ αἱ Ίοησο ρ]α ΕΓ(εἳ αἆ Ρεᾷεδ) σο Απάςϊθ.,..ς [-- αὐ Αχ) Τμ εισ 

(νε] προσ) τ. ποὸ. αυτου επι ϱ αἱ πηα (αἱ5 οπι αυτου) ΠΡΙΕΥ νς αγ 

Ον 3181 ΟΥ 554 προσ οππῃ Νο Ῥηχ 1. 98. 118. 15τ. 949. ΟΥν Αι 
8... ς εισεπη ΛΟὕΓΔΑΠ ππ(δ αἱ Ρ]ος... 264. Υδ0ἳ ΟἨΓ επι | αυτω: Ὁν 

αἱ Ρ]1510  60ρ ΑΡΠΙ οπι ) ησωδε: Ῥα ὈὉ ς 6 ώδεήσ | µου αΠπίε απε- 

ὤανεν ΟΠΠ ΝΒΟ”1Δ 9ὺ, 9564, εἰ Ὦ µου ο αδ. απεθανεν... ς Τμ Ροδί 

απεθα. εππι ΑΟΌΧΓΑΠ Πο αἱ ρ]εν .... 69. 1ὲ νρ αγ Ροβί ο αδελφ. 

95. ὧσ (80): κ οπι | ειδεν οΙΠΙ ΝΕΡΕΕΘΗΡΌΓΛΠΣ αἱ ρία .... ΤΙ νδεν 61η 

ΑΟΚΙΜΧΔΙ” αἱ Ρία | τουσ συνελθοντασ (Χ119 Απάζτε 151 συνεληλυθο- 

τασ) αυτη ιουδαιουσ: Ὦ τ. τουδ. κλαιοντ. τουσ συνεληλυθοτασ µετ 

αυτησ, Ίἴειη 1 (οχο Ε) εἰ ὑιάαεον Πεπίες (5 1 Ρίογαπίεβ) φιιῖ Όεπεγαπέ σπίτι 

εῖα (ο ἴζαπι, ο αἱ εα) | ενεβρ. τω πνευµ. και εταρ. εαυτον: ϱ 1. 29. 

καμιηῦηξ αγπῃ εταφαχθη τω πν. ωσ ενβρειµουµεγοσ (1. 99. εμβθιμωμε- 

νασ) | ενεβριµησατο (8, οἱ. ΝΥΥΡ ΠΕ Ετ): ΝΑ εβοιμησατο. Οἱ Τ]αάυς 

Ἠεταο] 1 οα{οοτὰ 338 το δε εβριµησατο τω πνευµ. δηλοι το εκουσιον 

τησ γωµήησ οἱο. | εαυτον: 14 αυτον 

94, τεῦεικατε: ΕΕΑΗΜΓΑ αἱ τὰ τεθηκατε | ιδε: δ ειδε 

95. εδακρυσεν 8ἱΠο εορι]α ὁππι ΑΒΟΙΣ υπο το]] α1 Ρρ]εν 64 ΑΥΤΡ Ον ὃν 453 

ΑπάζιοΙοΣ,,, νρ 613” 69. 6Ρ9 Τί νρ ρο ορ ΒΥΙΣΟΝ αἱ δὲ αγπῃ αεἰ Αρο- 
Ππ εί οογᾷ 339 και εδακρ. | ος (80): Ἀἲ οπιο. Ῥτασίοτεα Δ αὖ δεν. 94 
πα ιδε ν. δῦ απβΙ{. 

96. ελεγον (86): κ” ελεγαν 

9τ. ειπον (με): ειπαν, ρα Ὁ ᾳο ΓΗ2΄ απ {οΥ {ὰ Ίηρ απΠίο εξ αὔυτων ΡΟΠ 

(ποη Πέετη νρεἰθ) ... ΑΚΗ 416 ΟΠΥπ1ΟβΟ 4 (ας 80453) ελεγον | εδυνατο εΠΙ 

ΒΊΟΡΚΠ αἲ τηα (5 αρ Ῥοτί) ... ς ἠδυγατο ΟΙΤΗ ΝΛΗΞΙΧΓΑΑ απο 4] Ρ]6ι | 

Β"Ρ ανυξασ | ινα και ουτοσ µη: αοθαγκίε ο ἆπι Εὰ [0Υ 1Πρ πηέ τί εἰ Πίο 

1107 ΠΙΟΓΕΥΕίΊΥ, Ι{ΕΙη ΟΠΙ58Ο εέα ΕΕΣ: νρεῖε, Ὁ πε εἰ ο πιογεγείη... . 

99. 106. ἵ)α μή ουτοσ, ο πε ο ΠΙΟΥΕΥ ει) 

98. «6 ουν παλιν: 249. Ογν 9956 ο ουὓν {ξ παλι», ὃδ. οἵς παλ. ουν | ουν: 
ἴδοι ο [05 6ΥΥΣΕΗ δε... Εἲ 69. 1 Ρας ΠΠ ΟΠ | παλωτκα ϱ ο βΣ 1" 
«ορ ΦΥΥΟΒ οπι 



574 11, 99. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

η ῃ . « - . π εξ - π π , 
ἐμρβοιμουμεγοσ ἐν ἑαυτῷ έρχεται εισ τὸ μυημεῖον' δὲ σπήλαιο, 

Δ ΄ ’ .) - . δε Ὀ. ] - 3 ” 

καὶ λίθοσ εἐπέκειτο ἐπ αὐτῳ. ὃ9) λέγει ὁ ᾿Πησοῦσ᾽ ἄρατε τὸν λίθο». 
’ .] -” { .) . - ’ ’ ο ’ ” ” 6 

λέγει αυτῳ ἡ αδελφη; τοῦ τετελευτικὀτοσ Ἠαρθα” κύριε, {δη ὄζει 
- , ” »”ε ο » σ΄ ) ῳ 

τεταρταϊῖοσ γάρ ἐστι. 30 λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦσ᾽ οὐκ εἰπόν σοι ὅτι 
σλ , ”/ Ν Ψ, ” ΄ τ κ . 
εὰν πιστεύσῃσ ὄψῃ τὴν δόξαν τοῦ δεοῦς; 41 ἤραν οὖν τὸν λίδον 

ο κι - τ λ ὦ Ν ” Νο . ῃ ο 

ϱ δε {ήσουσ ηρὲν τουσ ο αλμουσ ἄτω και εἶπεν πάτερ, ευχαρι- 
- σα ” ’ 4 .] Γ Ν ” σα ’ ’ ὼ ’ 

στω σοι Οτι ἠκουσασ µου. 33 εγω δὲ Ίδειν οτι πἀντοτὲ µου ἄκου- 

9δ. εμβοικουμενοσ εαπῃ κλΌ 69. 194. 191. 248 (:: εξ Μο 14, 5)... ς Τη 

ΤΙ εμβριμωμενοσ (5ο Ἠυ ενβρειμ.) οαπη ΒΟΡΡΙΓΔΑΠ αποῦ αἱ ρ]ον ΟΥ 

οπί (οκ 311 οοτὰ 0)... οἳχ ΑπάςΤο 155 εμβριµήσαµενοσ, (95 εμβριµω- 
σαμενοσι, κ εμβοιμώάμενοσ, | εν εαυτω: Ἐ οσα εν | εισ (αι. Ου: ἵε να 

αα): Ὁ επι (5οἆ ἆ πι) | επ αυτω (Π επ αυτο) οἱ. κό... ΝΤ, (56ἳ οπα επ. 

Τοπ ΠΡἱ νς εαρετροεί(ις αἱ, ο αἀροδίίις Πέ ο πὶ] πῖδὶ δφεγροδύ(5 

99, λεγει (ο ΑΥΙΣΕΒ εἰ αἴθ)ι κ αἀᾶ ουν. Ῥηποίοτθα ΑΔ” αὖά αυτη | οἳς οι 

ΝΒΟΙΙΧΓΑΛΠΣ πηςδ αἱ ΟΠΠ ἔογο ΟΥ 3,510" 513 Απάστα 1, Ἰωμα οσα 0 6111 
ΑΡΙ” δε { η αδελφη εἰε: Ὦ ΓΡ νρ βαἩ «ορ δΥτΑΙΙ ΑΠ αθίἩ ΡΓάΘΗΙ 

µαρίθα, οπηΙ68Ο θοἆσπῃ ΠΟΠΙΙΠθ Ροδίθα.... α Ὦ ο ο 3 1 {ο ΑπιΡΣΣΤΒΗΙ 

πιαγί]α (α αἀ ἆ 80ΓΟΥ ἰαπαγζ) οπηἱδδῖ5 η αδελφ. του τετελευτ. | τετελευ- 

τηκοτοσ (α΄) οππι ΑΠΟ καπ 21. 98. 101. 949. νυδοῖ 8ΥΥΡ ΠΡ Απά 

θΐθ,,,ς τεθνήηκοτοσ εΙΠΙ 63ΓΔΑ ιιποῖ (οί κ τεθγεοτοσ) αἱ ρ]ον | ήδη: 

69. ἴδε | γαρ αἱ. Ον 9361" 5τ1 015 ΟΥτ)Ι 18 οἱ): ϱ Ερὶρ] 513 οπη 

40.0 13: Α 1. οπιο | πιστενσησ: Κ αἱ Ρ8πο πιστευσεισ, 351. αἱ πιστευ- 

εισ | οψη (αυ) απ ΝΑΒΟΡΙΙΧΔΑΠΣ απο αἱ ρία Ον 901) 51 υἱς (π 

ΟγτγΤ6 βποί Ιεσίῖο) ...ς οψει εαπι κυγπ" αἱ Παπά ἀπρῖο ρουπία Οτ 
5194 ΟΥ 651 Απάοτο 105 

41. ηφαν ουν (εί. ΟΥ 3511 οἱ 512): Ὦ 6Ρ6 αὖπι οτε οὖν (Άχπι οπι) ηραν, ο 

(Ίέεπι 5ΥτΏτ) οἱ ἱ τευοζυεγέ. ΟΕ οἱ. ΟΗΙΠΙΟΡΟ5 αἆ 5331 ωσ (Σωσπερ) 

ουν ηραν τον λιβον, ηρεν οἱ- τουσ οφ8δ. εισ τον ουθανον και ειπεν. | 

τον λιθον 5ἴπο αἀαῑέαπα «1η ΝΕΟ" Ρικ ὅ. 24. 95. 10. 6Ρ9 1ΡΙ6ῦ νρ βα]ι 
(8οά απάάῑί 205. ΥΥΣΟΝ οί δὲ αὖπι α αι Ογ25τ1 οἱ 515 (απαίεν αβοτί νετρα 
πρ. ουν τ. λιθον πθο ΒΙΑ αάάΙί ου ν οίς) ΟἨτπιοδόοῦ (νιὰα απ) 
Νοηππ λΗ5..,ς (-- αὖ Β2) αάά ου ην ο τεΘνηκὠσ κειένοσ 6µπΠ Ο09ΕΘΗ. 

ΜΒΌΓΔΑ αἱ Ίοηρο Ρ]α (Ρο κειµενοσ 2654. τεθαμµενοσ, 1423 εκεινοσ) 

ΟΥ ποπ, Ακμπ 1, 99. 949. α1956ἳ { πο ΑΥΤΡ αάά (ππίαπα ου (αἲξ 
οπου) ην, 56. 58. 61. οπου εκειτο, 60Ρ ΑΡ αὖ οδἰίο δεριο]ηί | ο δε 

(θΡ6 ο αγπή ΑΥΥΝΕ οπη, ν]άο απίο, Ἱέονι 69. οσα; 1. 0 ουν) 15 ηρεν: Ὁ και 

ος ηρεν, 0Ἠνππορο (ν]ὰο απίϱ) ήρεν ος | τουσ οφθαλµουσ 8ἶπθ 4 ά]- 

(ΑπΠ οἱ. α (αα]ευαἰίς οοιέ) οἴρ]νρ σο ΟΥ 95150 οι στα 51 Ον ὃν αλα 
οιίχι405 ΑπάσταοΙδό, ϱ 928, 9δ. 69. ϐΡ9 αἱδ Ὦ ο 5 δα] «ορ αγταῦ ο(ισ 

αθίἩ ΟΥ13126 ἘΙΑΡ5 3689 ϱ{ ἆθπῃ 407 (εαυτου) ΟΗχΙποδΟΣ 5εππε] αάά αυτου | 

ανω: κῃ αἱ ρ]α5 1 αγπιζᾶᾶ εισ τον οὐρανον ανω, ἃ δδπι αἆ οαεζιτι 

(αί οτι εἴεναξίδ δη γ5Πι οομ]ές ἔπι οαεῖωπι) ... Ὦ ο Ε 88. ΒΥΤΡ ΠΡ Ειδᾶεπι 

οἱρ» Απᾶςτε εισ τον (Απά οπι) ουρανον ... 205. ο ΟΙ µου: ἃ με 

49. εγω δε οἱ. { ΗΣ' νς ΒΥΙΡ οἱατ Ος 4,574. 916. ὅ8δ1βα Ἐιβάθπι 497 ϱ{ 05369 οἱς 

πια 
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εισ᾽ αλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν περιεστώτα εἶπον, ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι 
σύ µε ἀπέστειλασ. 49 καὶ ταῦτα εἰπὼν φωνῇ µεγάλῃ ἐκραύγασεν' 

«{άζαρε, δεῦρο ἔξω. 44 ἐξ[λθεν ὁ τεθνηκὼσ δεδεµέγοσ τοὺσ πόδασ 

μαὶ τὰσ χεῖρασ κειρίαισ, καὶ ἡ ὄψισ αὐτοῦ σουδαρίῳ περιεδέδετο. 

λέγει αὐτοῖσ ὁ ̓ [ησοῦσ᾽ λύσατε αὐτὸν καὶ ἄφετε αὐτὸν ὑπάγει». 
40 Γ[ολλοὶ οὖν ἐκ τῶν Ιουδαίων, οἱ ἐλθόντεσ πρὸσ τὴν Ἠα- 

ριὰμ καὶ Φεασάμενοι ἃ ἐποίῃσεν, ἐπίστευσαν εἰσ αὐτόν" 46 τινὲσ 

κ. Ὦ 6 ΟΠ δε... 19. 69. 194. Ὁ 61 ΑγιδοἩ ααἲ] ἨΠ] 1051 καγω (18. και 

εγο) | τον οχλ. τ. περιεστωτα (ΛΑ 328. 956. παφεστωτα) ο. ΟΥ ὔτ8. 951: 

δ82Ρ15.., κ Ον 9516 (οἱ 581 5οιπε]) τ, περιεστ. οχλ. 

45. εκραυγασεν (ας. νὸ ΟΥ 3511 ΕΙΡΡ5 509 ΟΥν «889 Απάστο 195): ΕΜ εκραυ- 

ασεν ... Α” εκραυγαζεν, οἳ ΟΙ 5 εκραξεν | λαζαρε: οὗ αείμτοπι λα- 

ζαρε λαζαρε, ΠΟΠ Ίἴθπι Πϊπί 508 ΟΊ]θπη 191 ΟΥ 915: 9ττ. 350 Ε6Ρ5 569 οῇ9ς] 

310 6ίο... κ” λαζαο (6 -ρε) 

44. εξηλ9θεν 8ἶπο εορα]α οιπι Β0”1, δ6ν βα ΟΥ 9ΤΤ,,,ς (64900) Τη Ῥγασπη 

και ΟΝΠΙ ΝΑΟΌΧΓΔΑΙ αποῖ αἱ Ρ]εχ ΠΡΙεΥ ογταί τα]! (5εᾷ «ορ εξηλθ. 

Φε) ΙἱΠέ508. 1οπι ϱ Ε (οί εωῖέ εἑαίΐπι) νς Απαςϊε 195815 Ργασπι και ευθυσ 
(Απά ευθεωσ) | τουσ ποὺ. και τασ χειρ. οἱ. Π{ΟΙΠΠ γρ ΦΥΤΏΙ δαἩ 60 

Αγ Πτπί ΟΥ 981158 οἱο ... ΑΔ 98. 69. 15τ. 962. α11δ {ο ραῖ 5αχ 6ο 

αγνπίΓ αοἰἩ Απάςτο Ρἱ5 σ, χειρ. η. τ. ποδασ | κειριαισ: ΑΧΑΑ αἱ τη 
κηρ., ΔΥΧΡ 1ΠΡ ΕΕ κιριαισ | αυτου: Δ αὐτω | περιεδεδετο (ας. Ο9515, Ἱέοτη 

51 συνεδεδετο. 10ετοδῖξ περιδεδεται): 93 περιδεδετο | αυτοισοι” 

ο, ΝΑΟΥΙἀΡΧΓΑΛΠ τιποῖ αἱ (ογς ΟΊΏΠ (105. οιι ος) Ὁ ο {13 νς (58εᾱ Ὦ εἰ 

ἀἰωιέ αἴ εο» 15, { ἀἰοῖέ εἰ τ]ις, 5. αἰωᾶ εἰς 119) 5γνπίτ οίαὲ ααί ... ΤΙ τς 
αυτοισ ο. Β απι {ου {π ἴπσ (αἱ. 1ν14) βα]ι «ορ Οτ/515, Ἱίσπατ, Ον ο ις 

αὐυτοισ.... ο εἰ ἀῑοιέ 1 αἱκοϊριιζί αι», ἆ αἰοιέ δὲ ιβ, εν π]. π]δὶ αωῖέ 1]ις. 

ΟΕ Ον4/919 ζητήσεισ δὲ διὰ τό: λέγει τξ αὐτοῖσ' λύσατε αὐτόν. τίσιν αὐ- 
τοῖς; οὔτε γὰ0 ὅτι μαθηταῖσ ἀναγέγραπται, οὔθ' ὅτν τῷ περιεστῶτι 
ὄχλῳ, αλλ οὐδὲ ὅτν τοῖσ μετὰ µαρίασ οὖσιν ἰουδαίοισ οἵο | κ. αφε. 

αὐτον οππη Β0”1, 98. 197. «ορ (1ἴθπι 8α]ι 5οὰ ΟΠΠ αυτον ρτ1) 8ΥΤΗΥ αθ{ι 

Ον δττ. 918 Ρἱ5 519 (Ον 519, 8οὰ πο ππα αβογί αιιπο ργασσσάαπ() Πτι 
308 (οχ οὐ ἆ 8)... ς ΤΠ ΟΙ αυτον ΟΠΠ ΝΑΟΘΟΙΓΏΧΓΔΑΠ πεῖ αἱ Ρο Τί 

νρ ο αγτα(Σ αγπι Τη πί (οκ ο ἀθα ππρεν Ἱία ο) Οι 3660 Απάστο 151 1εἳ 

46. ουν: ἃ 841 δε [| εκ (εί. Ος 3, 550" 581): ϱ 1, ΟΥ 4981 5οπιεΙ οπη, πθο οκργ] 
«ορ (οοπίτα 5αἩ αεκρτῖ) | οι ελθοντεσ (01498055 οἱ9δΙ β]ςο: επει κή 

ειρηται μεν' πολλοι οὖν εκ των νουδ. τω» ελθοντων οἷο, γεγραπται δε" 
πολλοι οὖν εκ των νου. οι ελΦοντεσ αἱίς): Ὁ των ελθοτω» | πο. τ. 
μαρια ουπι ΒΟΡΙ, ορ τς ποτ. µαριαν 6ΠΠΙ ΝΑΧΓΛ υποἳ αἱ ρ]οι 

Ος430350: 951815 ΑπάζΙΘΙ64,, Δ µετα µαριασ | και Θεασαμεγοιυ (Ον 

498055 βαορθ): Ὦ εώρακοτεσ (Ίίοπι μέ υἰζεγιμέ ραῖ οορ αγ ΥΤΤ 8) 

Ὁ ἆ ἔπιπι {05 δαχ υἰάεπίεα (1 φωῖ υἰάεταπί οπ]δδῖ5 οι ελ. πρ. τ. µαρ.) 

ο ΟΠΠ ΝΑ ΤΧΓΑΛΑΠ ποἲ αἱ Ρρ]οι (415 οσα) αΌοΕβΣ σΙνς «ορ αὐπι 
Ον9550: 881 Ρῇβ ο, ὅ8λἱ6ς Απάςιθ,., Α3ΒΟ"Ρ 1. 244. 949. ο Ρο Β4Μ αοίἩ ο 

(αἳ εἰ ο επου. σηµειον) | εποιησεν δίπο αἁἁῑίαπι οππι ΑΒΟΥΙά 1. Ῥς 



ΜΤ0 11, 41. ΚΑΤΑ ΤΩΛΝΝΗΝ 

«σε η -- μι Δ Δ Ν πτ ο ο π 

δὲ εξ αυτων απηλύον πρὸσ τουσ Φαρισαίουσ καὶ εἶπαν αὐτοῖσ ἆ 

ἐποίησεν Ἴησουσ. 
4τ ντ ιά στ ε ὉᾳἩ ο ” Ν « -” ’ 

«Συν//γαγΟΝ ουν οἱ αρχιερεῖσ και οἱ Φαρισαῖοι συνέδριο», 
η κ ας ’ - ιο) τσ { / - 

καὶ ἔλεγον' τί ποιοῦμεν, ὅτι οὗτοσ ὁ ἄνθρωπος πολλὰ ποιεῖ ση- 
- 9) . 3 - επ φὶ α / ’ ” 

µεῖα; 35 ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτωσ, πάντεσ πιστεύσουσι εἰσ αὐ- 
΄ . .. ’ κ ες - . . - { -- Ν ’ 

τόν, και ἑλεύσονται οἱ [)ωμαῖοι και αροῦσιν ἡμῶν καὶ τὸν τόπον 
Γ ν νι, 4« . να Σ Σο, ” - ον η ι Ἂ -- 

και τὸ ἐψνοσ. 39) εἰσ δέ τισ εξ αὐτῶν: Καϊάφασ, ἀρχιερευσ ὢν του 
η - ; π 3 ντ ης - υ λς, τι κΑ 

ἐπιαυτου ἐκείνου, εἶπεν αυτοῖσ ὑμεῖσ οὐκ οἴδατε οὐδέν, Ὁ0. οὐδὲ 
’ σσ ’ ε - νά σ 3 .) ’ .- κ - 

18 λογίζεσῦε ὅτι συμφέρει ὑμῖν να εἶσ ἄνθρωποσ ἀποθάνῃ ὑπὲρ του 

ο (οἱζεγιπέ (ο εδ Γαοέμπι) 1 απι {ι [ου {ο8 οπι ἵηρ Ίαο ραξ ΠΊΠη {οἱ βαχ 

6ο δα. «ορ αππι ΟΥ 3/98ἱ Ρἱ5 οἱ 39524 οι βοσάάα..,, ς (-- αυ Φε) αάά ο (8 

ο) ἐς πα (8) 0” εΙΒΡΧΓΔΑΠ αποῖ αἱ ρ]εν α {2 σνροῖο αγταῦ ο(ή ααί]ι 

Ον "5 ο ϱἱ 550 εἆ ΑπάεΤα1δέ | εισ αυτον (6ί. Ον 495058): ο οπι 

46. ΥΕΙΑΠΙΠ ΟΠ 5 { απηλθον: Ὁ -λθαν | ειπαν οπα ΑΡ... ς ]μῃ Τί ειπον’ 

61η ΑΠΟ, ἅπο 16]1 αἱ οὐ] { φαρισαιουσ: 189. 69. 194. αρχιερεισ 
χαι φαρ. | αυτοισ: ἃ οἱ | α ΟΙΠΙ ΒΒΗΧΓΑΛ αποῦα) Ρ]άαο ΕΠ” σνς 

Β4Ἡ ΦΥΤΡ απ Οτ 4081 Ρ5 οἱ δν... Απ αἱ Ρ]αβδ0 ΑΥΙδΕΗ οσα ... Ὠπ ο 
οππῃ ΟΡΝ 69, 124. 249. Ὁ (ή «ιοᾷ) ο ϱο «ορ αεί} | τ6 οππι ΒΟΡΙ ...ς 
ο 15 ΕΠΙ ΝΑΧΡΑΛΠ 1106 αἱ οπιπσία ΟΥ 40981 15 ος 583 

4τ. ουν: 69. επι δα] ο δε | συνεδριον: 19. 69. 194. 12Τ. 2054. 946. αἱδ 
(εἰενν) αἲά κατα του Τῦ | και ελεγον: 69. 194. 946. λεγοντεσ [ τι: 

α4ἆ ουν | ποιουµεν: 5 55. αἰ ποιωµεν, 98. ποιήσωµεν, 249. ποιησο- 

εν. Ἐκ Ἰωαί  ρ] νς Γασύπιμβ, βεᾷ α Ὦ ο 6 Ε {05 ἰαιν αἲ Γαείεπιις | 

οτι: Ὁ οπι | ουτ. ο ανθρωποσ: Δ 95. 8 ραπο απ ΟΥ 3445 ΟΥ 11ο 
ανθο. ουτοσ (Α ουτωσ) | πολλα (εί.α ἐν Ον ΑΗ)  ρῦροςο 

3: τοιαυτα | ποιει σήµεια ΟΙΠΙ ΝΑΒΙΜΣΧ δὲ. δα Ον ΑΔΙΝ... ς σημ. 

ποι. οπι ΡΓΔΑΛΙ πποῦ αἱ Ρ]ον Ιί νµ «ορ τα]] Ον (ΟΥν σηµ. πολλ. 

ποιει ' 

48. εαν (αἱ. ΟΥ 3953): ϱ 990, οοΡΝΤ ΒΥΙΣΟΝ ϱἱΏΓ αεί] καν εαν. 1 1μετο Οοπ8έ 
635,1 εαν µή αποατείγωµε», φασι, τον {Ἠ, παντεσ οαἵς. | πιστευσουσιν 

(κο): ΗΗΣΓΔ 1. 95. 69. 191. 946. αἲ1Ό πιστευσωσιν...ν’ 3 πιστευουσιν | 

Ἰμων κ. τον τοπον (οί. ΟΥ 5853 0οπ8/δ,21 οἱς): ϱ (α) ο { ημων ροβέτοπον 

Ῥοη (νἰάεροβ)... Όκπ θα ὓ ος Γῇ3' 1 νρε]εοπι και (πες οχρτῖ ΒΥΤΡΟΝ 

αίἩτ α|). Τμαίε οπῖπι βἶο: ο 1 ἑοὐζεπέ πιοδὲ Ἰοσππι οἱ φεπίεπι, ϱ ΑΠ ΕΙ 611 

ἵπς {ο[]. ποβίΊπι εἰ Ἰοσιπι εἰ φεπέεπι; Ὁ ΕΠ. νρζο (αἱ. [οι). οὐ]. ποβίγιπι 

(οσιι εἰ (επίετα, ει ο Ε {οἱ1. (α. πάά ποῦίς) Ἰοσιπι ποβίγαπι εἰ φἐηίεπι 

49. καϊαφασ (εί. απι {1}: υ3 ("κηφασ) ΙΤ νρ (οίσ]ε εἰ εὰ4 Ρ]) 5αἩ καϊφασ. 

Ῥταθίετεα 1. 9Ρ6 4 Ὁ ο Ε] οορ ΒΥΙΣΟΝ (ο) Αγπῃ Ρχαοπι (εί ος νρ:]ο 

144) ονοµατι (πο Ἱτεπα 7 απ {ὰ ΓοΥ οσα ἵπρ ἴαιτ) | αρχι. ων (Ε πο 

αχρτί ὧν): Τικ Ι{ νς ων (ομπι εδεεἰ Ὁ ο Η5 ΙΙ νΕ; α ο φ ἐγαί απο 1110) 

αρχη. 

50. λογιζεσθ. (αὐ’) ομπι ΝΑΒΡΙ, 1. 99. 69. 129. Ον 9384 581 0γτθ8 206 

Τπά τε 13 ,,. ς διαλογιζεσίθε οππῃ ΧΓΔΑΠ αποῖ αἱ ρ]ετ ΟΥ 5346 οί 44τ 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11, 54. 577 

- ο ” - ο σας - 

λαοῦ καὶ μῇ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται. Ὁ] τοῦτο δὲ ἄφ ἑαυτοῦ 
π Ν Ἂ - ο σεν ’ 

οὐκ εἶπεν, ἀλλὰ ἀοχιερευσ ὢν τοῦ ἐνιαυτου ἐκείου ἐπροφήτευσεν 
2 - ’ ε Ν ” ” ες . 

ὅτι Ίμελλεν Ἴησουσ ἀποῦγ]σχειν ὑπὲρ του ἐῴνουσ, Ὁ2 καὶ οὐχ 
ς Δ - σς / 2 2 α΄ Ν Δ ῤ .. πώ Ν 

ὑπὲρ του ἔθνουσ µόνον, ἀλλ να καὶ τὰ τέκνα τοῦ Φεοῦ τὰ διξ- 
, ΄ 3 [ον Ὁ ο, 4 2 2 Ε) ρα κ στ -- « , 

σκορπισµένα συναγαγῃ εἰσ ἕν. 59 ἄπ᾿ ἐκείῃσ οὖν τσ ἡμέ- 
ο 3 εῃ 

ρασ ἐβουλεύσαντο ἵνα ἀποκτείνωσιν αυτόν. 
μὲ - / 5 Μας] κ. 54 ᾿ησουσ οὖν οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει ἐν τοῖσ ᾿Ιουδαίοια, 

2 3 - - 3 Δ ’ Ν ς ’ ιν 3 Δ 

αλλὰ ἀπ]λθεν ἐκεῖθεν εἰσ τὴν χώραν ἐγγὺσ τῆσ ἐρήμου, εἰσ Εφραὶμ 

(Β6άπποδε Ἄ5θμιε] λογιζ,) 1: ἵηπ ενν»δΥπορί ποη Ἱερίέαν π]βῖ διαλογιζ. (5ο 
ο Μο 11, 91), Ἠϊπο αἰῖαπη Ίος Ίοςο (1ο πεπίταπα Ἠαῦαί αρ) Ρτο 
λογιζ. (τεααεπίαίο Ιπ ϱρρ) βαρε ΕΙ ἑαίαπη, [ υμίν ουπι ΒΡΙΜΧΓ αἱ ρ]α55ο 

ἃ Ὁ ο 5’ 1 νρε]ε (ας. ἔοβ α]) οορ Ον]πί 2,198. 935 οἱ 4,610 ΟἨχγ8 446... ς 

Ίων ημνν 6ΠΠΙ ΑΕΕΠΗΙΚΡΌΔΑΠ αἱ Ρ]α ο ἔ6 απι 6η {1 {ου Της ἶαο {αν δαχ 
μ8Η Αγγαίτ ουϱῦ αγπη αθἲῃ ΟΥ 984, 951. δ93απαίεν ος 596 Ογτέδ206... 959, 
Ένα τε 1811 οι 3,193 Ον 3 ηΤ ρ]αῦθ οπι (1: αἱ 16. 14). ΟΕ αά υμίν 19, 19. | 

αποὔθανη: Χ αἱ -Θανει, αἱ 8αρτ8 

δ1. αλλα ΟΗΤΏ ΝΑΒΡΙΙΧΔΑΠ αποῦ αἱ Ρ]α ... Ιάβυρ αἱ Ρας ΟΥ3,584 αλλ | 
εκεινου: ΡΕΣ οπη; 6 ΟΠ του εγιαυτ. εκείνου | επροφητ. ΕΠΙ ΝΗΡΙΙΧ 98. 

(είῖαπι ΟΙΤΙΠΟΣΟ1): ν προφητευσεν ... ς προεφητ. 6ΗΠΙ ΑΙΜΖΓΑΛΠ 

αποῦ αἱ Ρ]οΥ (αεί. ἵπ ΟΥ εαἹἴαπ]) | ηµελλεν οµΤη ΑΒΡΙΙΗΤΔ 1. 989. 09. 949, 

ἃ] Ῥαπο ....ς εμελλ. ΟΠΠ ΝΕΘΗΚΜΒΧΓΑΠ αἱ] Ρίι ΟΥ9384 015 ϱΕ 295. 096: ϱῇ 
αᾱ 4, 4τ. τ, 99. 12, 9ὺ. 18, 95 0] ηµελλ., Ἰίεπι αἲ 6,6 αἱ τι αὈὶ 

Σμελλ. αἁΙάππας | εξ ΟΠΠ ΝΑΒΡΙΙΧΓΑΑΠΤε(ὔ αποῖ (1. α, απο ΟΠΙΠ) α150 
(41 ποίαΙ βαπϐ). Ον 9954 ΡΙ5 οἱ ὔθδρα...,ς (4000) Ῥγαεπῃ ο οἳπα 1’ 69. 

αἱ βαΐ τηα. Ῥταείετου ϱ ΟΥ 3995 οτι τς ημελλ. (εμ.) αποῦν. (ἆ φιία 1]ις 

ὑπεῖρίεδαί πιογί), Ίέεια α Γνρ φιοᾷ (« μία) ιδ πιογίέηγς εγαἰ ργο φειία, 

ε φιιοᾷ ἴ]ις ργο φεπίε εγαί πιογΤέιω"ιις 

δλ, υπ. του εὔνουσ (Αα εἰεῦ): νθὰ κ 58. αἀά δε | αλλ: Β αλλα | ενα και 
(4 ο 5εᾷ αἱ ἀἰερεγβο Φ11οφιιε Πίος εἰο): ΠΡ]ὰ νς αΓΠΙ ΠΟΠ θχργῖ και | τα 

τεκν. του ὕεου (εί. Ον 99557" 95): Α τα του Θεου τεκν. | τα διεσκορ- 

πισµενα: Ε ἴδοι 440. τ. διασκορπ., Ὦ τ. εσκυρπισµενα ... 69. 261. 

οπη | συναγαγη (ΗΧΑ αἱ -Υαγει) εισ εν: Ὦ α 8 εισ εν συναγ. 

69. ηµερασ εἰ. ΟΥ 9556 ΑΙ 355 ΟἨτοπ 1109 ΟΥ 545 είο .... κ 249. «ορ 

(ποῦ. 54Η). ΘΥΤΡ ἴΧί (ποπ 56 πθςΡ 1ης πες Ὦε) ασαίμ Ον 688 Νοπη 11314 
ὠφασ | εβουλευσαντο οπΠΙ ΝΗΡ 19. 69. 194. 946. ΟΥ 9ή5Τ ΑΙ Οµτ...ς 

ΤΠ συνεβουλευσαντο 6πΠ ΑΠΙΙΧΓΑΛΗ πποῖ αἱ ρ]εν ΟΥ 56015 0Ἠνου Ογτ 
(9 695 οὐ γὰρ εἶπεν -- ὅτι ἄπ ἐκ. τῆσ ὥρασ ἐβουλεύσαντο ποιῆσαι τὸν 
φόνον, ἄλλα συνεβουλεύσαντο, τουτέστιν, ὅπερ τῷ καθ’ ἕκαστον ἐδό- 
κει, κοινη πᾶσιν ἤρεσεν) :: Μί 326, 4 συνεβουλευσαντο, 1ο 18, 14 ο 

συµμβουλευσασ, Ἰίεπι ΑΟἱ 9, 95 συμεβουλευσαντο. Αί πος 19, 10 εβου- 
λευσα»το Βαοίπαζ. | αποκτεινωσιν: 1. 69. --νουσιν 

54. 18 ουν οππι ΑΡΙΓΔΑΠ ππςῦ α] ρ]εν ΟἨγον 1305 (Ον 8118 1ο δε)... ΝΕΤ, 

µς αἰς Ονδ51 οἱ δ9Σ ΑΙ” 5δ ο ουν τς | Β"Ρ παρησια | αλλα: 1’ 1. αἱ Ρας 
αλλ ... π" αὖᾶ και | εκειθεν οἳ ΟΥ33585 ϱἱ300 ΑΙ ΟἨχον.... ΡΓ αἱ 

10, 16 



878 11. ο. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

λεγοµένην πόλιν, κακεῖ διέτριβεν μετὰ τῶν µαθητῶων. Ὁῦ ο ν 
. Ν πό λ 3 

ὑπὸ καὶ ἀνέβησαν πολλοι εἰσ 
ἀπ ᾱ λ π ; ος 9 ο ὁ 

δὲ ἐγγὺσ τὸ πάσχα τών Ιουδαίων, 
« ῃ -- ; ” , ΄ « η 
/εροσύλυμα ἐκ τσ χώρασ πρὸ τοῦ πάσχα, ἵνα ἀγγίσωσιν ἑαυτούο. 
ΓΕ . σε. / π Ν 2. - . ". ) 2 ’ 9 ω Εξ - 

6 εζήπουν ουν τὸν Ίησουν και έλεγαν µετ ἀλληλω} ἐν τῷ (ερῳ 
4 ’ . ’ » { - ιο) ϱ) . . . { ’ σ ν 

ἑστηκότεσ᾽ τί δοκεῖ ὑμῖν, ὅτι οὐ μὴ ἔλθῃι εἰσ τὴν ἑορτή; Ὁ{ δεδώ- 
νλ τω -- λ « - Ν ιο) / - 

χεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖσ καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἐντολὰσ ἵνα εάν τισ γνῷ 
ων κ ’ σα [ 

ποὺ ἔστιν μηνύσῃ, ὅπωσ πιάσωσιν αὐτόν. 

ΡΙΗ810 1 (οχς ϐ νο Ον 159Τ οἱ | την (1. 23. 69. 209 αἱ ραιο οπι) χω- 

ρα»: ϱ αἀά σαµφουφρειν (ἆ δαρ/ι πι) | εφραιµ Τα, ΠΟΝ εφραϊμ, ΑΡΡΕΙ 

ΚΜΡΌΧΕΑΠ αίο (εί, 5411); Ντ, αἱ ραις 6ορ εφρεμ (αἱ αἱ. ἵπ 115 δοχγϊοί- 

(τ), Ίοπα Τε νρ Πεἶπί 141 ερ]γενι, ε/γεπι, ε[/επι, ἐρ]ιγαεπι (5ἱ6 α). ΟοΝΙΥΑ 

σαϊ ε/ρεεπι ... ς εφραῖμ. ΟΕ 015315 καὶ νῦν ἐγγὺσ τῆσ ἐρήμου δια- 
τρίβει ἐν ἐφρατά. | καχει: 11 58. 69. ΟΥ 5901. 195 και εκει | διετριῤεν 

οππα ΑΡΙΧΓΑΑΠ απο τα]] αἱ ρίαον Τί νρ (Πμαίε πιοραδαίζη”, ο σοπιπιογαῦ.) 

γδεὰ οἱ οἱ ΟἨχοι (01345 ρετρῖέ κάν εκει έμενε µετα εἰς)... ΝΒΗ, 

949. ΦΥΤΡΤηΕ ΟΥ 13 95τ 995" 400 εμεινε (:: ἲ εµεινεν οοἀεπι 56Η511 {16- 

416Η8, π{ Το 4, 40. τ, 9. 10, 40: διετριβεν νετο ρταείεν Ἠπ]ο 10ςΠΗ 1η 

Ν. Τ. ποπ Ἱορίίαν π]θὶ Το] ὃ, 93 οἳ ραββῖπι ἵπ αοἲβ) | µαθητω» βΒἶπε 

αυτ. ο, ΝΒΡΙΙΓΔ 1. 98. 118. 209 αἰδ απη {α αγπι ΟΥ 22951: 598 400 Ογν 695 
ενω ς Ἱωῃ αάά αυτου οππα ΑΧΛΠ απο αἱ ρ]ε 1 νροῖο οἰσᾶὰ Ρία χο Ον 

0 πτοἨ 

66. ην δε εγγυσ αἳ. ΟΥ34301 Οπου ἡ0δς { εγαί αμίεπι ὑπ ργοσύπο; α ὑπ ἐῑίο 

ἐέπιφοτε Γμέμγα εγαὶ ... Ὁ ΠΡΙ] νο εγγ. δε ην, ο 3" ρτορε (813: ϱνορίεγεα) 

αμίεπι εγαί, Ὁ 1 νο ῥτοσύπιι (1 πι μγοπίπιο) αιίεπι εταί:; ο εί ργοψε εγαί, 

Ψ ῥγοαύπιπι επίπι εταί | το πασχα: ὃδ. πάὰ εορτη | και ανεβησαν εἰ. 

αθ{ρνρ (| αβεειάεγιπέ αιίεπι) Ον ΟἨτοῦ ... 9 υ ο 3". {08 ανερ. 

ουν |. πολλ. εισ ιεροσολυµα: Ὦ εισ ερ. πο. | προ του ( πριν το) 

πασχα (αἱ προ τησ εορτησ) εἰ. Ον ΟἨτον ... ᾱ ροδί εαυτουσ ροῦ .., 

35. 69, 108. 255. Ον (πολλοι δε εκ τησ χωθασ ανεβησαν αγνισαι 

εαυτουσ, 1ρεγε) ΟΥ Ο55 οι, Ἰήπο Ρὺ | εαυτουσ: Μ 10Π. αυτους 

56. εζητ. ουν: Ὦ α4ᾷ και | ελεγαν ΟΠΗ ΝΏ.... ς 1η Τϊ ελεγον 6Η ΑΒΤΙ.Χ 
ππς τε]] αἱ οπιηνῖᾶ { µετ: Ί µετα | εστηκοτεσ: τικ 09. 124. 249. 940. 
ΒΑἩ «ΟΡ ΒΥΙΡ ΑΤΠΙ Ῥοπ απίθ εν τ.ιερω ... Ὦ 124. 143. εστωτεσ... 

«γΓ3ΕΙ Ρ6ΓΒΡ ἨΟΠ εχρείτη | τν δοκεν υμιν (α119 [στο Ον 1 Ογν 994 υμ. 

δοκ.) ... Ὦ τι δοχειτε (Ίίοπι ἠθετα ΟΥ 5145 καν ελεγον δοκειτε οτι ου) 
µη ελθη εἰς). Τετ ΠΡΙ νρ φιᾶ ρα; ο 3" Ρας (5ο «ία) | 

ελθη: ϱ” εισελθη 

5τ. δεδωκ. δε βἴπα και ΟΙ ΝΑΒΚΙΙΜΌΧΑΛΗ αἰάὸ Τε νρ «ορ (β41 ον αρχ. δὲ 
και ον φαρ. δεδωκ. εντ.) ΑΥνΑΙΝ απ ΟΥ 1 10ῦ Ογου σδ (ΟἨΥ Η νους και 

εδωκαν παραγγελιασ οι εἴο)... ς αά και επι ΡΕΘΠΗΙΡΓ αἱ Ρ]α | οι ρε]: 

δ ΟΠ; αἱ Ρ3Πό ΟΠΙ ον 8εο | εντολασ οππῃ ΝΗΙΝΜ 1. 118. 204. 190 ΑΥΤΥΡ ΠΡ 

Ογ4 405 Ρ15 (ν1ᾶς 6αρτα 0Η)... ς Ἰωα εντολήν ΟΠΠ ΑΡΕΗΧΓΑΛΠ πηςῦ αἱ 

Ρίο: 1έ νρ 41 60Ρ ΑΥΤΡ ἴχί (6ΥΥ5ΟἩ ϱίο ϱΥαεοερεγαπέ) ΟΗΧΟΝ | ενα: κιν | 

εαν: ϱ αν | γνω: ϱ” γνοι 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 15, ο. 59 

ΧΠ. 

- - ἡἱ κ - ” / { η) 

1 ΤΟ οὖν Πησοῦσ πρὸ ἓξ ημερών τοῦ πάσχα ἠλθεν εἰσ βηθα- 
’ α ὦ, /.. 4 3/ 3 ας Πρ ο 6) ο ας 

γίαν, ὅπου {ν «[άζαροσ, ὃν ἠγειρεν ἓκ νεκρών {ήσουσ. 3 ἐποι- 
τ νο ον 9 να, ὁ ς η) ; « ϱ)ἰ Λε. 

ησαν οὖν αυτῷ δεῖπνον εκεῖ, και Μάρθα δι/κόνει, ο δὲ «Ιάζαροσ 
(9 τ 3 κά 3 / λ 3 - 5 ς ρΙ / ον 

εἷσ ὧν ἐκ τῶν ἀναπειμένων σὺν αυτῷ. Ὁ Ἡ οὖν Μαρία λαβοῦσα 
/ / | ὁ ” ’ ” Δ / 

λίραν μύρου νάρδου πιστικῇ]σ πολυτίµου Ίλειψεν τουσ πὀδασ 

ΧΙ. 1. ο ουν 1 69. αἱ” 86 εἰᾳ οπι, 56εἆ ροβδί ηλθεν αἀᾶ εξ (ο τϐ) :: Ἱπ][]ο 

Ρατίεοραα. επι Ἡ ὃ (Ττερ (θβίαίαν {αβίΙΠά ο ες Ρορί ηλ9εν) | λαζαροσ 
εἶπο πάπα 61ΠΙ ΝΕΕΣ 3 ο 6 54Η ΦΥΙΡΟΣ α{Ἡὲ ααί] (ρεγβΡ τιθὲ Πεδις 

Παπαγιι εω πιεζίο πιογέιογηπι κιδοίανεγα) Νοπη 5 (ὅθι λάζαρον 

ἐγγύθι τύµβου ἐκ νεκύων ἤγειρε) (Ῥ9-Οτ 132905 Ἱποῖρῖε Ἠοπι]]ία: προ 
εξ ηµερων του πασχα ηλθεν ο 15 εισ βηΘανιαν, οπου ήν λαζαροσ, εισ 

τον οικον µαφριασ αἰο. Ο{ εἰ. ΟΠΥΠΙΟΒΟΣ ο 5145 αραιά ΜΙμασίαπη απἱ ο 
τεθνηκωσ οἱ εκ νεκρων οιαἹΓϐ)...ς Τί αάᾶ οτεθνηκωσ, ἴωπ [οτεθν.] 

6Πῃ ΑΡΙΓΑΛΠ αποῖ αἱ οπιπ]ά ρ 043. ρ να (5εᾶ Ὁ 5 6 νο νὶάε ροβ4) 

σο 60Ρ ΑΥΤΡ αΥΠΙ Ρ6ΙΑΝ ΟΠτοπ 40: απαπανΙ5 ΠιαΡΏαΠΙ νογΙ{α{15 8Ρ68- 

οἵειῃ Ἠαῦσαέ να]ρατῖς Ι6είῖο λαζ. οτεΘνηκωσ, ἴ8πιθη πθο Ἱπογεκ]ρ]]ε 

εδί Ἰπ]αίππι 6596 ο τεθνήκὠσ 41ο ππαΠΙ{εδίῖοχ Τ68Ββ 6β56ί{. ΑΦ πέ 51Ρ6Γ- 

Βαάπα ΟΠΙΙΒΒΗΠΠΗ ἀκατῖβ, τΙΙΤΙΠ οδί 1Ρ808 αΠΙΙ(ΙΙΒΞΙΠΙΟΡ {εβίθβ 3ο 88818 

1Πί6Υ 56 ἆ1ναιβοβ 6οβαἹθ 89ἱ08 θϱὰ ἵπ το «ΟΠνΝΕΠΙΥΘ. | εκ νεκρων (εο6α 

φπεπι διοαυέέ πιογέι): Ὁ 3. 5 ν6 ΡαοΥΡΥ οπι {16 (1 ΤΙ ο 5, β8εά νἲ 

Β 19. 124. 19) οπῃ Ν(" οΙ6)ΑΒΡΕΑΙΙΙΛ”Π αἱ” { 3: νο ϱο 88] 6ϱ0Ρ ΒΥΥ 
αἱ ϱΙΔΓ αθἰἩ (564 κ Ε αθἰἩ εξ απίε εκ νεκρ., ΒΑ] 6οΡ απίε Ίγειρ. Ρο) 

κ... 6 ΟΠΙ 6ΠΠΙ ΗΕΜΡΌΣΓΑΣ αἱ Ρίπ α Ὦ ο ο ΟἨτοι 

νΦ «εποιησαν ουν: Ὦ αγιὰ ϱ ο ΒΥΥΣΕἨ αεἰἩ και εποι., Ὦ (83) νο ΒΥτΤΗΤ Πεοε- 

ηπή αιίεπι ... 133. σα! «ορ ο σορι]απι (Π1] ρτοθαί Ον 340 ωσ εν τοισ 

προ τουτων, εποιησαν, φήσιν, αυτω δειπνον εκει εἰς) | εκει (69. 946. 

αηίο δειπν. Ροή): α 6 0πι | και ή µαρθ. Φιήκονει (εί. Ον 155: ποτ οεῖπί 
3991): Ὦ ΑΤΠΙ κ. διηκ. µαρθα | εκ οππι ΝΒΙ, (1έεπι Πέ νρ δυταίτ ε(μτ) Ον 
43401 (οί 892). ς Τη οπι 6Ηπι ΑΡΙΧΓΑΛΠ αποῖ αἱ οπιησίᾶ :: βἰπαΙέεν 

εκ αβΙθοίΙΠι 12, 4. Αἀαπιαί Το] εισ εΣ, πες 5ο]εί Βποίιατα. ΑΙΡ1, αί 

Μο 19, 1. 14, 20 εκ Ἱπ]αίαπη ν]άείαν. | ανακειμ. συν αυτω ΟΠ ΝΑΒΡΙ 

ΊΓΔΛΙΠ πο αἱ 150 ΟΥ 10 (επι κ αἱ ραις ανακ. οπηϊβθ]α συν αυτ., 

εβάεπα α οπι)...ς (- αρ 5σ) συανακειµενων αὐτω οππὰ πηῖπαςδο νἷκ 

η (98. αἱ Ρραιςο συνανα-. συν αυτ.) 

8, µαρια οπΠη ΝΑΡΙ1, 1ης τε]] αἱ ρ]οτ ... 1. 98. µαριαμ | λαβουσα (ἆ 
ασαἰρίειβ): Εἳ λαμβανι, Ίίεπα 1 νυ αοοερῖέ, ροβίεααε αἀάπηί και απίθ 

ἠλειψ. Ὁ (εί. 4) 1 νς (εχο απι Απρίο] 506): {α νετο Παζεπς αἰαδαξέγιπι -- 

εἰ /γασίο ε[ιάίὁ 81ἱΡε; οαριί ἴ]εδι πεσιπιδεπέῖδ, εἰ ππαῖέ ρεᾶεδ, πιϊκ{ῖβ 

Ἰομαηπηεῖς οκ Ἱερε Πατιποπῖας ο Ῥγπορίίοογιπη 1οοἵβ. | µυρου ναρ- 

ὁου πιστικησ ({ ρνρ Οτ]πι 5/65: 503 μπφιιεπέί παγαᾶί βίο): Ὦ ο πιστικησ 

µυρου (ἆ ο Ρίε(ἱοί απιφιεπέ{), Ὁ ο Η5' απφιιοπὲῖ βέτο, εν παγάέ ειφιιεπέέ | 

πολυτιµου (οί. Οτἷπί 5,65’ 593)1  Ὦ ο οπι 

11, 45 

Τιο 10, 40 

Μι 26, 6- 15 



ΜΟ14, 8-8 

(ἴιο τ, 51 55) 

580 15, 4. ΚΑΤΑ ΤΩΛΝΝΗΝ 

- ώ - Ν »ς / .. - .) - λ ο . ΑΝ] 

του /σου και ἑξέμαξὲν ταισ Φοιξ) αὐτησ τουσ πύδασ αυτου 

ᾗ 

ιν) 

.) / ” ”- ” ιά ’ στ] ’ 

δὲ οἰκία επλιρώθη; ἐκ τῇσ ὀσμησ τοῦ µύρου. 34 λέγει δὲ Ιούδας 
υ Π Ὡς . - - - Πω υ 

Ισκαριώτήσ, εἰσ ἐκ τῶν καθ ητῶν αὐτοῦ, ὁ πέλλων» αὐτὸν παρα- 
Ν η.) { ᾽ { 

 οσπνλ " - ’ - υ ΄ ] 3 Π ” 

διδόγαι. Ὁ διατί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπραῦῃ τριακοσίων δρνα- 
, . ας” ” Ὁ τ Λ - 2 η] Γ - 

ρίων και ἐδοθῃ πτωχοῖσ; Ὁ. εἶπεν δὲ τουτο ουχ οτι περι τω} 
- ” Ε) - 2 } σ ’ απ Ν Γ ’ 

πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ, αλλ Ότι κλέπτησ Ἰγ καὶ τὸ γλὠσσύκομον 
” Ν / 3 / -- πα η { .] ας 2 

ἔχων τὰ ῥαλλόμενα ἑβάσταζεν. Ἱ εἶπεν οὖν ο Ιησουσ' ἄφεσ 

5. 

- 
“. 

του (8 οπη) τῷ ΕΙ ΝΑΒΡΙΤΙΩ οἱς: Χ αυτου | εξεμ.τ. θριξ. αυτησ: 1. 19. 

ταισ Όρ. αὖτ. εξεμ., 69. τ. Όφιξ. εξεµ. τασ (εοττῖσο ταισ) εαυτησ. ΡΙ40- 

ἴοτοα Ρτο αυτησ (Μ εαυτησ) κ 906 ΔΕΠΙΘΙ δα] «ορ ΟΣΙΠΙ56ὔ τησ κεφαλησ 
αυτησ | τουσ ποὺ. αυτου (18. αὐτ.τ.πο.): Μ νρεὶε ϱρο 881 απίθ ταις 
θριξ. Ροή (Ίἴαπι «οΡ εἰ αὐκίεγοῖί εοφ) ... 1. 116. {ὰ 8ας αείἩ (εορ ν]ᾷο αη{0) 

Οµπίδ, οη (69. πένῖά οπ1 αυτου (απ απ) | η δε οικια: Ὦ ΙΤ (οχς [)νο 
καν η Οικ. (66η και ΦΥΥΣΕΝ αθί]) ... 1. 19. 69. 194. 946, 908 9ο 56ης] 

Οµίπί 5,65 α4ἆ ολη | επληρωθη ο. ΔΑΡΙΤΩ ης το]! α] οπιπὐΙά: Β επλησθη 

. λεχει δε «ΠΠῃ ΝΒ 6οΡρ σο... Ὁ ο 2" βΥτδΕ ασ εἰ ἄιωῖέ (Ὁ αἰστ) ... ς ΄ ΡΕ Υ 
ων Τί λεγ. ουν οαπι ΑΡΙΩΧΓΔΛΙΠ απο αἱ Ρ]οτ { (άἱωᾶ εχφο) 6 νο 5γιτῦ 

οιμῦςς, 1 98, 249. α ο [08 88] ΑΤΠΙ οπι οορα]απῃ :: γθυρρΙπιή5 δε ῥΥο 

τοβῖππα ρταν]ίαία οἱ Ῥτορίογοα αιιοᾶ δε Ἰπίοι η δε οιχια οἳ ειπεν ὃὲ 

τουτο [αεῖ]α ἀασί αἆ πιπίαπάαπῃ βοπἰρίαγαπα: ουν νετο Ἱπρτ]μις αρίτη 

εταί παπα εἰαβπιοςΙ αποά (ποῖ]ο α]{ααῖς πππίατθί. { τουδασ ο νσκαριωτ. 

οππη ΝΕ1, 1. 98. 118. 909. 949. 909 9με ΔΕΙΠΕΙ ϱΡ6 ρ νρ βα] «ορᾶ” ΑΥΥΣΕΊ 
οίἩὈ αγπι αθίἩ ρου. ΟΥ 506 ΑιιβίοἩ σοὉ (Νουπ 1 πὶ] πΙβί τουδασ); 
Ἱίοπῃ Ὦ τουδασ απο καρυωτου ... 5 (5ο 99Ό σιμ.) Ἰωπ τουδασ σιµω- 

γος ισκαριωτησ ΕΠΠΙ Α(Ε)ΙΚΜΩΣΧΓΑΛΗ αἱ ϱΡ] (Ε αἱ αα ο ισκ.) { 3. Ό]αι 

{08 ({ βο]αγίοέες, 5οὰ 3" βοαγίοἰζε, [08 βοαγίοἰ]ιί) 5ο ΒΥΥΡ ααἰμεοᾶδ, 

Ἱίοπι εαπῦ αἱ Ὁ ο (13:39) εορδΊ τουΣ, σιμων ο ισκαριωτησ (Ὁ δοαγτοίες, 
ο οαγίοί]ια, Η5: 540 ἑἱοαγίοίί); 1ΐεπι 266ΝΥ α ο σιµων τουδασ ισα. (α 8σα- 

γἰοί]ια, ο δο]αγίοί]α) | εισ (Κ οπι) εκτ. µαῦ. αὐτου (εκ οπΏ] ΝΑΡΙΚ οίς; 

ΒΙΟ 55. 949. ΟΠΙ) Ίου Ίοεο οµπῃ ΝΒΙ, 95. 10τ. 949. δα] ΥΙΟΣ ο) αα{]ι 

Ρ6ΙΑΝ.... ς 1 απίο τιουδασ ΡοΏπ ΟΠΠ ΑΡΙΩΧΓΑΑΠ αποῦ 4] Ρρ]εν 1 νο 

5ο 3ΥΤΡ 6οΡ ΑτΙΏ | ο µελλων αὖτ. παραδιδοναι: Ὦ 06 ημελλεν παρα: 

ὀουναι αυτον, Ἱέθιι Ὁ ο 3" ι ὑπομίεῦαί ετἶπι γααενε 

τριακοσιων (εί. ΟτΙπ{5, 598). κ επανωτριακ. ... Ἡ 69. 194. 908. 946. αἱ 

Ραμ6 ὁιαχοσιω» | πτωχοισ: Ὦ 938. τοισ πτωχ. 

εειπ. δετουτο οἱ. Ὁ 3 ϱνρ βαἩ ΒΥΙΡ... Ῥας 6 Γρο ΑΥΙΣΕΝ αἱμῦ οομ 

τουτο δε ειπ. | εµελεν (8ἱο οίἵαπα Ἡ): ΕΡΑΗΚΡΌΝΧΕΓ αἱ ρεπηα (1 αρα 

βο]απή 9611) εµελλεν (::ί 4πσιη ΘΓΤΟΥΘΠΙ ΙΛ αλ δὶ [66 ΙΒΘΙΠΙΙΠΙ 

ἀἰκίπιας) | εχων οππι ΝΒΡΙΩ 1. 95. 151. 9Ρε ϱνρ 8αἩ ορ Ον 5 150 οἱ 

4319 (4ος 1. ΟΥΓ5,450 α4ἆ και)... ς Ίωπ Τϊ ειχεν και ΟΙΤΗ ΑΙΧΓΑΛΠ αποῦ 

πα] ρ]ετα Ὦ ο ο Γ(Π 5: εἰ ἴοσμ]ον ιαδεζαί, εα (αε πι Μεὐαπίιη" επρογίαθαί, 

οτη Ἱρίπιγ και) σο αγπι (βΙπηϊ Πίου ααἰ]) | εβασταζεν: (νο Λογίαζαί, Ὁ 

2" τηί εωρογίαθαί, ἆ Φαζμίαζαί: 5οᾶ α ο ο πηπΙ αιγεγεζαί (5 ρογίαδαί 

α[εγεζαί), Ἱέθπα β41 Γαὐδαξιή’ πιίθθα πι {1 (Βἱπαϊ Πίου. πο] οπεῦαί εα εο) 

αφεσ (Ὁ {απι οἵἹη Ίαο Ίπς πηπη θὗπε, ο ἀὐμίε, ο ἀοπιίίε, Ίο αΠΙΙΑΒ 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΛΝΝΗΝ 12. 19, 8681 

ο. ΄ 5 λ το, -- 3 -- / πα ος 
αὐτὴν, ἵνα εἰσ τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ µου τηρήσῃ αὐτό 

Ν Ν Δ ΄ η - Δ νλ 2 / 

ὃ τοὺσ πτωχοὺσ }ὰρ πάντοτε ἔχετε µεβ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάν- 
τοτε ἔχετε. 

. ” τ 5 - - π ώ 

ϱ 35 1 Ἔγνω οὖν ὁ ὄχλοσ πυλὺσ ἐκ τῶν ᾿ Ιουδαίων ὅτι ἐκεῖ 
οὐ η] γ - »ο Δ .. 

ἐστίν, καὶ ᾖλθον οὐ διὰ τὺν᾿ [ησοῦν µόνον, ἀλλ ἵνα καὶ τὸν «Ίάζα- 
2/. α / ϱ) ν 2, / Δ έ ϱ) - 

ϱον ἴδωσιν, ὃν ᾖγειρεν ἐκ νεκρῶν. 10 ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀορχιερεῖσ 
[τό Δ λ /.- 3 / σα Ν 3 ον « - 

ὕνα καὶ τὸν «άζαρον αποκτείωσι, 11 ὅτι πολλοὶ δὲ αὐτὸν ὑπῆ- 
ον) / ο) ή 3 Δ 3 - 

γον τῶν Ιουδαίων και ἐπίστευον εισ τὸν [ησουν. 
ς -- ” Δ ζς Δ / 

12 191 Τῃ ἐπαύριον ὄχλοσ πολὺσ ὁ ἐλθὼν εἰσ τὴν ἑορτήν, 
2 / ιῷ ᾿ - ς ἵ ᾿ Ν 
ἀκούσαντεσ ὅτι ἔρχεται ᾿{ησουσ εἰσ Γερουσύλυμα, 19 ἔλαβον τὰ 

.. -- Ν - . ς / 2 - Δ / 

βαῖα τῶν φοινίκων καὶ ἐξ[λθον εἰσ υπάντησιν αὐτῳ, και εκραύγα- 

αείΠΡρβ) ... ασ νο (οἱ. {ου {ο8 α1) δα] αγπιιχί ααί]μτο Ον 919 ΑπΙΡΡΣ 

1035656 αφετε (δἐωζίε, ἀὐπιλέίς). ΟΕ αι 15964 Φίπα Θ.πι δίωε 8ΙΠΙίθ: 

ήπιο επιίπι εἰ πι «γαεοί εἰ Γιαἰὐιῖς επεπορία δις ὑπιυεπίίιη", 5εᾷ πιαφδ 

σοπς!ιεΥε υζαεξη" δεπιδι, οι εφέ" ΒΙπτία --, Ῥγορέεν εἶία φπιαε Ῥίηγα- 

ἴεέεν ειιδεηιπέωγ.ς | υνα αἵ τηθηση (α09’) οππι ΝΒΡΚΙΩΧΠ 98. 49. 1450. 

167. 18ρ]6Υ νρ βαἩ «ορ 5ΥΣΡ 118 ο{ὲ αγπι ααἰ Νοπη (135 ὄφρα φιυλάξη 
σώματοσ ἡμετέρου κειμήλιον) ... 6 ΟΙ ινα Ροδίᾳιο Ἰαβεί τετηρηκεν 
οππῃ ΑΙΓΑΛ αποῖ αἱ Ρ]ει Γρο ΑΥΥ5ΕΗ αἱρ ἰχί | µου: Ὁ 99 6Ο οἱ | αυτο 

(στ 98. αἱ αυτω): Δ αυτον 

δ. Ῥ ΟΠ ν6ΙΡΙΠΗ; ΑΣ ΟΠΠ µε εαυτ. τἴδᾷ εχετε | γαρ: 1, ΑΤΙΠ ΟΠ1 

ϱ. εγω ουν ο (οππι ΝΕΤ: ς Ίμπ ΤΙ οἱ επι ΑπζΤΩΣ τε]]) οχλ. πολυσ οἳ. { 

5 νΕ «ορ Ρο 8ΥΤΡ εἰδξ,., ρα (Ὁ ο 6 3) βα]ι (5ΥΥ561) οχλοσ δε πολυσ 

οἱ ηκουσαν (α ἔωδα αμίεπι πια εη Πιᾶ. αιαῶέ, ο [γι αιίοπι έύα 

Ππιάαεογωπι αιιάζεγιί, Ὁ. ο 15: εἰ ἑηζα πιωέα εω μα. αιαζυᾶ, ἆ ἐγζα 

επφο Ῥζμγύπια εα) Ιμᾶ. αιιάζἰογιπί; ΥΙΟΣ εἰ αιιζἰεγιωιέ ἔιγῦαε πιιζέαο ευ 

Πμάαείς) | ο ηλθαν | µονον: ϱ 940. Ὁ ο οπι | ινα και (οἱ. Ε{οἱ): Ὁ 11Ρ]6υ 

νβ ΟΠ και | ον ἡγειρ. εκ νεκρων (Α 58, αάά ο 16): Ὁ ον ἠΥ. τ εκ των 

νεκρ. | ΑΖ αἩ λαζαρον πά λαζαρον ν. 5ᾳ Εαπβὶ]α1ξ 

10. εβουλευσ. δε: Ὦ αάά και ... Νο 9Τ. 964. αδοῖ 2Τεν 5α] εβουλ. ουν 

11. των ιουδαιων: Ρα ϱ ϱ 3’ ΒΥΙΡΕΗ θ{ΒΓ αγ ροβὲ πολλοι Ροη 

19. οχλοσ (εξ. ΟΥ 5,145 ο{30153): Β1, ϱ οχλ. | ο ελθων (αι. Οτ): πὖδ 9Ρ6 01η 

ο (Δ6 5πρΡΙ]). ΟΕ εἴ, Ον3195 νφαννου -- λεγο)του τον πολυν ελήλυθεναι 

(5εά εἆ εξελ.) εισ την εορτην οχλον και εξεληλυθεναι εισ απαντησιν 

αυτω οίο | 6 Επ ΒΑΡΤΦΧΔΑΠ αποξ αἱ Ρρία.... ς (00) Ῥγασπη ο ΟΙΙΠΙ 

ΕΡ αἱ πι ΟΥ 39155 Ον θτ, Ῥγαείθίθα ΑΤιχ 9δ. 15Τ. αἰ109 (οτο α ο 6 8ᾳ]ι 
«ορ βγταίὶ α{Ὀ απίο εῴχεται Ρο | ιεροσολυµα: Ὦ ιερουσαλημι 

19. υπαντ/]σιν ΕΠΠΙ ΝΒΕΕΗΜΩΡΓΑΛ αἱ Ρία.... Ακοπ αἰδο ΟΥ ή, 185: 195 απαν- 
τησιν ... Ρικ αἱ ρ]η5]ὸ συναντησιν | αυτο (ἱ νο οδυίαπι αἱ, ἐίέ οὐ- 

σίαπι): ὮΤ αἰδ αυτου (4 πι οδυίαπι εἴιφ) | εκραυγαζον επι Νπύρτιῳ 1299. 

15τ. 449ν, Ἱίοπῃ Η” εκραυγασαν ... ς εκραζον ΟΙΤΗ ΑΧΓΔΛΗ ΠΕΡ α] Ρίου 

Ονή»150. Ῥναείετος ΝΑΡΚΩΧΠ α1”0 α Π5: (05 «ορ ΒΥΥΡΟΝ αἱΡ ΠΕ 1η σος ρα 

ΑΤΙΑ αθίἩ αᾶᾷ λεγοντεσ (αἱ Ρραιο ΒΥΙΣΕἨ αεί και ελεγον), Ἠϊπο Τμ 

ΤΙΡΟΗΕΝΡΟΚΕ, Ν. Τ. 14. 5, σ6 

11, 48 

1, 58 

Μι], 198 
Μο 11, 155 

Τις 19, 99 55 



ϱ5 11 (118], 
25---6 

7ο] 9, ϐ 

πη 438 

ολ ΕΗΝΗ 

885 15, 14. ΚΑΤΑ ΙΩΛΝΝΗΝ 

.. - 2 { 2 ’ ς 1 / 3 λος έ Ν 

ζον ὡσαννά, εὐλογημέγοσ ο ἐρχόμενοσ ἐν ογόµατι κυρίου, καὶ ὁ 
” ’ 101.Τ ς Δ κ - / ; 

βασιλεὺσ του Ισραήλ. 14 ευρὼν δὲ ὁ ᾿ Πησοῦσ ὀνάριον ἐκάθισεν 
ος. ρα Όλι, . . ας) αν 18 ) 2υὺ () , ν) «. ἐπ αὐτύ, καθώσ εστιν γεγραμμένον 19 µη φοβοῦ, θυγάτηρ Νιών 
τες εν ’ ” , Π - ” Ὀ ο 

ἰδοὺ ὁ βασιλεύσ σου ἔρχεται καθήµενοσ ἐπὶ πῶλον ὄνου. 160. 193.13 
” ᾽ ” κ - ς ( Ν Δ - ) .»ο6 3 

ταυτα οὐκ ἔγνωσαν αυτου οἱ µαθηται τὸ πρῶτον, αλλ ὅτε ἐδο- 
’ 2 ” / .] ’ [έό ” στ .) 2 - 

ξάσθη Ἰησουσ, τότὲ εμησθησαν ὅτι ταῦτα ἡν επ αὐτῷ γέγραμ- 
Ν -- . ’ » .. ” ’ σ επτω { .. 

μένα καὶ ταῦτα ἐποίησαν αυτῳ. 1 ἐμαρτύρει οὖν ὁ ὄχλοσ ὁ ὢν 
3 . - ο ΄.. 3 ’ . νά κ” 

µετ αυτοι ὅτι τὸν «[άζαρον εφώνησεν ἓὰ τοῦ μνημείου καὶ ἠγειρεν 
κ. η ” ι - 4 « / ως δι υ σ 

αὐτὸν ἐκ νεκρών. 18. διὰ τουτο και υπἠντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλοσ, ὅτι 

[λεγοντεσ]: ποῦ αἀάῑάΙππιδ οπ η ΒΙΓΑΑ αποῖ αἱ ρα Ὁςοαίρνρ Ρο 

«αἩ ΑΥΤΟ χι ΟΥ1)157 (αἱ 195 εισ απ. αὐτω κεκραγοτα" νῖᾶο βαργα) | 

ὠσαννα (ε{ πὰ Μι 21, 9): τ ὠσανα, ϱ' οσσανα, ϱ" ὠσσανα | Ὦ ευλο- 

γητος | εν ο)οματι κυριου: ο ΟΠ: 1 ΟΠ και ο ῥασ. τ. ισρ. | καιο 

βασιλ. ο. Ν αίΕΘΗΤιῳ «ορ ααι ΟΥ 195... ΤΙ βασιλευσ (οπιἱδδῖβ καν ο) 

οπή ΑΓΔΑ αποῖ αἱ Ρις 100: Ποπ ς ΤΠ ο βασιλ. (οΠΙΙ88Ο και) οππι ΡΙΚ 

Χῃ αἱ ππα δα ΟΥ 155 1 πσραηλ: Ὁ νστραηλ, Ἰεπι α Ὁ ἆ ἐδίραλμεί, ε 

{δαγαᾖιεῖ 

14. εκαθισεν: ΕΡΗΥ αἱ εκαθησεν | επ αυτο: ΚΜΧΓΔΗ 5 Ον 1155 οοᾷ (ο 
Σ. αυτου) επ αυτω 

15. θυγατηρ επι ΑΗΤΏΚΕΩΧΔΑ (0 ύγατης) π αἱ ῥραιο, Ἰίεπι ἩΣ οί η θυ- 

γατηρ ... ς Όυγατερ επ ΝΕάΗΜΡΒΟΥ 1. ὁδ. 69. 124. 10Τ. αἱ Ρ]ει 

Ον 1199: 195 ῃ σιων (οί. ν): Απ” σειων | σου (αι. 09): Α βαπηϊί οι | 

ερχεται καθηµενοσ: ο ΠΠ Φε δέ βεζεπβ, ο σε δὲ πιζέες δεάεπΒ, 3 

φεπῖέ πιαπιβιεί5 5εετ5 

16. ταυτά 5ἶπα οορα]α οππΠι ΝΡΙΩ ο β2 σ]νρ μα] βΥτ... ς (409) 

αάά δε, Ίωπ [ὅε] οππ ΑΡΧΓΑΛΠ πποῖ αἱ οπΥ]ά α 6 Εσορ ΒΥΤΗΙΓ αγπι 6ο 

Ου δτῦδ ΟΥ 95 1 εγνωσαν: Ὁ εποησαν | αυτου οἱ µαθῃτ. ΕΙ ΝΕ... 6 
Ίνα ΤΙ οἱ μα. αυτου 6Η ΑΡΙΧ ης Υ6]] (5ο ΚΠ οἵη αυτου) αἲ οπιΠν]ᾶ 

Ον Ον 515 ΟΥν 1 95 ΤΕ {6 οπή ΝΛΗΡΑΚΙΜΩΡΌΧΓΔΠ αἲ Ρ]α ...ς Ὠπο 
οἳή ΡΗΑ αἱ ρογπιισῖᾶ { εμνησθησαν: 1, αἱ πιο ΒΥΥΣΕΗ αάά ον µαθη- 
ται αυὐτου | επ αὐτω: Ὦ περι αυτου, 1ΜΡ]ὰ οἱ νρ ἄεοο (ο αὖ εο)... ο 

βα]ιοος οτη 

ΙΤ. ουν: τ, ΒΑ ΝΟΙ Ον 3454 δε (Αγν ααί]Ἡ οἱ ἐεδίαδαίηγ) ... ΒΑΙΠΙΙΠΡ σορ 

ΒΥΥΡ οπη | οτι (εί. σὸ αὐ 7, Ἰίοπι Τμ 4ποΠΙΑΠΑ Ἡ Ῥτο {εδίο Ἠη1τβ 

Ιεσίοπ]ς Ἱαῦοῦαί) σπα ΡΕ"ΚΙΠ 3 Ὁ ο ο 3 βα] «οΡ ΒΥΥΣΕΝ αὖπι Ομ 5 
(οτι ανεστησε τον λαζ.) Ογν 9. ς α)΄ (ἴοιι ἀοροραί Τμ) οτε σπα 

ΝΑΗΗ4ΗΜΩΒΘΌΧΓΔΑ αἱ αρ νρ 6ο 8ΥΤΡ οἱμὲ αθί] Ρο” Αρομσαί 

σοτᾷ ῦ0τ (Νοηπ 15, βοᾷ βιοί Ιοσίο) 1: απαπι ρ]ατα. βαΠ6 απο οτι οοἩ- 

Ηγπιαηί, ατα Π]αᾶ ααοᾶ βορίππα οβί: εφων. εκτ. µνηµ. και Ίγειρ. 

αυὖτ. εκ νεχρ., 41ο Ύπ]ά επι ογα ΠΠ οΠΙ5 Ρτο]Ιχ1{αβ ΠΟΠ 6ΟΠΝΟΘΠΙΘΠΒ 688εί 

β] οτε Ιαροπάιπῃ οββοί. 

18. και οππι ΝΑΗΡΤΩΥΙᾶχγΠ απποῦ αἱ Ῥ]οχ (ἴίοπι Ἡ" ροβί υπηντ. αυτω, 

πθς 14 α οογτοσίοτίρας ἀα]οίππι) { νρ ΥτΡ αἱὰτ αγπι αεί]... Η (8οἆ 

νίᾷε αΠ{Θ)ΕΗΔΛ ΑΙ α νο ο 7" 1 {οἱ ρο ΒΑ] ο0ρ ΑΥΤΟΣ οπα | υπηντησεν 
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᾿ ο ορ οσα. ο σώνα ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν πεποι/κέναι τὸ σημεῖον. οἱ οὖν «Φαρι- 
σαϊῖοι εἶπαν πρὺσ ἑαυτούσ᾽ Φεωρεῖτε ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν' ἴδε ὁ 

κύσµοσ ὀπίσω αὐτου ἀπηλθεν. 
90 σαν δὲ Ἑλληνέσ τινεσ ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυ- 

νήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῃ 31 οὗτοι οὖν προσηλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ 

Ρησαϊδὰ τῇσ ΓΓαλιλαίασ, καὶ Πρώτων αὐτὸν λέγοντεσ᾽ κύριε, 9έ- 

λοµεν τὸν ᾿]ησοῦν ἰδεῖν. 23 ἔρχεται Φίλιπποσ καὶ λέγειτῷ 4νδρέα, 

ἔρχεται ᾿νδρέασ καὶ Φίλιππυσ καὶ λέγουσιν τῷ Ἰησου. οὗ 

αυτ. ο (69. α15 [οτο οπι) οχλοσ:  υπηντ. αυτ. οχλοσ πολυσ, Ὁ ο ΒΥΥΣΕΊ 
υπηντησαν αὐτ. οχλοι | ήκουσαν 6ΠΠΙ ΝΑΒΡΚΙΜΩΡΘΧΑΠ αἱ ρ]αβήο Ἱ να 

8Η] ορ ΒΥΥΣΕΝ δίπὲ ᾳο (8ο ρο οὔῖαπι υπηντησαν)...ς (-- αὐ Β7) ηκουσε 
επ ΕΑΗΌΓΑ αἱ ρ]α 5ΥΤΡ | τουτο αυτον: Ἀ Υ3ΕΙ αυτον τουτο, 69. τουτο 

ΡΟΒἱ σΊ]μσιον Ρροη 

19. ουν εἰ. αΏ ος νρ ΒΥΤΡ αίῦΣ αίς: κ αἱ ρ]1815 ο {5' 1 {05 ΒΥΥΣΕΗ ααί]ι 
Οδ 156 δε (έεπι Νοππ {ιτ 50) {ειπαν οτι ΝΕ... ς ΤΠ ειπον 6ΗΠ ΑΡΤΩ 

απο τε]] αἱ οπιπν]ά ῃ πρ. εαυτουσ: 9 αἱ ρατς ΟΝΥ πρ. αυτουσ, Ιἴθιι 
ο ο α ζον | ωφελειτε (αἱ. -ται Ἱερ]ίαγ): 5 ὀφελει, ΕΞ ϱγο/εοέ ... 6 
6 νο βαμππῖπα ργο[ούπιι. ΒἰπηϊΗίον Νοππμδὶ ἡμῖν ποῖον ὄνειαρ αξξε- 

ται; | δει ΑΑ ιδου | ο κοσµοσ ΙΤ ΝΑΒΥΔΛΠ αποῖ αἱ Ρ]ον Βα1 ρο ΑΥΥ 
κι ΟΥ, Ῥτωκ α115 (69. Ροή Ρροδί απηλθ.) Ἱτ νο «ορ αὖπι ΘΥΥΣΟΝ 

οίαν αρ ο. ααἰῃ ΝοπΗΜέ5Σ ΑπάστεΙάΣ αθᾷ ολοσ ({5 1 να πιά {οίις, 

ο 6 1ΙΦ6ΥΦΙΙΦ πππιζς, Ὦ οπές πιπᾶιις, Ε οι Ροριζιϐ) 

20. ησαν δε (α ο 2: εἰ εναπέ): Ὦ ΒΥΙΣΕΝ ααἲ] π4ά και (ΆΤΠΙ ήσαν εκει και 
ελλ.) | ελληνεσ (α Ὁ ο ο 3: 1 φναεοί, {56 να φεπίζεθ) πηΠῖε τινεσ 6ΊΠΙ 

ΝΒΡΙΙΜΩΣ 1. 95. 16Τ. 949. 2Ρ8 19ΡΙΕ" απ {ι {οΥ 1πς ΒΥΙΣΟΝ,.. ς Ροδί 

τινεσ ΕΠΙ ΑΕΘΗΚΡΌΓΔΛΠ αἱ Ρ]εν αρ ναζ]ὲ ο ΒΥΤΡ απ (0Η 155 τινεσ 

των ελληνων) Ογν 959 ῃ εκ: π αἲδ οπα (69. οπι αἳ. ελλη.) | προσκυνησω- 

σιν 6ΠΙΏ ΝΑΒΩΣΧΓΛΠ αἱ ρ]εν ... Ἰωπ (εκ εχγογε 49 ᾳ) ΤΙ προσκυνησουσι’ 

οη ΡΙΑ 16. αἱ”5οτ 

91. ουτοι ουν (ααἲἩ εί ἐΙζ): τ, 69. 954. Α ο {08 5ο ΒΥΙΣΕΝ αὖπι οπ1 ου, Ἠῖπο 

ἄ9ὸ | προσηλθον: Ὁ -λθαν | φιλιππω: Ὁ τωφιλ. | βηθσαιδα: Ὁ 
βηδσαιδα, δεάραίάα, ο 1 Φεβεαϊᾶα, Ὦ δείφαίᾷα | ἠρωτων: ΝΣ 1. 28. 205 

8ρο αἰ5 ηρωτησαν | κυριε: Ὁ 98. οπι 

29. φιλιπποσ 6ΙΙΠῃ ΝΑΡΓΑΛΙΠ”Σ αποῖ αἱ {ογο ΟΠΗἨ ... ΡΗΧΠ” 98. ο φιλ. | ερχετ. 
( 157. και παλιν ερχ.) ανδρε. και φιλιππ. και λεγουσιν Ππῃ (Δ)ΑΗΤ, 

15τ. α (Ίίεπι 949. ερχετ. παλιν είς, 54. ΒΥΤΗΝ αθἰἩ και ερχ. εἴς, ο ἀείπαε 

Φεπάή απιάγεας εί ϱ]ιύρριις ἴ]ηπι; «ορ 4πιᾶγεας {έενπιπι εἰ Γρ. υοϊεπίες 

αἶσιωιέ εδ) ... 6 και (ϱ οπ) παλιν ανὃρ. (0 ο αμδρ.) και φιλιππ. λε- 

γουσιν (ΑΔ λέγουν) οπΠι (Ώ)ΧΓΑΛΠ αποῖ (5εἆ Ἡ και παλιν και) αἱ Ρίο 

5ο ΒΥΥΡ. Τίοπι Ὦ ο 3: βα] απάγεας αιέοπι εἰ Ῥ]ιζνν. (ο 3. αά ά {ενιηι) 

ἰπεγιωιέ (Ἠ βα]ι ἀἰσιιιί) αἆ πι, Ἰ απᾶν. αιέεπι οἶπι Ῥ]ίρρο αἄἰοί αἆ 

απ: ἔςσ νο αμάν. για (1οἱ οι) εἰ Ρ]ιΠζρρ. ἀἰωεγιπιέ (απ [πι αἰσιιπί) 

Ὅ]αι ({ α ἴ]υπι). Οοπβεπαπὲ ΠΠ ς ΑΤΥΠΑ ΔΥΤΡΕΠ, β6ἆ οπ1 και παλι ΑΡΤ, 

οπι παλιν ΑΥΙΣΕΝ 
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Ακ ος 

884 12, 24. ΚΑΤΑ ΤΩΛΝΝΗΝ 

λ ο. ” .) ) - / « α ζά 

δὲ ᾿/ησουσ ἀποκρίεται αὐτοῖσ λέγων" ἐλήλυδεν ἡ ὥρα ὕα δο- 
”. « -- / α. Δ ς 

ασῦῃ ὁ υσ τοῦ ἀνθρώπου. 24 ''"Ἱ ἁμὴῆν ἁμὴν λέγω υμῖν, 
Ν Ν ς ’ ” Ν Δ - ’ » ΑΝ 

ἐὰν μὴ ὁ κὐκχοσ τοῦ σίτου πεσὼν εἰσ τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὺσ 
« ; 5 ΑΙ. ; κά - 

µόνοσ μένει ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὺν φέρε. 25 '' ὁ 

« 

0 

ο 
ς 
5] 

- Δ 1) ) ” 1 ’ αἲ ’ Α τς ” Δ Ν 

Με1ο,89 (ΡΙλΩΝ τι ΦυχηΝ αυτου ἄπολλυει αυτήν, καὶ ο µισῶν την ψυχην 
16, 95 νὰ 

ϱ) - - / / .] «. ./ / »./ 

αυτοῦ ἐν τῷ κὀσμῳ τούτῳ εἰσ ζωήν αιώνιο φυλάξει αὐτὴν. Ίο 1, 55 
. μὴ Δ ο ΑΗ ο η τν ον 

260 39 ἐὰν ἐμοί τισ διακονῇ, ἐμοὶ ἀκολουθείτω, καὶ ὅπου εἰμι 
2 / ” .- ν.ς / ΤΟΣΑ ”/ κ 3 Ν ο / 

εγῶ, ἐκεῖ καὶ 0 διάκονοσ ο ἐμοσ ἔσται' ἐάν τισ ἐμοι διακογῃ, τιµη- 
«να λαέ / απο ε κ οις / ΄ ή σει αυτὺν ὁ πατήρ. οἱ νυν ἡ ψυχἠ µου τετάραµται, καὶ τί 

” / ”.) 2 - σ / 108.10 2119 η ἔίπω; πατὲρ, σῶσόν μὲ ἐκ τησ ὥρασ ταυτῃσ. ἄλλα διὰ 
χέ ει .) Δ σ / ὥ [μ / /ς. / Ν τουτο ᾖλθον εἰσ τὴν ὥραν ταύτην 35 πάτερ, δὀξασύν σου τὸ 

”/ ος” Ω τ ἃ 3 - ” μοι ος] “ς ΔΝ ΄ 

ὄνομα. ηΠλῦεν οὖν φω) ἐκ τοῦ οὐρανουῦ ᾿ καὶ ἐδόξασα και παλι» 

95, αποκρινεται (8 -αρειν-) ἐππι ΝΡῆΧ 9δ....ς Ίμι Τί απεκρω/ατο οπὴ 

ΑΡΓΔΑΠ τιμοῖ αἱ Ρ]ευ (Ίίοπι 19. 69. 194. 946. απεκριθη) Τὸ νε δυταῖτ 

εἰῶτ είς | αυτοισ: 19. 69. 124. 946. βα1 «ορ ΑΥΙΣΕΝ οἱμτ ροδί λεγων 

Ροη 

94. κοχκοσ: 1, αἱ Ραϊιο κοκοσ | μενει: Ν αἱ ραιο µενη 

90, απολλυει οπΏὰ ΝΗΙ, 98. 3: (νιάο οαπα ροβ8) ... 6 Ἰωπ ΤΙ απολεσει 

οππη ΑΡΧ ππο τε]] 4] Γ6γθ ΟΠΙΠ ΠΡΙΕΙ νρ τα] Ον 5155 ΟΡΙΑ (πο Ίο 
να]ει Ο]οπι5ῖῦ ο γαρ ερων την ψυχ. αὐτου απολεσει αὐτην, και 0 
απολεσασ ευρήσει αυτην) :: ο 1. Ρρ. | φυλαξει: οί] νε ομροᾶ 

(ἱάσπι απίοα ῥεγάεί), ΒΞ οιβέοώδέ (1ἴαπι απίεα ρεγά(). Ταοπι Νοπη 5 

ὀλέσσει εἰ φυλάσσει. ΟΥ1395 (5ἵπο ο φιλων εἰς αΠετί) ο µισων την εαυ- 

του ψυχ. εισ ζω. αι. φυλασσει αὖτ. 

926. εµοι (1, μοι) τισ διακονή 6ππΙ ΔΑΡΚΙΜΌΧΠ α115 5ο οορ βγταϊὶ οι 

ΟΥ 5158, ϱ αἰδ 1ξ νρ αἲΠΙ τισ εµοι (Ὁ μοι) δια. ... 5 εµου διαµ. τισ 
ΕΙΤΗ ΕΕΘΗΡΓΔΑ αἱ ρ]α Ογτ 105 (αμΗΟ οὗ φις ἐφίζηγ θε υίοί πι) |. ΕΠ 

8] αἲῑῃ διακονεν ἱ8 | ΤΗΛ αἱ ππα ακολουθητω | οπου (οί. ΟΥ): Ὦ 
Δ4ᾷ αν | ειµι εγω (ἴἔρ να ΑΥτΡ εἰντ ΟΥ 4135 ο ἰπί101 ο 591): αὓοο 
(6φο ετο) ΥΙΣΕΙ εγω ειµι | εκει και (αξ. ΟΥ οἱ ΟµΠΙ): Ὁ οἱ εκει; Α ΟΠΙ 

καν | εσται (αἱ Ρ]ι810 Ογτ 210 6οπὰ εστω, 4] Ραπο εστι): 1ο 1 Οδ 159 

οἵ | εαν 56ο ΙΙ ΝΗΡΙΙΧ 4110 α ο (13: σ ιέ ναί) νρ 5αἩ ΥΦΟΣ οἱτ 

ατπι Ολο ν,ς {-- 6ὐ Β2) και εαν ο ΑΓΑΛΠ ποῦ αἱ Ρ]εχ {ρο οορ 

ΒΥΤΥΡ αθίἩς αἰπη]ίεν Ὁ ο] δὲ φις αμέεπι | τισ εµ. διακ.: Δ εµον τισ 

δια. |. τιµησει: Χ αἱ Ραιο τιµηση | ο πατηρ (τα Ὁ { βγταίτ ολὲ 
πείμ): Ὁ 98. 69. 41.4 6ος] νρ ρα] 60Ρ ΑΠ αάά µου 

2τ. 8 Β2 Ἰωπ ταύτης ; (επ Ἱπίοντοραίίοπε) | την ὠραν: Ἡ οπι την 

28, σου: Ἡ ὅ. µου | το ονομα οἱ. ΙΡ] να ϱο 841 ΑΥΥΣ6 ϱἱβ ἵΧ ο) αγπη 
ε44 ππα Ῥογίρτακ 59 (αά ποπισπ ἔμμπι πα Π]αδίταπδ: ὕι {πο οναί Πήι): 

ωχ 1. 19. 00. 118. 969. 946. αἱ ρ]ιβὸ 6 τηπι «ορ ΑΥ1Ρ ΤΡ αΠΙΘᾷ βαί1ΡΡ 
(οκ οὰ ἆ 1: δοᾷ παί]νὶΟ πιοπιόΊι ἔτι οἱ Πζμπι Ππι) ΑΕ 106 (οχθᾶᾶ ππα]ο- 
ΠΡ οιοάά- ϱοᾷ ο4ἆ 1 τ. ονομα) Νοππῄ 113 (υἷα τεὸν κύδαινε) Ον ή 
τον υιον.. ΟΕ Ογν πο εἴτε δόξασόν σου τὸν υἱὸν ἔχει ἡ γραφή, εἴτε 
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δοξάσω. 329) ὁ οὖν ὄχλοσ ὁ ἑστὼσ ἀκούσασ ἔλεγεν βροντὴν γε- 
γονέναι' ἄλλοι ἔλεγον᾽ ἄγγελοσ αὐτῷ λελάληκεν. 90 ἀπεκρίθη 
᾿Ιησοῦσ καὶ εἶπεν οὐ δί ἐμὲ ἡ φωνὴ αὕτη γέγονεν ἀλλὰ δι ὑμᾶσ. 

1 νῦν χρίσισ ἐστὶν τοῦ κόσμου τούτου νῦν ὁ ἄρχων του κόσμου 

τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω, 995 κἀγὼ ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῇσ γῆσ, 

δόξασόν σου τὸ ὄνομα, ταὐτόν ἐστι τῇ τῶν Θεωρημάτων ἀκριῤείᾳ. 
Ῥνασίοτοα Ὁ α4ά εν τη δοξη Ἡ ειχον παρα σοι προ του τον κοσµον 

γενεσθαι :: εκ 17, 5. Ιδίππι Ἰοσσί οχ 1Τ, ὅ Ιπίεγρο]αίαπῃ Ιερῖββο 

ν]άείαν Αιρ αάμηαπίδ121 «μπι ἄοπιῦπιις ἁαίρδεί: Βαΐεν, οἰαγί]σα πιο ἑα 

εἰαγίίαίε φια Γωΐ αριᾶ {ε ῥγίιδηιαπι πιᾶιις Πιεγεί, δοπῖέ Όοω ἆε οαεῖο: 

Τὲ οἰαγίοαυέ εἰ οἴαὑῄῄσαδο. Βἰπαϊ]έον Ηϊονονα | Ίηλθεν ουν (ΧἨ «ορ 

ΑΥΏ ΟΠΗ: Ρο δε; ΥΙΣΟΝ ο(ἩΙ ααοἲ]ι οἱ υεπτί): Ὦ και (ἆ ΟΠ1) εγενετο | εκ 
τ. ουρανου: ῬΠ" ϐ60εν α « ο 60Ρ ΥΣΡ αμ" ααί] αἀά λεγουσα (πο 

Ιΐοπῃ Ὁ {03 σ 1 να βαἩ ΑΥΙΣΕΝ, ἘῬναείθγαααιο 1μποῦταξ 1η οογγοςίο- 
1ο: ,, Λίο θιζᾳας Ώ16ςΠΒ’/) | και παλιν (εἰ. ΟΥ2)515 Βιιβιανς 48. 85 οἱς): 
Δ παλιν και 

99. ουν (Ρο 841 ΒΥΥΣΕΙ αμέσπι: ΒΥΥΣΕΝ πα] οἱ (ωγύα) οι ΝΑΡΙΗΙΧ ππςο1 αἱ 

οπαπν Τά ΠΡΙΕΣ νο οίο: Β α οπη, Ἠῖπο Ίωπ [ουν]. |. εστωσ ΕΙΠΑ ΝΗΒΕΠΗΡΟΤΓ 

ΑΛ α] ρία.... Ὥπ εστήκωσ επι ΑΡΑΚΜΧΠ αἱ ππα | ακουσασ 8ἴΠα 60- 

Ρια]α επι Νϱ 1. 69. 1 (νίᾶο οὐ. ϱ) 5ο Βα1.60Ρ ... ς Ἰμπ Τϊ καν ακου. 

εσπι ΑΡΧ πποῖ” αἱ Ρίου ΠΡ]Ιεί νο ΑΥΤ) είς οίς (ΕΥΙΣΕΝ αθί] αιιάἑωή 

εἰ) | ακουσασ:χ 1. 99. 9Ρὲ ακουών | ελεγεν: πῦ α119 Ῥ (ο ἆ) ο απι {1 

Ρο δα. 60οΡ ελεγονΥ (5εά ὁ ἆ ἄω ας -- ἀἰσεθαπέ: ο έἔμγθα {ΐαφιιο δίαδαί εί 

αιά{σπέου «ἰοεῦατε) |. ῥροντην γεγονεναι (εἰ. {56 νο ΒΥΙΣΟΝ οίς): Ὁ οτι 

βροντη 7εγονεν, Ιΐοπα α Ὦ ο ο ΠΞ' 1 {οἱ ΣΥΤΡ εί [ αλλοι: αἲδ ο 1 ΑΥιδοΝ 

οί μὲ αὖά δε | ελεγον: Ὁ 19. 69. 255. (εξ. 8811 «ορ) αάά οτι 

90. 5 (ά)΄) οἳΠΙ ΝΕΡΑΚΡΘΣΓΗ αἰθν,.. ς Ίωπ ο 15 61πΙ ΑΕΕΗΙΜΌΔΑ αἱ Ρρία | 

και ειπεν: ΒΙ, 10Τ. 48εν ροδί απεκριΘθη Ροπ ... Ν οπι | η φω. αυτη 

6Η ΝΑΒΡΙΜΟΣΧ αἱ ρ]ιρί αρ οο (Πρ) απι {α {ου Ίπο γταν Ον 
8µ61 Ογγώποῦ ΗΠ11081 δΗ08Η., ς αὐτη η φωνή ουν ΕΡΑΗΚΘΟΤΓΑ(7οπι η) 

ΑΠ αἱ ρ]οχ 1 (οεπῖέ Ίιαεο 0ο) νβε]ο Ῥεγιρτακ”ὸ αγταίὶ είς | γεγονεν ( 

«ορ Γαοΐία 5): Ὁ ηλθεν, Ἰἴεπι σε 1Ρ]16Υ νο Ρα] αθίὮ Γοτίρτας ΠΠ] αἱ 

51. νυν (Α3 αἲά η) κρισισ εστ. τ. κοσµ. τουτου: ΑΧ ΑΥΤΗΣ οπα | του κοσµ. 
τουτου ρτ] Ίοέο (α ο ο ΓΠ3: Πζμ Ποιά): Ὁ Ὀ σ]νρ βαμαὔπί ο τουτου, 

Πίπς 900 Γγυν ο αρχων του κοσµ. τουτου: κ” (5οὰ Παῦαί 6ογαα ]οσο 

και) 69. αἱ ραις οι (α τ. κοσµ. τουτου αἆ τ. κοσµ. τουτ. (αΠΦΙ]16π- 

{68) | εκβληθησ. (0 ῥληθησεται, α ο πι ζέη:) εξω: 296ν ΟΙ 5391 κατω 

βληΘήσεται, Ίἴεπι Ὁ ο Π3: 1 (επι Απιῤιοι Ῥγοπιϊςς, ν]άο βαβ) πιζεέεξιη" 

(1 πι τν, 3. αὐπιζέξείι) ἀεογδιπι, 1ΐοπι 5Ἡ (αεἰίοίεπί ειὐπι). ΟΕ ἄαιιά 

131905 (αρ Φαῦ). πιεί ἀεογδιπι Βἵναο επρεἰζείιω' /ογας, αἱ ἵπ ἄναθσῖς 

εχειηρ]ανίρς5 Ἱερ]πιδί, --- ]π ἄπγαεσο ροβϊέαπι οδὲ εχρληθ. εξω, τὰ 

οβί οἰσίείιγ νο] επρεἰ[είω" Τογαδ.. (Βουπι δν οἰζοίέιη Γογαβ) 

92. καγω: Ὁ 69. και εγω, ΟΙ 5136” καν εγω δε | εαν (ο. Ον 9909 ος 31158 ϱἱ 

"5,581 ϱἱ 4446): Ὦ αν, 19Τ. 904. 48ον Ογ2,640 Α.]ι ὅ5. 88τ Ῥμαρο! 55,112 Ον 

5305 046» 115 ρταν ] εκ οππι ΝΑΡ απο τα]] αἱ Ῥ]ον ΟΥ 1909 ος ὔ55τ οἱς: 

Ρ1, αἱ ραπο ΟἨΥ 5,105 0ᾳο6β”)1Η15 απο, επι α Μετα ὉςοίβΣ ςΙ νε 

11,45 
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8860 12, 98. ΚΑΤΑ ΤΩΛΝΝΗΝ 

πάντασ ἑλκύσω πρὸσ ἐμαυτόν. 9ὺ τοῦτο δὲ ἔλεγεν σηµαύων ποίῳ 

θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν. 94 ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ ὄχλοσ᾽ 

ἡμεῖσ ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ νόµου ὅτι ὁ Χριστὺσ μένει εισ τὸν αἰῶνα, 

καὶ πῶσ λέγεισ σὺ ὅτι δεὶ ὑψωθηναι τὺν υἳὺν του ἀνθρώπου; τίσ 

ἐστιν οὗτοσ ὁ υἱὺσ τοῦ ἀνδρώπου; 90 εἶπεν οὖν αὐτοῖσ ὁ Πησοῦσ᾽ 

ἔτι μικρὸν χρόνον τὺ φῶσ ἐν ὑμῖν ἐστί. περιπατεῖτε ὧσ τὸ φῶσ 
ἔχετε, ὕα μὴ σκοτία ὑμᾶσ καταλάρῃ καὶ ὁ περιπατῶν ἐν τῇ 

σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποὺ ὑπάγει. 90 ὧσ τὸ φῶσ ἔχετε, πιστεύετε εἰσ 
τὸ φῶσ, ἵνα υἱοὶ φωτὸσ γένησθε. 

Ταῦτα ἐλάλησεν Ιησοῦσ, καὶ ἀπελθὼν ἐκούῤβῃ ἀπ αὐτῶν. 
Ὁτ τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σημεῖα πεποιμκύτοσ ἔμπροσθεν αὐτῶν οὐκ 

(οοπίγα α ἆ ἄε ἱεγτα) | παντασ ΕΠΊΠ ΝΟΑΤΙ ππο το]] αἱ Ρρ]ον βΥΥΠΙΓ ρο 
ΑΥΤΗ Οτ 1209 ϱ/ 94950581. 640- πο αἱ οσα αἱ 1146 ΑΙΠῦ5 οἱδ8ῖ Ἠ1ΡΙΡΗ 680 Ο0Ἠτά65 

οἱ 165 Βα 56] 03τς Νοπη µ 14 ΟγΥΤοτ οἰς ... κἲΏ 56. Τὲ νς ϱο ΒΥΤΏΥ ααἰ] 
παντα. Ίἴ6πι 54Ἡ ο) πι ισπιωῖΒ, Ἰάηιο Ὦ 5αἩ 60 αθίΏ ροβδί ελκυσω 

Ρο. ΟΕ ΑιιρίοἩ 53Η ποη απίετη ἀῑχΙί ΟΠΠπΕΡ, βεᾷ οπιπία.", 

δὺ. η ελλεν εππι ΑΒΡΕΕΟΙΜΙΔΑ (ειμελλεν) αἱ Ρρία ... Νηκρύσγπ αό Ογτ 
τ08 εμελλεν :: οἱ αἆ 11, 51. 

94. οὖν οππη ΝΕΙΚ 949. 489ὸν ϱ50Υ χδΟΓ 5οπι6Ι ρα] ΒΥΙΡΊΡ.,,, ς Ἰπ Τί 
ΟΠΙ οΗΠῃ ΑΡΓΑΑΠ Πέ αἱ ΡρΙ6Υ 1{ νο ορ ΒΥΥΣΕΝ αἱρ ἐκ ο{Ἡτ αγπι (αοί] 
οἳ γεεροπᾶ.) 01595 (0: απ ππα ειπεν ουν αβοφπαίαν, παίπας νετϊβηῖ]ε 

οδί ου» Ροβύ απεκριθη Ἱπ]αίαπῃ Ύπαπῃ αχρι]ετῃ ε55ε) | αυτω: Ἡ 98. 

10τ, 486ν α] ραιο οπι | ᾱ ΟΙ 0 απίο οχλ. | µενει ειστ. αιωνα (εί. Α:ὶι 

951 Ἱκοβαρί 566 1π 115, αρ ΟΥΡ 555 οἱο): 69. 946, αὖπι ΟτΙΠΙ 05 ειστ. 

αι. µένεν | λεγεισ συ επι ΒΙκ «ορ βυταἳ 015) 165 γΠοιοτ]η κ] 11 (6111 

5,150}, ς Ἰωπ συ λεγεισ 6ΙΠ ΝΑΡΓΑΛΠ πο α] οππἨὐῖά 15 νρ δαἩ τε]] 

Α4ῑι 551 ῃ οτι 5ος (αἰ. ΠΡΙΕΙ ΟΥΡ Αί): ἘΡΟΠΗΒΓΑ αἰδὸ σνρ αθἰ] 5ΙΟΠΝ 

ο, Ἠΐπο ἀΡ09 {τισ εστιν 1δᾳ τ. ανθρωπου: Τ τισ εστ. 9 λογοσ ουτοσ 

«Ένα 19. 69. 191. α115 οἵη { τισ εστιν: Ὦ αἀὰ ουν | ουτοσ: Ἡ 98. Ὁ 
ὁ «ορ ΥΙοογΙἩ 11 ΟΠΙ 

90. το φωσ: λοπ | εν υμιν ο ΝΗΕΡΚΙΜΧΠ αἱΞὸ Τ{ νο ρο «οΡ ΑΥΤΡ Ογτ 
13 ΝΟΠΠΑΜ108.., ς (-- αυ 5) μεθ υμων οππι ΑΕΕΑΗΒΌΓΑΑ (4813 μα. 
η.) αἱ Ρα δα] ΑΥΥΣΕΕ οίὰὲ αστη αθία Οµ1154 Ον τοδίκί Γ περιπατειτε: 
ϱ 6 πι 1 σορ Λιρίολ53.15 αάά ουν | ωσ ουπι ΑΡΡΚΙΙΧΠ 1. 98. 43, 108. 
ΝνδΟΣ ΑΥΤΡ ΠΡ ((μαπιζύι) ΟΥΥΤ5 ... ς εωσ ΟΝΠΙ ΑΓΔΑ πηποῖ αἱ ρ]ον ΟΙ 
εκ νο (πος αλίου ΒΥΥΡΕΣ οἱρ ἰχί οίὰὰ σο ατα το]]ν1ά) πι, ἆ σπα; 

εοἴ]ι φπαπιώζη οἱ ἅμπι | σκοτια (ΔΕΚΗΌΧΑΠ 1. αἱ η σ..) υμασ: Ὁ ἃ πιά 
νρζ]ὰ (πο Ποπ απι {α {οΥ ἵηρ α]) υμασ σκοτ. 

9θ. ωσ οππι ΝΑΡΡΙΠ” 98, 49. 108. ο8οῦ γνδοτἩ αθί Γ1ά 135 ΑΙ]5οῦ οχ 
ο4ᾷ3.,,. ς εωσ ουπι ΧΓΑΑΠΟ πηςῦ α] ρ]ου (1{ νρ οίο πί ν. 95) ΑίΙιζου ος | 

τὸ οµπα ΝΑ ΒΡΙ, ... ς ο 15 οΙΙΠΙ ΝΟΑΧΤΔΔΙ απο αἱ οπιπσίᾶ, Ἰμρογο ΟΥ 

01 ταυτα ειπων 014 και απελθων απ αυτων εκρυβη. | απελθων: ϱ 

απηλόεν καν, Ίἴεπα 1 νρ αθίζ εί | κ εκρυβηθη 

ὃτ. τοσαυτα (αί. Εβἆθη 513. 404 14 1 102): Ἡ τοιαυτα | δε (έοπι Ἐπβ 

ρΦ 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19, 41. 867 

» ο ο ς , « 4 . , Έςσο, 1 
ἐπίστευον εἰσ αὐτόν, Ὁδ ἵνα ὁ λόγοσ Ησαΐου τοῦ προφήτου πλη- Ίο το 1ο 

-” αἱ . / / ’ δν ς - «ς - τς , 

ρωθῇ, ὃν εἶπεν᾽ κύριε, τίσ ἐπιστευσεν τῇ ἀκοῃ ἡμῶν; και ο βραχίων 
15 6, 9 5 Ώ Ἡ - » Γ βσῃ 

κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη; 99 Ὁἱ' διὰ πουτο οὐκ ἠδύναντο το 
ΑοιΟος, 265 

; αυ] « κά : ͵ ». »” 

πιστεύει», ὅτι πάλιν εἶπεν Πσαΐασ᾽ 460 τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺσ 
) Δ μη σ ] ’ 3 - Δ ’ α΄ ν΄. ος ὅτι 

ὀφθαλμουσ και ἐπώρωσεν αυτῶν την καρδίαν, να µη ιδωσιν τοῖς 
-- Ν - Ν -- ΑΡ 

ὀᾳθαλμοῖσ καὶ νοήσωσιν τῇ καρδίᾳ καὶ στραφῶσιν καὶ ἰάσομαι 
, - ” « .. σσ σος Δ / 

αὐτούσ. 41 "391 ταῦτα εἶπεν ΙΠσαΐασ ὅτι εἶδεν τὴν δόξαν αὐ- (Πκ οι 1) 

ἄσπι Ρῖ5 14): α 6ο οσα | αυτου (αεί. Ἐπδᾶθιη ΡΙ5): Α αἱ Ῥαις Ροδί σημ. 
Ροη ... 47. 259. α]5 οπι | επιστευον () ο 83 νο 5γτΡ είν): α 19. 
69. 194. 946. αἱ59 α ο ΓβΥΙ5ΕΝ Ἐπβάεπι Ρ5 Ώ1 ΜΗ 193 επιστευσαν 

98, του προφητου (αξ. Εαβά επι 013: 454): 19, 69. 945. 949. 946. γδοῦ 5επιο] 

Ρ1α!ΠΙ 153 (ινα πληρωθη το ρηήθεν δια ησαιου) ΟἨΣ 3365 οπι (440. απία 
ησα. ΡοΠ) | κυριε (αἱ. Ἐπδάσι 05, Ίεπα ο Ονῖν 637 εί {φαί -- ἀἰσιωιέ 
αἄ ἀοπιώπιπι: Ώοπαῖπα, απὶ5 ετοᾶἹά1ί αι τέαὶ πορίγο 2’): Ἡ οπι 

99. ηδυναντο ΕΠΙ ΔΑΒΧΓΔΑ ιποῖ αἱ ρ]εν Εαδάεπη 513: 154 οἱ... Όκιπ αἱ 

δ]ἱᾳ εδυν. | οτι (εί. Ἐδάετη 519 Ρ1άΙΠ 1119): Ὦ καν γαρ, οεοραᾶ αἱ (Έα 

4επῃ 454 ειπε γαρ παλιν εἰς) | ειπεν: 1. 01η 

40. τουσ οφθαλμ. και επ. αυτων: Ὁ οπι (αὓ αυτων αἆ αυτων ἵταη- 

91]1εμς) | επωρωσεν ουσ ΑΡ ΤΚΙικ 10. 98. 946. 415 Ειςάεπιαδά; Ίοπι νπ 

(Βἱο οιπεπάαἴαπη εχ επηρωτησεν) ρ5ε)ΣΣ ΓΙΑ 1 1119 επηρωσεν (5Ιπαϊέετ 

65. 129. 959. πεπηρωπεν) ... ς  πεπωρωχεν οππι ΒΌΓΔΑ ππςῖ αἱ ρ]ετ 

Ειδάσπη 515 ΟΥ 9106 Έμάτί 1355  νδωσιν: 93Η ειδωσιν | τ. οφθαλμοισ: 
19. 69. 194. 946. αἀά και τοισ ὧσιν ακουσωσιν | νοήησωσι: Ὁ ϐ9. 

γοήσουσιν, καπ αἱ παπα Ον 907 συνωσιν (81 Ῥαιο συγιωσιν, ΚΠα]]α 

Οµχ Ῥοδέ τη καρὸ. Ρο). Ῥταείειεα Ρα 6 {1 νρε]ο (ο, {οἱ”, ποπ Ίέθπι 

811 {α {οχ {05 1ης ραῖ τηῖ {ατχ) οορπηὔπί Ργαθτη µη | στραφωσι» απ 
Νμρ 95,...ς επιστραφωσιν οπΠΙ ΑΡΞΕΡΘΗΘΌΓΔΑ αἱ Ρ]ος; Πε ΚΗΜΧΠ 
8} α)ἱᾳ Εδάσπι 513: 154 Ώ141Π1 119 επιστρεψωσιν (69. 124. 946. -ψουσιν) 

ΤΕ κςσ, Α-ψουσιν | νασοµαι (0”) ο. ΝΑΕΡΏ ΧΔΑΠ αποῖ αἱ ρα Ὀ1ά 1 

μ19 Ες ἀοπιδ12 σος (1{ομιήδήοοά πΌῖ νοτρα τκα εχμΙρεπίγ) ... ς νασωµαι 
ο τῦ”ς αἱ ρ]α Εαδάθπι δ126ᾷ {454 (αΡί Ίοεις Τομαππῖς οχδογϊ Ρέα) 

τ1 6{. ΓΧΧ νασοµαι 6Χ ΑΒ, 56 Ι6οίῖο ποἩ πιΙπα5 απαπη Ἰπ Ν. Ῥ. βποί 

41. ταυτα (6ἱ. Βαδάεπη 510: 913: 454). Ὦ 949. ΓΙ 119 ΟἨΥ 8365 Η1Ι 915 αάά 
δε | οτι επ ΝΑΒΙΜΣ 1. 98. 9. 9609. οδοῖ ϱ β4] 60Ρ αἴπ ΕΡΙΡΗ 5 

(ΑΠ ά1ΐ6: και παλιν αυτοσ ιωανγ. ειπεν Οτι ἠσαιασ ειδεν ὧν εν πνευ- 

κατι αγιω) Νοπη μέ 164 ΟΥ ΤΡ ΕΟΤ (οτι μεν ουν τον υιον ο προφητησ 

τεθεαται -- ουκ αν ενδοιασειε τισ τώαννου γθαφοντοσ εναργωσ περι 

αυτου οτι ταυτα ειπεν ἠσαιασ οτι ειδε τη» ὀοξαν αυτου) Οτπόα στ" 
(Απίο Ώε]αγπς) ... ς οτε εαπι ΡΓΑΛΠ αποῖ α] ρίοι 18ΡΙ6Υ νο »γνταῦ οί 

Ρο ααί] ΟµΙαί 1, δΤΤ (οκ οἆσαβ6) Ἐπιςάθπι 910: 813: 454 ιά ΟΗτ 05 ἩΠ 
56 Γειδεν: κκ” αἱ νδεν | αυτου ρτῖ (οί. Ἐαβάεπα εν 1 ΠπΙ ΟνΙπί οἱς; 
Ῥ]ὰά αἀά τουτεστιν του υιουτ. Θεου): Ὁ 6619Β του ὤεου αυτου, 19. 

69. ραΐ δα] ϱοΡ ΦΥΤΡ ἰχί οίαῖ ααἰμοᾷᾷᾶ του Όεου (Ηἶετ αᾶ ἆαπηας 511 
φμαπιᾶο υἰατέ φογίαπι τπζ(επζέ{) 



σο 2 

σι 

.] 

ΚΑΤΑ ΤΟΛΝΝΗΝ 988 19, 42. 

- ναι. Δ 2 - 439 [τό / λα ο ) / 

του, και ελάλ/σεν περι αυτου. 43 ὅμωσ µέτοι και ἕκ τῶν ἀρχὸν- 
ΔΝ ” ’ ” .] ’ . Ν Ν Ν / » 

των πολλοι ἐπίστευσαβ εἰισ αὐτόν, ἀλλὰ διὰ τουσ Φαρισαίουσ οὐχ 
ε ’ κὰ .) ’ ( Γ Γη 

ὠμολύγουν, ὦ-α μὴ ἀποσυνάγωγοι γένωνται' 49 ἠγάπησαν γὰρ τὴν 
πα] - 2 ᾱ' κά α ’ -- -- Μ 

δύξαν τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ἥπερ τὴν δύξαν του ΌΏεου. 44 1113 
5 - ου τα. κής / . λ » ῃ 
Ίησουσ δὲ ἔκραξεν και εἶπεν ὁ πιστεύων εἰσ ἐμὲ οὐ πιστεύει εἰσ 
αμα .] Δ ’ Ρ Ν.ς - αι -” 

ἐπὲ ἀλλὰ εἰσ τὸν πέμψαντά µε, 40 καὶ ὁ Φεωρῶν ἐμὲ θεωρεῖ τὸν 
Ὁ 9, Ν ” ) , ’ κ 

πέμψαντά µε. 340 "1319 ἐγὼ φῶσ εἰσ τὺν κόσμον ἑλήλυθα, ἵνα 
- Π 3 υ -- Δ Γ ’ 

πᾶσ ὁ πιστεύων εἰσ ἐμὲ ἐν τῇ σκοτίᾳ μὴ µείνῃ. 4ΐ καὶ εάν τίσ 
: ο . / σσ ῃ .σ κ 3 . 

µου ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων και μὴ φυλάξῃ, ἐγὼ οὐ κρύω αὐτόν οὐ 
.) σ έ α΄ ’ Ν ’ .) » ΄ , Ν ’ ῳ [ά 

γὰρ ᾖλθον ἵνα κρίνω τὺν κόσμον, ἀλλ ὕνα σώσω τὸν κόσμον. 45 ὁ 
᾽ - 3 Δ Δ ω” ΔΝ ε’ ρ ” Ν ’ 

ἀθετῶν ἐμὲ καὶ µη λαμβάνω» τα ῥἡματά µου ἔχει τὸν κρίνοντα 
υ. / . « ’ [ὸ) ηλ 3 -- -- Δ ” / 

αὐτόν ὁ λόγοσ ὃν ἑἐλάλησα, ἐκεῖνοσ κρινεῖ αυτὸν τῃ εἐσχάτῃ 

4». ωμολογουν: ΕΤΟΗΑ3 (5ο 1μδε” ος) 69” αἱ ομολογουν | ινα µη απο- 
συνα. γεγώνται (μΧ α] -νονται): Ἰαος ΠΟ αἰοπά1ί Νοπῃ μ 1το. πος 

(ᾳπαπ(παπα Παδοί 4παο ρτασεεάμπί αἱ ᾳπαο δεᾳπαπίαχ) Απιοιἒςιὗ (αχ 

δαῦ) 

4ὐ. ηπερ ΟΠ ΑΒΡ ΓΗ ΠΕΡ αἱ Ρ]ον (α] ραϊςο ᾖ) Οομςί ὃν δν Οἳνν 9308 πιο 

(ενρ πιαφίς ναι ροζ ιά)... ἈΧ 1. 9ὺ. 69. 118. 15Τ. 2Ρε αἰδ Οµν 
8168 ο ππογοἱ υπερ (4 αἰδδ6Ν ειπερ, αιιοά αἆ πίταππααο γαλ] σοι) 

44. 15 δει 69. ο 15 δε, 346. 10Ρ9 ο δε 15 | δε: Ὁ 240. 344. ουν | εκραξεν 
(ΔΑ -ζεν, 5οᾶἑοῦς  ξεν αἩ 1ρ8ο” Υ14) και ειπεν οἱ. (οἴαπιαυιί οἱ αἰωί) Ενρ 

«9 69. 946. Εβ)5 50) εκραζεν και ελεγεν (κ. ελεγ. οίῖαπι 19. 194.), 

Ἱίομι οἰαπιαζαί οἱ ἀῑσεαί Ὁ ο 3] ᾳ, εἰαπιαῦαί ἀἴσεπό α ἴ05: ϱ νατο 

οἵαπιαί ἀίσεπς (πΙπι τον Γετίρτας 5 οί αά]μιο εποϊαπιαί Ίεδις εἰ αἰοῖ) | 

αλλα ΕΠΙ ΒΗΡΗΔ... ς αλλ οι ΑΧΓΛΠ ιποῦ α1 οοτίο Ρ]6Υ 

45. Παὺοί νουδήπα οἱ. ΟΥ 9155 ο ήρεναεΆδο ΕβΡ5 505 οἱίο: Ὁ 64. 196. 1493 
οδό) 6δός γ56Ν Ὦ οπι | και (εί. Οἱ 1353 Ἐπδρς Τογριακ 25): οπι | πεµ- 
ψαντα: 1ὸ. 69. 194. 946. 998ν αἱ556 αποστειλαντα 

40. πασ οΠΤη ΝΑΡΙΣ πο τε]] αἱ οιμπν1ά 1 νρ τα]] Ώιςδβ5 565 Α{]ι415 οἱο 
εκ Ἡ ΟΠ] 

4Τ. εαν: ϱ αν | αχουση: Η αἱ ραιο ακουσει, Ὁ ακουει, αἱ Ῥραιπό ακουη | 

µη (ει. σ]15 4νς Ααρίομ δή): ρα Ὦ ο ΠΣ' 1” (ο Απιῦροεπτ 05 οπη, 

ἴίοια (απ ρορίθα πιστευση) οἵ 5 αἱ ρ]α515 {ρο, ίπο 9ΡΌ {| φυλαξη 
(4μ”) ο ΝΑΡΡΚΙΧΠ 1. 19. 98. 09. 118. 101. 949. 946. 909 α]10 (κου 

απαλλαξει) αὉ ο 3.51 νς ρα] «ορ ΑΥΥΣΟΙ αἳρ ἰχί ος (απίος αἱ φιί 

ποπ αιιζ{ογϱ) ανπι πα] ΑΟ Νοππ 155... ς πιστευση επ ΕΚ4ΗΜΒ 

ΓΓΔΑ αἱ Ρία (5εὰ Ἡ αἱ -σει) {ᾳ 5ο 5ΥΤΡ ΠΡ, ο (5ὲ φις ποπ αιιζ{εγοί 

πεγῥογιή πιεογπ) Αιιβίτ (ἱ φις ποη αν υετύα Ίπιεα) ΟΠΠ και µη φυ- 

λαξη (ναι πιστ.) | κρινω ρτῖ (ρ]εν αἱ ΈΚΓΑΠ κρίνω, Ἰοπι 1 νρ ἠιαίσο): 

α αἱ κρινῶ, Ἰεια Αιρ ἠιάίσαδο | αλλ ινα: 98τ" αλλα 

48. πρινοντα: Ἐν 2951, χριναντα | κρινεῖ πί ἘΚΡΠ οἱο (Μ κρίνεῖ), Ἱίοπι 

μα ἱσαδίέ 1 νς οἷο ... ΕΤΑΔ αἱ κρίνει, ἃ ὑιαίσαί 

έλα 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19, ο. 5680 

ε Δ -- [ά { 

ἡμέρα. 49 ὅτι ἐγὼ ἐξ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα, ἀλλ ὁ πέµψασ µε ὅ"5 
Ν . 1” Δ / Ν 

πατὴρ αὐτόσ µοι ἐντολὴν δέδωκεν τί εἴπω καὶ τίλαλήσω. 50 καὶ Ἡν 1 
ας ᾳ ς 3 Δ 2 κ ηφος Α »/ / 3: Δ 3) ΝΑ 9 

οἶδα ὅτι 1 ἐντολῃ αυτου ζωὴ αιωνιὸσ ἐστιν. ἆ ουν ἐγὼ λαλω, 
Ν ” / ς / 4 -- 

καθῶσ εἰρηκέν µοι ο πατιρ͵, οὕτωσ λαλῶ. 6, 66 

ΠΠ. 

1 ΙΙρὸ δὲ τῇσ ἑορτῆσ τοῦ πάσχα εἰδὼσ ὁ [ησουσ ὅτι ἡλθεν Νινο, α 
αυτου ἡ ὥρα ὤνα µεταβῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου πρὺσ τὸν πατέρα, 

ἀγαπήσασ τοὺσ (δίουσ τοὺσ ἓν τῷ κόσµμῳ, εἰσ τέλοσ ἠγάπησεν αὖ- 

τούς. 2" καὶ δείπνου γινομένου, τοῦ διαβόλου {δη βεβληκότος τον 
. Δ ’ ν ΄ - 3 Δ 2 / νι .] / 

ἐισ τήν καρδίαν (να παραδοῖ αυτον Ιουδασ «Σίμωνος Ισκαριωτης, 

49. εγω: υ 226ν ροδί εµαυτου Ρο... α 940. υδ6ἳ οσα: Πίθπι Ῥενρτας 55 

(«ιοπίαπο δοϊέσεί α- πιοπιεί ἆρδο Ίο δπι ζοσμίις) Απ δισ Οπή 3469 

(οτν απ εµμαυτου ουκ εληλυθα, αλλ εἴο) | ελαλησα: τ αἰδ Ον ελη- 

λυθα | εξ:ταφ, 1. 99. 69. 946. 2µ9 14 ΜΗ 1156 οἱ 5019 (γταᾶου τά (ηοη 

Ίέοιι ο 1διχί οἱ ΤΙ 61) απ, Ίέοιῃ α πιο ϱ 1 Τετίρῖιαχ (νἷᾷο απίθ) | αυ- 

τοσ: α ουτοσ | μοι (κ εμοι) εντολην: 1. 118. 9Ρ8 εντ. µου | δεδωκεν 

6Πῃ ΝΑΕΛΙΧ αἱ ρ]α550 Ρ140ἱ5 Ογταον ο 1Ρἱ5 6ἱο... ς εὖωκε οπΠΙ ΡΙΓΑ 
ΔΠ αποῖ αἱ ρ]α Ον ὃ καν τι (εἰ. νε): ἆ 60Ρ ή τι. Βιπηίου Νοπῃ 

α 196 η τι ῥοησω 

50. ζωή αιων. εστι: Ὦ αιων. εστ. ζωη, 69. 946. ζω. εστ. αιων. |. εγω 

λαλω ϱΠι ΝΛΒΗΝΧ 1. δδ. 69. 118. 101. 249. 946 πο ρο (Η ρα νο 

εορ αὖπι Ταγρταν 3ὃ Ρας 331... ΡΙ 44. α επι ΟΗΥ 5410 ϱπη εγω (ο Ρτο 
α ουν αίο «ία 5εοιιάµπι φιοά αξωῖέ πι] αίεν, ία εἰ ἴοφιο)) ... ς Τϊ 

λαλω εγω εππῃ ΔΛΠ πποἳ αἱ ΡἱεΥ 84Η Ἕγτα ααον ΟΥτ οτί Γειρηκεν: 19. 

θ1πις 69, 194. 946. ενετειλατο, αἱ ρα1ς6 ειπε 

ΧΠΠ. 1. ειδωσ: 95. 6οΡ αθεἰἩ τδων (5εὰ ὃδ. ειδων) | ηλθεν επι ΝΑΕΚΙΝΜ 

Χπ αἱ Ρἱι550 Ον 2955 Ον δν 1ὃ ΟΥν δν, ς εληλυθεν οππι ΕΕΘΗΞΌΓ 

ΔΑ αἱ Ίοηρα Ῥίι ΟΥΥ 16ο... Ὦ παρην | ιδιουσ νε: κἲ οοτταρίο 
ιουδαιουσ 

9. γινοµενου (Ν” γειν.) οσα Ν Βῆκ ἆ (σπι οεπα Πεγείιώ!) ον Οἱ 3,404: 105. 

301: 319 ΝΟΠΗΥΤ.ν ς Τμ γενοµενου ΟΠ ΝΟΑΡΒΙΓΔΑΙΠ Πο αἱ οπιπΥ{ά 

Ον 191 Ον δα γε 130 Πέθτη οαεπα }αοΐα Τϊ νΕ εἰο | του διαβ. (αἱ. 
Ο 1313: 104: 10ὔ οἱ 301): Α΄ του τε διαβ. | ινα παραδ, αὖτ. ιουδασ σιµω- 

η06 ισκαριωτησ (ΙΝ 6 νΏ ασπη ΟΥ 4019 ο{σαί ερ] 158 ρτου) ο ΝΒΙ, 

Μκ Ὦ (ἶαπι δὲ πιἰδιεδεί πι σον ια) 3 5 1 (απ πιθίαθεέ δε ὑπ οο’άε αἱ) νρ 
Υπ 021136 οἱ 1104 6ο 40τ. 409. 416: 419 456 ρΓσαί ερ] (6ος 31316 οἱ 3,409 οπη 

Ίδη, ειΞ16 Ἠαβεί σιµων ο Ρτο σιμωνοσ) ῥἈἰπϊΠέον βοἆ οονταρίο οδό 

εισ τ. καφὸ. τουδα (εογτῖρο να) παραδω αυτον ιουδασ σιµ. εισκα- 

οιουτου ... 5 ΤἨ ιουδα σιµωνοσ νσκαθιωτου (Ὁ ο απο καρυωτου) ινα 

αυτον παραδ. 611 ΑΡΓΑΛΙΠ αποῖ 41 ρ]οΥ α ο 6 Επι15  Αγταῖς οίμὲ αοἲ]ι 



να κος 

5090 19, 9. ΚΑΤΑ ΤΩΑΝΝΗΝ 

- 114.58 ολ α / 5. 2 ος Δ 2 Δ - 
5) ε/δωσ οτι πάντα ἔδωκεν αὐτῷ ὁ πατηρ εἰσ τὰσ χεῖρασ, 
115. 10 ως δε ϕ δι. Ά το οὖν Δ ὴν Ν Ν « / 

και Ότι απο Όεου εξηλῦεν και πρὀσ τὺν Φεον υπάγει, 
» /” 3” ” ’ Ν ’ ΔΝ { ’ Δ Ν / 

4 ἐγείρεται ἐκ τοῦ δείπνου καὶ τίθησιν τὰ ἱμάτια, καὶ λαβὼν λέν- 

τιον διέζωσεν ἑαυτόν' Ὁ εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰσ τὸν γιπτηρα, καὶ 
πο , π ; ο ᾧ μας ’ στ , 
Ίρξατο γίπτειν τουσ πύδασ τῶν µαθητῶν καὶ ἐκμάσσειν τῷ λεντίφ 

ᾧ ἦν διεζωσµένοσ. 0 ἔρχεται οὖν πρὸσ Σίμωνα ΠΠέτρον λέγει αὐτῷ' 

κύριε, σύ µου πίπτεισ τοὺσ πύδασ; Ἱ ἀπεχρίθη Ιησοῦς καὶ εἶπεν 

Ου 4.304 οὰ οἱ 498 ο,ήπί 1) 144 ϱς 3,161 ο 5493 οἱ 55 ΟΥ 9,314 (οπι σι. εσκαρ.) 

ΟΥ 10 (σιμ. του τσκ.). Βοὰ οχ 5 19. 693 194. 191. 946. α]19 ο οπι 
ουδα, Ίεπι πι Οτ]πί οπι σιµωνγοσ, ὮὉ ΟΥ οἱ Οπἶπί παραδ. αυτον (8ἱο 
Ἰμῃ). Ῥταοίοτοα ο οτίπι ἀἰαδοζις πιῖείεεοί 8ε ι εογάο δἰπιοπί βοαγίοί]ιε 

ἐγαάεγε επι: ο οπή οἰαδοῖμδ ἴαπι δε πιβίθδεί πι σογ ἑμαε 8ίπιοι α σα- 

γεοί]ια τί επι {αέγοί, πι οιπι ἀἰαδοζις ἑαπι πιἰδίθδεί δε ἴπ σον ἅμαςο δσα- 

τζο(ᾗι μέ εισι ἐγαογεί; «ορ «ἄἰαφοῖμς ἰαπιίαπι ὕπιοιβδεγαί πι απζηιιι Εἴιβ 

φηξ {γααζηγς δὲ επι, φιῖ Ἰμάας εδἰ Αίπιοπ Ιφσαγτοίε | παραδοι οι νἩ 

ΡΕ)" ν..ς παραδω επι ΝΕΑΡ" Τικ πο τ6]] αἱ οπηπν1ά ΟΥ οἵς 

ὃ, ειδωσ (ΥἨχδ15 98. «ορ αθίἩ τδων) βἶπο πἀἀῑίαπα ΙΠ1 ΝΒΡΙΙΧ αἱ Ρας ἃ 

«6 3: νς αεί] ΟΥ1355 οί” 108... ς (4900) αᾶ οἱησουσ, Τη [ο νηαουσ] 

6ππῃ ΑΓΔΑΠ απο α] Ρρ]οτ Ὁ Επι 115 ᾳ βααᾶπί ορ »γγα!! οὲ τα]] Οτό 

1υτ οί (ουν ο τς) 1095 Οδ τΑ ΟΥ 120, Ῥναείετοα 19. 69. 194. αἱ πια Ὦ 
βαμπιϊη! ϱορ ΑΥΥΣΕΡ εί ο,” ροβί ειδωσ (ιδων) αάὰ δε | εδωκεν πι ΝΕ 
κι, 1. στ. 939. 904, Ον11255 οἱ4,40Τ. 408 ᾳπαΐας ϱ{ 409 Ρἱ5 Ῥαςοί] 511 οοᾶ ογτ 

1130 (6Γ 131 παρεδω».) ... ς Τμ Τϊ δεδωκεν οἳΠΙ ΑΡΧΓΔΑΠ πποἳ αἱ Ρ]ας 

Ου 191 ΟΥ 5111 Γκαν προσ: Ὦ και οτι προσ | τον θεον (Η” πατερα): 

Δ αἱ ραιο Ογ1555 (πο. 16η 104: 401. 409) οϱπι τον 

4. ἐγειρεται εἰ. Ὁ β ρ]νρ:αςἆ ο ξᾳ ΗΙΙ505 εωγγεαῖέ (Μεᾷ ασα[ᾳ 

ΗΙ] οῖαπα ροβι1ϐ) | τα ιµατια (αἱ. Ὁ ο 3: 1 ος Ον 101: 110: 4185: Ῥαφεο ἀἆ 
Ον ατο Ογτήτ10): ϱ 194, α]δα ο [ρα νρ »γταῖἳ ο(μὲ ααίῃ Ῥα5οἴμ 511 εἆ 
Η11505 αάά αυτου... πι15 ϱΠΙ και τιθ.. τα ματια | ὀιεζωσεν: Δ περιεζ. 

ῦ. ῥαλλει (α αἱ βαλει, 948. 4] α ν { 3: ς 1 ᾳ {08 εβαλεν) υδωρ εἰ. Ον 
9528 οἱ 1104: 410: 418... 19. 69. 194. 946. αγπ λαβων υδωρ βαλλει | 

µαῦθητων εἰ. Οἱ 5535 οἱ 4,104 405: 411: 415: 416 Ῥαρείῃ 511 ϱίο ... 9 αἱ ραυς 

6 ἔα {08 6ορ ΒΥΙΣΟΝ οίμτ αθίἩ αάᾶ αυτου | εκµασσειν: 63. 69. αἱ ραις΄ 

(αν εξεμαξε) -σσει [τω λεντιω: Δοππτο | ϱ διεσζωσμµενοσ 

6. ουν (ει. ΟΥ 3311. ο ΘΥΥδΕΣ αίεπι; ο οξ οι υεπίςβεί): Ὁ 99933 ο 1Η πι] 
σπα ΟΥ 5115 οσα | προσ: ΟΥ: 131 εισ | σιµωνα πετρον (Ἠ οι πετρ.): 
Ῥ τον πετρ. σιµω., α 1 αἲ εί. 8ὔποπεπι | λεγει 8Ππο εορα]α οἴιπι ΒΡΙ, 

1 πα 115 (ο εξ οι υεπίθθεί αἆ δύπι. Ῥεί'. ἀἰοίέ Πέ εῦ»ιβ) «ορ ΒΥΤΗΣ (8ΥΥΣΕΝ 
ΡοΥ5Ρ πι] ίον ας ϱ) Ον. ς (4000) Τη και λεγει 6.ΔΑΓΑΛΠ πηςῦ αἱ 

ον ας ο ΓῆΣ σα νρ βγτΡ ΑΠ αοία ΟΝΥ 5115 Ογν 131 1 αυτο βἶπα 

απ 1ἴαπη οπή ν”Ἡ Ὦ ΥΤΗΣ αεί ΟΥ 11 Ον πλ γεν ς αᾶ εκεινοσ επι 
ΝΟΑΡΙΓΔΑΠ πποῦ α] οπιησίᾶ 3: 1 πι]1ὸ ΦΥΤΡ αγτη (καν εκειν. λεγ. αυτο) 

Ο9 15: Ἱθη απ ο ο [ρα να σορ αἀά Ρείγµβ, ΒΥΤΟΟΝ Απο | κυριε (εί. 

κό); κὖ οπι ; 

Τ. τς (οί, ΟΥ 1411): ΚΜΔΗΣ (5οἆ πος” πεςῦ) 85. α)19 οἳξ | κ. ειπεν αυτω (οί. 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19,11. 99 

3 ο λεν ασ Δ 2 σ 2/ / δὲ Δ κ 5 λέ 

αὐτῷ ' ὃ ἐγὼ ποιῶ σὺ οὐκ οἶδασ ἄρτι, γνώσῃ δὲ μετὰ ταυτα. ὃ λέ- 
ον Ν /ς 5 Δ ... 

γει αὐτῷ ΠΠέτροσ᾽ οὐ μὴ νίψῃσ µου τουσ πύδασ εισ τὸν αιώνα. 
- -- 2 2 2 ον 

ἀπεχρίθηῃ Ἰησουσ αὐτῷ ' ἐὰν μὴ νίψω σε, οὐκ ἔχεισ µέροσ µετ ἐμου. 
4 2 - τν τι. ο ’ Δ Δ ’ ΄ 

ϱ) λέγει αὐτῷ «Σίμων ΠΠέτροσ᾽ κύριε µὴ τουσ πὐδασ µου μόνον 
ΔΝ ” Δ ’ 3 πα νο - ὥ 

αλλὰ καὶ τὰσ χεῖρασ καὶ τὴν κεφαλήν. 10 λέγει αὐτῳ Ιησουσ 
’ . [ο . 

ὁ λελουμένοσ οὐκ ἔχει χρείαν νίψασθαι, ἀλλ) ἔστιν καθ αρὺσ ὅλοσ 
ας σα , Ρ. 2 υ ο ολ] /΄ Ἱ ”ς ΔΝ Ν 

καὶ ὑμεῖσ καθαροί ἐστε, ἆλλ ουχι πάντες». 1] Ίδει γὰρ τὸν 

Ονή411 οὔ15): 95. 151. 99ου Ἠδεχ ΟΠ (Υ36Ι απεκρ. αυὐτω ο τξ βἶπο κ. 

ειπ.) | ο εγω (45): κἲ α εγω | συ (5ΥτΡ πιδ Ργασπι σοι): Δ αἱ ρα οσα | 
γνωση: κὉ 69. 8] ρ111510 γνωσευ 

8. πετροσ: Τὰ α]ὸ ΟΥ4331 οπετρ. Ῥταείετεα ΡΠ" Τθ. αἷά κυριε | νιψησ 
(αεί. Οἱ 4119. 410: 411): ὮὉ 1. αἳ πια Ον 9311 γιψεισ | µου (Ταξί πι) απίε 
τουσ ποδασ οσπι Ἠ01, 10τ. 955. 406. Όσο (1Η σπάῖδᾳνρ ΟΥ49318' 
3416. 41Τ{ον ο”. 0Ἠτ5,1166: Ἱΐίοπι Ὁ 1. 09, 946. απίθ νιψ. ... ς ροδί τ. 

ποδασ οΝπι ΝΑΓΔΑΙΠ ππεδ αἱ Ρ]ετ α 1 (113 Ρεᾶες πιεοδ) ΟΥ 931 Ον 51160 

ΟΥ 22 11 αυτω 6ππη ΛΒΟ”1, απη {α {ον ΟΥ 11), ς αυτω ο (Εακπ"οίδ 

αἱ α)ία ΟΠΙ) 15 ο. ΝΕΜΒΤΏΓΔΑΠΣ (Ίέοπα Εακ” οἱς) αἱ ρ]εγα ο Γ(Π3: σ πιν1ά) 
ᾳ νρο]ε Αγγιαίς (ΑΥΤΗΙ ααί] γεδρ. ἄοπιύπ. Ίεδις οἱ αἲί εδ)... οὔρ αἱ Ῥαιο 

Ῥ ε ] τη 60Ρ ΑΤΥΠΑ {6 αΏδαπο αυτω 

9. σιµων (αξ. ΟΥ 9311): Ἡ Ρροβδί πετρ. Ροπ.... 9.9354Υ ΟΠ (εδὲῖ οπι πετρ.) | 

κυριε (89): η" 69. 965. οι | µου εἰ. έσ αν Οτ2411 ΟΥ 5316 ΟΥν 128 
: ΒΕΟΘΗ αἱ α Όσο ο 5 1 πι] οτι | µονον (Η. 1. εί. ΟΥ εἰς): Ὦ 1ΐ 

(ίοχο ϱ) νς οοΡ Ροβί µη Ροή | χειρασ: Ἐ 19. αἱ Ῥαπο «ορ βγταίτ οἰσ 
α4ᾷ (οι (οορ ΑΥΥΣΕΏ αε(μΥ οῖαπῃ αἆ την κεφ. αάᾷ). Ῥοβί τ. κεφαλην ἃ 

Ῥ ο 1 πι αἆά εἰ ἑοέωπι ο0ΥΡ115 

10. 16 ουπι 5 ΟΥ... ς Ώπ ο 15 οµπι ΝΛΟΡ απο τα]] αἱ οπηπσΊά | λελου- 
µενοσ (αξ. ΟΥ 4911: 414: 118): Ἡ 9. 19. 69. λελουσµ. | ουκ εχει χθειαν 
οππι ΝκΑποζ ας ΟΓ1)311: 114. 418: 419 Τετίθαρί15 ΑπΠΙΌΡΣΑ5.545 ε(]αο 149! 

ΑιρβίοἩ 56,5 (Α ᾳ ποπ ιαῦεί πεσεδεαίεπι, 6 ιο ιαῦεί οαιδαπι, Τοτε ΑΠΡ 
πιο Παῦεί πεσεδδε, Αιις ποπ Παθεί οΆιϐ) ... ς ου χρειαν εχει αυτη 6351) 

ΔΑΠ απο α] οπηπΥ1ά ἆ (ποπ πεσεδδε Ἰαῦεθ) Ον 8115 ΟΥν 14 Απιζης αἱ 
(νιάα Βαβ). Ἐςκ ]μαίί νετοῦ ο ΕΗ5 ςΙ νο ποη ἱπαίφεί | νιψασθαι 

ρίπο αἀαίαπα (4Ρ’) οππῃ κ ο {ι {οΥ {08 σαΐέ Ἰατ] πητη (αάάῑίο {δεγιπι) 

Ον θά ἴεν 418 Ρ15 419 Τογιραρί (ποπ ιαδεξ πεσεβδε ΥΥΦΠΙ) ἨϊοτΙοΥΙἩ 3 (ποηι 

πιεσεδεε Ἰιαδεί πι ειπε Ἰασεί) ... 5 Τϊ η τουσ ποδασ νιψ. οππι Αοδρ"α 

ΜΒΏΓΔΑ αἱ ρίοι ΟΥτ 3154: Ἰζεπη Τη ει (Κ η) µη τουσ ποδασ νιψ. «μπι 

Βο"κιπ αἱ Ον ίσί Ομ, Ἱίεπι ϱ Η3 ρ] νο πε μέ ρεᾷεδ ἰαυεί, ο { 
πιζδ Ῥεάεδ ἴαυαγα, α πϊδὲ Ῥεᾶεδ ἰαυαπᾶί, α ζαυαιιαί πιδὲ θίο (ΠοΙΠΙΙΗ1 

Ιαΐ6ί), Ἱίεπι ΥΠΑ ε{ἨΙ 6ορ είο ... ΕΕΗ αἱ τουσ ποδασ νι. (οπι {ταν 

ἡ Ἀπίε τουσ)... Ὁ την κεφαλην πιψ. ει µη τουσ ποδασ κονον. Αἀάππί 

μονον αἲ τ. ποδασ εἴίαπι 9098. ΒΥΥΣΕΝ 0115315 (ροβί γιψ.). Υἱὰάο δι]απι 

Ῥτοπιῖδς αἱ αριά βαΡ. | αλλ (18. 69. οπι) εστιν (Ο158εΡ6): ϱ ΑΥΥΣ6Ν ου 

ΑΥΤ εστ. γαρ, 1 (επι Ορὲ Ῥτοπαϊδς, νῖὰο αρ Βα0) φωῖα εδἰ 

11. ἠδει γαρ (ο δοίεζαί επύπι αὖ πιο): Ὦ ΒΥΙΣΕΗ αγπι Ρ6ΓΑΡ αάά τς. Τειη 

15, 3 

6, 64 
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’ . [ή . . ” .χ ο ΑΔ / 

παραδιδὀντα αυτόν δια τουτο εἶπεν Ότι οὐχι πάντεσ καθα- 

ροί εστε. 
Ω ὁ στ 3 Ν ῃ » νο 

12 Ὅτε οὖν ἔνιψεν τοὺσ πόδασ αὐτῶν καὶ ἔλαβεν τὰ ἱμάτια 
) - 2 ’ - 

αυτου καὶ ἀγέπεσεν πάλιν, εἶπεν αυτοῖσ" γιωώσκετε τί πεποί/κα 
ε ο ς 116.43 -« - τε "ος ’ κλνς Ν 

ὑμῶν; 19 ὑμεῖσ φωγεῖτέ µε᾽ ὁ διδάσκαλοσ καὶ ὁ κύριοσ, καὶ 
- - .. ν 3 τ 3 , ς ῳ 

καλῶσ λέγετε᾽ εἰ γάρ. 14 11119 εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺσ 
/ ς / Δ « ’ Ν « .- 

πύδασ ὁ κύριοσ καὶ ὁ διδάσκαλοσ, καὶ ὑμεῖσ ὀφείλετε ἄλλήίλων 
/ ΔΝ / 5 ΓΕ { ’ λ ’ ας τὸ ο λ 

πίπτειν τοὺσ πύδασ᾽ 195 ὑπόδειγμα γὰρ δέδωκα ὑμῖν, ἵνα καθὼσ 

1 φοἶεῦαί επἰίπι αὖ ἐπίέίο ἔλις | δια τουτο δα εστε: Ὦ ΒΥΥΝΥ Οπή | οτι ΟΠΗ 
πο 99. Ὦ ο {15 1 α ντα ΟΥ ντα ων, ς ΟΠ ΝΑΡΑΛΠ αποῦ αἱ Ρ]ον ο 
ο πι] νρ ΟΥ 311 ῃουχι (αεί. ΟΥ): 609. ουχ οι, 9δ. ου 

19. αυτων (Νο: νΝ” αυτου): 15. 69. 124. 946. απίο τουσ ποδασ Ροπ.... Ἐ 

3119 ἴογαο ο των µαθητων (αἱ α]ῑα αάά αυτου) | και ἕλαβεν ουπα ηο”οιῷ 

ὮΥΔΛΠ Πο αἱ Ρ]οΥ ο νο σο ΑΥΤΡ ος Οἱ 9119 Ῥαδείι 5 Οδ πό Ογν 
4ος, Ἰωπ οπι και οπΠη ΝλΟΣΥΙά1, ὅδ. 949. 951. γ3ον (254. λαβων) α Ὦ 
ο {3:51 πι11ὸ {05 6οΡ ΒΥΥΣΕΣ αγΠ1 αοίἩ | αυτου: ϱ Ὁ ο πῃ οπή | Αἲ πι 
και αν. παλ. ειπ. αυτοισ | και α)επεσεν ΟΠ ν”Βο” (αι ϱ) 10Π. α ο 60Ρ 

ΒΥΤΞΕΝ ο{ην α οί ΟΥ 115: Πίοπι Τωη και αναπεσω» 6ΠΙ ΝΑΤ, 50. 2490. Ὁ 
εβρ] αᾳπισοορ ΟΣΗ... ς αναπεσων ΟΙ ΟΟΡΓΑΑΙ αποῦ αἱ ρ]6υ’ 

νΡ ϱο ΒΥΙΡ Βαδείὰ ΟΥ, Μο Ισίις Ν: οτε -- αὐτων, ελαβεν τ.µ. αὖτ. 

και αγεπεσε» παλι». ειπεν αυτοισ, 4π.α Ἰασίῖο αὖ Τοἳ πο βΡμοχνοί 

ας τε]ηαἶ5 αΠξαπη ἄαγο ροΐοναί; α- οι - Ῥεᾶεδ ἀΠΙογηπι, αεοερίί οεκί. 

δια εἰ γοσιύιί {έεγιπι εἰ αἰπῖέ ἐῑί; ο αἲ ιιδὲ ἐυφο ἰαδίί φεάε» σογιήπι εἰ 

αοοεμέέ υεδέἰπιοπία εί γεοιζνέέ, ἐέεγππι αἀίωίέ ἐΙίδ: α οτίπι εγ(/0 ἰαυΐσδεί εᾶεΒ 

εοἵιήπ εἰ αοσερίέ υεβέ. δια εἰ γεσιπιζετς ἑέεγιπι αι είν: Ὁ ΕΞ 1 πα εἰ 
9 [1 οτη] ροδίφ. αυ ρεᾶῖες εογπι, αοοερίέ υοδί. [13 1 πάά πα] εξ ειτι ἴε- 

τηπι γεσιθαίςδεε [13: πἀά εἰ] αἰωί εἶν; ο 5 Ῥοδίη. ἐπᾷο ἰαυῖ γε. εογιήΠι 

[ο ἀἰροίρμίογιπι], αοσεγίέ υεεί. 8ια, εἰ οτι ειπε γεσιὐιἰδεεί [ρ τεοιῦ. 

ἄεν.], αίοῖε [ο αἰοί] εἶθει Ε οι ἐγ/Ο Ιαυΐσεεί - ασσερίί - εἰ γεσοιπιθετΒ 

ζέεγπι αίωί εἰ: νο Ῥοβίῃ. ετύο ἰαυ -- εἰ αεοερῖί υέδέ. δµα, οι γεσι- 

Φιΐβδεί (έεγηιπι, αωίέ ος 

19. ο διδασχ. και 0 κυρ. οπΙΏ ΔΑΗΟΡΚΗΒΌΓΔΑΠ 4] Ρίὰ 1 νρ Ρο ορ βγνπί! 
αγπι αον 0ς5,195 ος 4,35. 08: 41999 ΟγΙπίΣ,4Τ6 ϱἱ 3, 116: 880" 918 Ῥαβείμ 106 

Ῥς-Λί151... ΟΕΕΘΗΜΑ 18. 28. 95. 69. 106. 151. αἱδὸ ογνας Α εν 539’ 
258 Ίρ1ά 1 12 Ον 5) 416 Οντ ”, Τ26 Απιυια 4,091 ο{5Ρ1Γ 5, 605 0 κυρ. χαιο 

διδασκ. 

14. υκων (ΑΔ Απίθ ενιψ. Ρο) τ. ποδασ οἱ. ΟΥ 3319" 130 βαρβοί]ι "9 51 Ον 
βαττ ΟΥ γή 1209 Τ]νά τί 11208. Ἱέσπη Ὁ {ΟΥ οεδίγον ρεᾷεθ, ἐρο ΟππΙΣ,0 φοῦῖν 

Λεῖες ... ΏΚΗ αἱ ραπσςα ο ο Π2' 1 πα 1ὅ αν (αἳ. απα 1). ΟΥ 1155 εἰληί 
916 ϱ 3915, ποὸ. υμ. | και υμεισ οἳ. Ον 11: 150. 135 ε,Τπὲ ος Ῥαβοῦν 

16 Ον Ον ΟΥΡ. 11, ο α 5 61 πιΣ15 ΠηΙη ΒΥΣΔΟΝ (0Π11680 και) 

ΡΥπσΙΙ ποσω μαλλον | αλληλων πιπτειν: Α γιπτ. αλλ. 

15. ὑεδωκα οππι ΝΑΚΜΠ 19. 29, 28. 95, 69. 194. 191. 10Τ. 946. αἱ Ῥα8 

ον θΗ1: 919 Ογτ Τόν, ς Ίωμι Τϊ εδωκα οτι ΒΟΡΕΕΕΗΙΒΌΥΔΑ αἱ ρ]α ΟΥ 
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2 με. ες -- οι απο σσ Α ο Μον / 15, ἐγὼ ἐποίισα ὑμῖν καὶ ὑμεῖ ποιητε. 16 ἁμὴν ἁμῆν λέγω Μιτο οι 
ς 2 ” ν /.- . ) 2 - ο ώς Ίμο 6, 40 
υμῖν, ουκ ἔστιν δουλοσ μείζων τοῦ κυρίου αυτου, ουδὲ ἀπὀστολοσ 2», ἳ 

-. . / / - 2], / 

μείζων τοῦ πέµψαντοσ αὐτόν. 1 εἰ ταῦτα οἴδατε, µακάριοί ἐστε 
λ - οκ, Δ ῃ σετ ψ σ Ἔ 

ἐὰν ποιῇτε αυτά. 19 "95 οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω᾽ ἐγὼ οἶδα (1 λοιι 1ο 
’ 5 1. σ [ή Γ ο λλ᾽ ομη ες 5 εν 1 9 { ’ ἡ ; ῴ 3 - 

τώασ ἐξελεξαμν' αλλ ἵνα ἡ γραφή πληρωθῃ᾽ ὁ τρώγῶν µετ ἐμοῦ 
Ν 3/ ο ο δρ » Χ Ν ’ 2 - ο . / ’ 

τὺν ἄρτον ἐπῆρκεν ἐπ ἐμὲ τὴν πτέρναν αυτου. 19 απάρτι λέγω 
(αν ο -- σα / 4 [σό / ια] 

ὑμῖν πρὸ τοῦ γενέσθαι, ἵνα πιστεύσητε ὅταν γένηται ὅτι ἐγώ εἰµι. 1, 39 
σοι σι ον ο ᾿ εν οατ Ίρις ΛΑ ; Ί ὃμ ΜΕ 1Ο, 40 20 αμήν αμήν λέγω υμῦῶ, ο λαμβάνων ἄν τια πέμψω ἐμε μις 

΄ κά Ν Ν / / Ν / ’ 

λαμβάνει, ο δε ἐμὲ λαμβάνω» λαμβάνει τὸν πέμψαντά µε. , μ 

405. 419: 430 Ῥαφο αι 396 Ογ9άττ Τά γί1»1209 [εγω (οξ. Ονή405: ΟλΡίς, Ογτ 

Ρο5ΐ επ. υμιν Ρον): Ὁτ 98. αἱ Ρ]αβ10 ΟΥ915 ο πί 5/18 ϱ4/636 ϱπῃ | εποι- 

ησα (αἳ. Οταπαίο): 19. 69. 194. 92913 954. 946. 440, πεποιηκα (440. 

επεποι.) | υμιν: ΕγΙᾶ υµασ | ποιητε οΙπΙ ΝΑΒΟΚΙΙΡΌΓΔΠ αἱ ρία Οτ 
απαίθὈ Ῥαβείλ ἴοῦ ΟἨν.... ΡΕΕΑΗΜΑ αἱ ρετιηα ΟΥΥ ποιευτε 

1. εαν εἴ. ΟΥ ος ΡΙ5434... τ ΕΙΙΡ5109 οταν | ποιητε: ΜΒ α] ρ]ιβ19 
ΕδΡ5 ΟΠΥΙΠΟΣΕΖ αα 3Τδ ποιειτε | ενταυτα αἱο: ϱ Ίιαεο δοίεπέεδ ὀεαέί εδἐῖς, 
οπι]β8ῖ5 1611 

168. εγω δίπο αἀα[ίαπι οπῃ ΒΟΡΙ, ππο τε] (4 αἆ λεγω ἰαΠ1ϐ) αἱ Ρία α Ὦ ο 
ΕΗ35:ρνρ 8ΥιΡ οἱο ΟΥ 3 435" 436Ρ15 ϱ{326 Ἠιιςάεπῃ 466 ϱἱ5 1695 ΤΠἨᾷτι 1864 

...ΝΑΚΠ {9. 98. 69. 194. 191. 946. αἱ:5 ο 1 ᾳ «ορ ΒΥΙΣΟΝ αγπι ΟΥ 4,199 
αάᾶ γαρ, Ἠῖπο Ίωῃ [γαρ] | τινασ επι ΝΒΟΙΝ ὁδ, 10Τ. Οναπαίετ ΟΥν. ΟΕ 
Οµ3335 τινασ εξελεξαµήν, οπερ απλουστερον μεν τοιουτον εστι’ τισ 

εστιν εκαστοσ ὧν εξελεξαµην οιδα ...ς Τί ουσ 6πΙΠ ΑΡΓΔΛΠ πποῖ αἱ 

Ρ]οχ Ἐδάθση ϱἱμ5 Τμάτί, Τμαίέ φον (α φιοῦ) | η γραφη πληρωθη εἴ. 

Οσ 1,333: 436 Ἐβᾶθπη 6405 .... 9 Ὦ ο (13 6 αΙᾶ) νρ ϱο απ πληο. ή 

γρα. (Ον1,355Ηδενε ννα πληρ. η λεγουσα γραφη) | µετεµου επ ΔΑΡΕ 
ΔΑΠ απο αἱ Ρ]εταῦροςςβ” ρ]α (πιεσπι Ῥαπέπι πιειπι) νς 6ο 6ορ 

βγταύν αγΏι ΟΥ4456 Ἠπδάεπι ΟΥ 5118: 419 Ογτταθίκί Τμγε 1,864: 905 
801, 1213 949. σοι {οἱ ααἲι ΟΥ 5) τν, 335: 431 Εβρ» ΟΥν τρ οοπι µου | 

τον αρτον: ΕΞ α (νίᾶςα απ) αἀά µου | επήρχκεν ουπι ΝΑΌΠ 1... ς Τη 

ΤΙ επήθεν εππι Β60Ρ1, ππο τ6]] αἱ ρ]εν ΟΥ 1135: 335" 490: 45τ Ἠιικάθτη οἱρ5 

είς | επ: Βοπη | την: 98δ. 69. 948. 255. 259. τρο ΟΥ3336 0 (ποη Πξεμι 5: 
335" 3399 131) ἘΙςΡ5 (ποπ 1επιᾶεη) οπα :: Ἠχκ 0 ἐσθιων αρτουσ µου εµε- 
γαλυνεν επ εµε πτερνισµον 

19. πιστευ. οταν γεν. επι ΝΒΙΡΙ α Ὁ ο 6 1 απι [ου Εα πρ πιξ σορ (ααἲ]ι 

δοία(ζθ οπι Γαοέωπι 51) Ον 3.339: 131. 350 Οὗχ Ίθᾶ νε, ς Τμ οταν (ΟΥ 4,336 
Επαν) γεν. πιστ. οπΠι ΑΟΡΓΔΑΠ πποῦ αἱ οπηπΥ1ᾶ ο {3 ᾳ νρα]θ ρο ΑΥΥ 

πό ατπι ΟΥ 3136 45τ Ῥ]ιάνί 1864 ]. πιστευσητε ΟΠ ΒΑΡΙΓΑΛΠ πποῦ αἱ 

οπηηῦτᾶ ΟΥ 4436. ὀτα.,,, ο ΟΙ4Α21Ρ. ἆ ϱ/450 πιστευητε 

90. αμην αμήν: ΤΗ 208, 440. οτη αίεταπι | αν ΟΙ Ν{Α α)ΒοΙΌΚΙΜχῃ 98. 
αἱ "δου (ΟΥ 3459 οἡ απίε Ώο]αν; Ώε]αν ον) Ογν 1892... ς εαν οπιι ΡΕ 
ΗΡΌΓΔΑΛ αἱ ρ]ου ΟΥ 94191: 193 0115151 ο δε εµε λαμβ. ο ΝΑΒΟΙΟ(ΒΙ6)Η, 
ππο τα] α] οπιπΥ]ά 1ΡΙ6Υ (α πο Πε) νς ϱο 60ο ΒΥΙΡ αγά Ον 400 ο 

153 Ογν ΤΣ (ΟΥ 5 51 6ΟΊη ϱ δε λαμβ. εµε) ... Ὦ και ο λαμβ. εµε, ἴέοπι 
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ορ στ . 21. ο. 24 κ” ά λ Μεροριοο  2ἱ. ο) Ταυτα εἰπὼν Ιησουσ ἐταράχθη τῷ πνεύματι καὶ 
3 ; σε ὄ ο δν Νλ ; αρ. ὃ- Γ] ο ο». - -- 

ἐμαρτύρησεν και ειπεν αμὴν ἁἅμῃν λέγω υμῖν ὅτι εἰσ εξ υμῶν παρα- 

- 
ας υ 2991 2 Μο, 12-α δώσει µε. 3 ο ἔβλεπον εἰσ ἀλλήλουσ οἱ µαθηταί, ἀπορούμε- 

ΜΗ λ ϱ 194.10 7 ὁ τ - Ίμο 32, 31-33 Οἱ περὶ τίνοσ λέγει. 20 ἦν ἀνακείμενοσ εἰσ ἐκ τῶν µαῦθη- 
- 2 - -- / - -- ἃ κ ε.α ο ος ’ 

τῶν αὐτοῦ ἐν τῷ κύλπῳ του Πησοῦ, ὃν ἠγάπα ὁ Ιησουσ' 324 νεύει 
τ / το ; Ν ’ 3 ον. Αλ ’ ” Ν μ 5 

οὖν τούτῳ Σίμων Πέτροσ καὶ λέγει αυτῷ ' εἰπὲ τίσ ἐστιν περὶ οὗ 
ϱ1. οὐ ’ ολ 3 κ υ τ 3 τν [ὰ νλί Ν - -»τ - 

ντο λέγει. Ξ0 ἐπιπεσων ουν εκεῖνοσ οὕτωσ επί τὸ στῦοσ του /σου 

ο 1 ΑΥΥΣΕΝ αθίἩ ΟΗΥ ΣΤΙΣ και ο. Ῥταθίοτοα ο ο: φιῖ γοορίέ πιο Τ6-- 

οὗριέ επι «πιεπι ππίβεγο- εί «ιιζ γεοῖρίί εὖ «(επι ΠιΙδεγο γοορῖέ οπι φιῖ ιε 

πιαέ { πεµψαντα: Χ 1. 118, αποστειλαντα 

91 15 οππι ΝΕΤ, (δτΤ. εταρ. τω πν. 19) ... ς Ἡπ οἳξ 6ΙΠΠΙ ΑΟΡΧ πο τε]] αἱ 

{στο οηἩ ΟΣ 4153015 Α:456 | λεγω υμιν ο. ΟΥ 1.5 135 457 Αι 158 οίο 

«Β υμιν λεγω 

93. εβλεπον 8ἵπο οορα]α απ 880 16. 945. αδΣ” ο αγ (ΟΥ 19 ταχα 

δε και το" εβλεπον εισ αλλ. οι µαθητ.)...ς (αμ) Ίωπ αὖά ουν οι 
ΝΤΑΡΙΙΧΓΑΑΠ αποῦ αἱ Ρ]ον ΠΡ] νο ϱο ΒΥΥΡ ορ ΟΥ Τὸδ,,, 61. 64. 1109 

1135 α ΑΥΥΦΕΝ ααἰ]ν ΟΥ 11355 αἀᾶ δε. Ῥταρθίετος κ’ εβλ. ουν οι τουδαιοι, 
9ο Ίαπι να ἀε]ονῖί ον τους. | οι µαθηται: 19. 69. 194. α ορ αάά 

αυτου | απορουµενοι: Ὁ 19. 09. 946. απορουντεσ 

25. ην 5ἶπο εοριι]α οππη ΒΟ3Η, ὃ. 80. 8τ. {56ἳ Αγχρ ἴσί ΟΥ 1151: 198... ς Ἡπ 
α4ᾷ δε οΗΠη ΔΑΟΡΧΓΑΛΠ πεξ αἱ ρ]ον α ο [ ΗΣ’ ᾳ Ρο εορ ΒΥΙΣΕΝ εἰρ ο.Ἡ 

αππι Ογτ 105: Ἱίοπι υ ϱ 1 να αάά ετφο, ο αθΙΙι Ἰπβεπί εἰ Γμᾶ | εκ των 

ΟΠΠΙ ΝΑΒΟΡΙΟΚΙΗΜΧΔΙ αἰ15 1 νο βαν ορ αγτις ΟΙ ΟΥΡ... ς 
(- αν 55) οπι εκ οιπΙ ΕΕΑΗΡΌΓΑ αἱ Ρίου πο (ΟΥ 4451 6 ΒΙΙΕΗΝ 0 εν τω 
κολπ. του τὐ ανακειµενοσ εισ τον µαθητων οἴς) | ον: Ὁ ον καὶ Ἀ 

είαπι επι | ο (Ἡ ο) ε:: 69. ο ΟΠ1 

24. ον 6ΝΠΠ ΔΑΠΟΡΤΗΧΓΔΗ πηςῦ 4] ρου ΠΡ] (ο εἰ ης απ, Ἰέοπη αοἲ]ι 
εἰ) νµ 5ο ϱορ ΑΥΥΡ Ονάῦτ ΟγΥή τ0δ,,, ϱ)λ 69, ο 3: 540 (10Ἠ Ἱέοπι ΡΙΑ11) 

ΒΥΥΞΕΊ αγπι οἱ { πετροσ: Ρ" πετρουσ | και λεγει (4 ἀἶσεπα,  οΡ 4 νε 
εἰ αἰαἩ) αυτω (α ᾳ ΟΥ455 οπι) ειπε (α ο {3 ᾳ ὑπέεγγοφα: ανα ΟΥή55 εοὰ 

« ΟΠ1) τισ εστιν (6 αοἰ]ι οἱ τ. ε.) οΙπ ΒοΙικ ὃδ. αροεβ” ρ]ανΕε 

πα ΟΥ 3101 ος 155 (1εσοτη 140 Ρ15 ϱΟΠΗΥΠΙΑ{). Ποπ Ν, βοἆ Ριαοπι πυδε- 

σθαι τισ αν ειη περι ου ελεγεν (ρογρῖῖ Ιᾳ]ίαϊ και λεγει αυτω" ειπετισ 

εστ. πεο. ου Λεγει). Ἠιπηϊ]έαχ ο 1 οο/ποβοεγεί α ἴ]ιι ἄς (ιο ἀἰωίββει (5εὰ 

πἲ] αά41Μ) εν. ς πυθεσθαι τισ αν ειη (Ὁ πάά ουτοσ, «ορ ΟΠΠ τισ αν 

ειη) «ππῃ ΑΡΓΑΛΠ πποῦ α] Ρ]ον (19. 194. πειθεσθαι) ϱο Βγτας (60ρ) 

Άγια ΟΥτ 1105, Ῥνπείονεα Ρ0 τισ αν ενη (νιᾶο απίε) οἱ Ῥο]πι αἀποίαί: 
Ίιοη, αἴζο ΠΟ ἴοσο Ίο 11818 οδί ορίαίνο. | περι ου λέγει: 91. 299. Ὁ 7 

1 οπι 

3ὔ επιπεσων ΠΠ Ν"ΛοὔΡΓΑΛΗΣ αποῖ α] ρ]ον Ογτάντὸδ,,, ν΄ Ἰω ΤΙ ανα- 
πεσων ϱΙΠΙ ΝΕΡΟ κιιχπ” αἱ ΟΥ) 151: 43011 αναπιπτ. αρίαιο 4ς Τοςιπῃ- 

ΡεπίΙῬας αἆ «πεΠαπη βογ]ρίαπα οδὲ, Ῥγορίθγοππο Ἠου 4ποαπθ Ίοεο 16- 

Ροβυ1{ απἲ ΠοἩ αἰ{οπά1{ Ροσπ]Ίαγοπῃ επιπεσων νοσῖς βἱρπ]βοαίίοπαπι, 

παπι απ πα ΓΙοπ ΙΙ [ογίαβ8ο οἵαππα βοπ]ρίγα ]ουί 91, 20 να]πῖί, ος 
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, 3 -. ΄ , 3 3 , ς ὰ Ἡ ορ μα ος ο 3 

λέγει αυτῷ' κύριε, τίσ ἐστι; 20 ἀποχρύνεται ὁ ᾿ Πησοῦσ' ἐκεῖνόσ εστιν 
194.9 ᾧ εγὼ βάψω τὸ ψωμίον καὶ δώσω αὐτῷ. βάψασ οὖν τὸ ψω- 

’ / Δ ” [ή Ν 

µίον λαμβάνει καὶ δίδωσιν ᾿ Ιούδᾳ «Σίμωνοσ Ισκαριώτου. 24 καὶ 

καν αγεπεσεν εν τω δειπνω επι το στηθοσ εἴίο, αἲ 1Ρῖ ανεπεσεν αρίία5 

4π.πη επεπεσεν εγαί. | οὖν ο. ΝΡΙΙΜΧΑ 1. 15. 98. 69. 118. 10π. 940. 2Ρὲ 
θρθαῦ ος] νο ςδαμΙπῖη οορπΙ ΑΥΥΡΤΒ.,., ς Τμ δε οΙΠ ΑΕΡάΗΚΡΌ 
ΓΑΠ αἱ Ρρ]εν 5: ᾳ ϱο εορᾶ” ΒΥΤΡ ἴΧί αὖπὶ αθί]ι ΟΥτ (5ΥΥΣΟΝ και επιπε- 

σων οίς) ... Τϊ οπι Ρ]απο (409) οππι πο ο ΟΥ 397 (:: πο ΟΥ ρειριηί 

αποκρι. ουν. Ῥτασσθβδί! απίθΠ νευει ουν.) | εκειοσ (ορ ΔΥΙΣΕΝ αάά 
ο μµαθητησ): βααῖη οπη, Ἠῖπο 409 | ουτωσ οππῃ ΒΟΕΕΘΗΙΜΣΑ 19. 98. 
59, 15Τ. αἱ Ρ]ιβῖο σο, Ἰίοπι ΚΡΤΓΑ α)19 ουτοςσ... ς Ίμῃ ΟΠΠ ΟΠΠ ΝΑΡΠ 

1. 69. αἲ πα 16 νς ταΙ] Ον 5 (ος ΒἰπηϊΠ του πα ΠΙὈΠαπα ουτωσ 4, ϐ) | τισ 

εστιν: 298. 62. 250. 68ΟΥ ο αάᾷ ο παραδιδουσ (ο «ιιζ ἔγαᾶεί) σε 

36. αποχρινεται (Π" 949. απεκριθη) είπα οορα]α οππι Ν ΑΟΖΡΓΔΑΠ αποἳ 
(Β οπι αποκρ. ο 15 εχει. εστ.) 3] οπιἩ {ενα Π{ΡΙΕΓ νρ 6ο 60Ρ ΒΥΤΣΕΝ αἱΡἰχί 

εκ. ΤΙ αἀᾶ ουν, ωπ [ουν] οππῃ ΝέΒΟ᾽ΤιΧ α ΑΥΥΡΊΙΕ ΟΥ 107 ΟΥν Τ5ῦ (.: 6 

Ἡο ΟΥ νῖᾶςα απίθ). Ῥταρίθιεα Ὁ 19. 69. 194. 949. ο αάά αυτο | οἵξο. 

ΒΑΟΡΙ, απο τ6]] αἱ οπιπὔίά Ον Ονν.... Τ 16 οπἹῃ ΒΜ. Ῥιαείετεα ΝΟ 1. 
69. 946. ΒΥΙΣΕΒ αγπι ααί] και λεγει (69. αάά αυτο), Ἰἴοιι «ορ αάάᾶ 

ἀἴσεπςδ: οοπίτα δαπῖ ΑΒΟΙ, πηςο το]] 41 ρ]ου 1έ νο τα]! Ον ΟΥ | ώ (ει. ον 

191. 41). 9 1. 118. 9Ρ9 πάά αὖ, Ἰέοπι Τ]άτί 1, 1993 (οπηῖδεο εγω) εαν | 

ῥαψω το Ψωμιον (8ἱ6 εἴ. ϱ) και δωσω (Ἡ δω) αυτω (4)’) οππη Ἡς1, «ορ 

(οι εφο ὑιδίπφαπι θισεί]απι μέ επι εαπι εἰ) αἲπι εἰ (ΒΙπαΙΠέον ΑΥΥΣΟΝ: 

ΑΤΠΙ α6ἴἩ αυτώ ΠΟΠ ακρτῖ) ΟΥ 1. 6 (οπηϊδεῖς κ. ὃωσ. αυτ.) 39Ἱ οἱ 11 

(οὐ γεγραπται: εκεινοσ εστω ὦ εγω δωσω το Ψωώμιον, αλλα µετα 

προσθηκησ του ῥαψω" βῥαψω γαρ, φῆσι, το ψωμ. καν ἑώωσω)...ς Ἰωῃ 

ῥαψασ (Ίπ εµμβαψασ οπή ΑΡΚΠ 1. 49. αἱ ραπο ΤΠμάτί) το ψωμιον επι- 

ὀὁφσω (Ογν δωσω, νξ 151. δωσω αυτώ) ΟΠΠ ΝΑΡΧΓΔΛΙ αποῦ αἱ οπιπΥ{ὰ 
Ἱενρ(αῦο [Πρ 1 α οιῖ ἐϱΟ ὑπέποίμπι ραπεπι ΡΟΥΥ6ΦΕΥΟ,  οιῖ ἴπιέήπ(εχις 

απεπι ἄεζεγο) 6ο ΒΥΤΡ Οοη5ὲ ὃν 115 ΟΠΣ ΤΡ ΟΥ τὸ Τμ αγ 1955 1: [ασξίο 

ῥαψω τ. ψ. και ὃ. αυτω αἳἈ οπιπῖ ρατίε οοπιπιοπάαίαν εί α οογτθοίογα 

Ἀεπ]ββῖππα: ῥαψω και δωσω αὉ πδα οδι Τομαπηίβ, 5εᾷ οΙαραΠ/[ΙΙΒ 

νιάεραίαχ ῥαψασ επιδωσω νε] ὃωσω. Εδαπι νετρα ὅφσω αυτω ἵπ Μκ 
157. ναβδι]ρῖαππι Ῥγίπιας βογ]ρίαγαο ριαεὈοπί, Ωποά επιδουναι πα]]ο α11ο 

1ομαππΙ5 Ίοσο Ἱερῖίαν, 14 αγρεπά απ ΠΟΠ θο8ί. Οσί]α8 ἵῃπ εν αἱ ἵπ αοἲῖ5 

Ἰαθαί Ἰωα, πες Βποίπατο βο]οῦ. Ῥταείετοα ποπ ]εσίίαν πὶςϊ Μί τ, 9 οἱ 

10. | ῥαψασ (π εμβ.) ουν οµπι ΝΒΟΙΧΠΣ 98. α (ὑπέίπα ε’ΦΟ Ῥαπεπι εἰ) 

Ον 191" 14 ΟγΥ ΟπὸΤ.,, ς ΤΠ και εµβαψασ ΕΠΙ ΑΓΔΑΠ ΠΕΡ αἱ Ρίου; 

Ἱτθιῃ Ὁ 69. 954. Οµ 3, 1ΡΙ5 Τά ΕΙ, 10853 γαι βαψασ (Τμάτέ και βαψασ, 

φησιν, απεδωκεν). Τεπι ΠΡΙ νς ε{ οτιπι ὑπέύπαίθδεί ραπεπι, ο 4 εἰ ὑιέύπιφεης 

(4 -σπεπβ) Ῥαπεπι; Ίίεπι ο0οΡρ 6ο βγταίτ γα], Ῥταρίοτοα Ον 4,415 10 6γα 
τουτο δὲ µου ειρήηται δια το ψωμιονΥ, ο εµβαψασ διδωσιν τουδα οἷο͵ | 

το Ψψωμιον (ευ. Οναπα{ετ): Ἡ οΠπι το | λαμβανει και ΟΙΙΠΙ ΝΟΒΒΟΙΜΝ οὺ. 
ΒΥΤΡ τη οί] ΟΥ 1 δι 411 441 (616183: βαψασ, φησι, το ψωμ. οἵς, και 

δηλον οτι εασασ αυτο εν τω τρυῤλιω λαμβανει’ ουτω γαρ γοήσεισ το᾽ 

ῥαψασ ουν το ψωμ., υα µη παρελκη το λαβειν.) ... σ Τμ οπι 6ΗΠΙ αἲ 
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, - ᾽ 8 5 ο 
μετὰ τὸ ψωμίον, τότε εἰσηλθεν εἰσ ἐκεῖνον ὁ σατανᾶσ. πι λέ- 

τ πα ο αι ο , / ς -- λ ο Ἡ 
γει οὖν αὐτῷ [ησουσ᾽ ὃ ποιεῖσ ποίισον τάχιον. 3δ τοῦτο δὲ οὐδεισ 
., .” εν) ’ Ν ΑΙ 2 ο ο ο)( λ Δ σα / 

ἔγνω τῶν ἀνακειμένων πρὀσ τί εἶπεν αὐτῷ ' 99) τινὲσ γὰρ ἐδόκουν, 
3 λ Δ / ασ 2 ο [ο] ’ ο ο } ο ο πα 

ἐπει τὸ γλωσσόχομον εἶχεν {ουδασ, ὅτι λέγει αὐτῷ Ιησουσ' ἀγόρα- 
ια ” 3 ΄ ἊἎ -- .- ς τσ, 

σον ὧν χρείαν ἔχομεν εἰσ τὴν ἑορτήν, } τοῖσ πτωχοῖσ ἵνα τι δῷ. 
ς λ τ , ὃ - ο σας 
90 λαβὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνοσ εξηλθεν εὐθύσ' ἦν δὲ νὐξ. 

« ο π -- ες « λ ν 
91 Ὅτε οὖν εξηλθεν, λέγει ᾿ Πησοῦσ' νυν ἐδοξάσθῃ ὁ υἱὼσ τοῦ 

οίΕΒΑΡΓΔΑΠ αποῖ α] Ρ]ον 1ξ νρ 5ΥγΥΣέΣ οἱ) ἴχί σορ τε] ΟΥτ | διδωσιν: 

π" 9456. επιδιδ. | σιµωνοσ: 19, 101. 946. Ὁ ο Ε1 [ος ἵπρ ΟΥ 3, 1ὔτ. 141 Ρἱ5 
14 (πε οἁἹέαπα οδί, 5ε «οὔτε πῬίηιο σιμωνοσ) σιµωνι | ισκαριωτου 
οππι πΒοΙΟΙΜΣΗΣ 95, 15Τ. 455. αἱ α]ἴα 6 απι ἔα [ου ἴπς (1 Τιαίί 8σα- 
γἱο(μῖς να] -ἐἴδ: 5εά ]οαί αἰἶαπι -ίλαε νε] --ἶλε πο (αµςγα, ν]ᾷθ ρο54) 

Οτή 451 οοᾶ οι 1. οοᾶ οἱ” εοᾶ.,,,ς Τμ ισκαριωτη «ΙΤ ΑΓΔΑΠ” αποῖ αἱ 
ΡΙοχ πο 6οΡ αὖπι ΟΥ4456 οἱ Ηὔτεὰ οἱ ή11α οἳ οἱ 119 ϱἱ443 οὗ ϱ,45 ΟΥ τοη; 

Ἰΐέοπα Ὁ ο {1 α 5σαγἰοί]ας να] -ἴλε; νρς]ὲ Ιοαγίοίαε; α ο 35" δσαγίοίἡ ... 

Ὦ απο καρυωτου 

9Τ. µετα το ψωμιον (10 -μειον, Ἰίεπι 9 ν. 90) οὲ. Ον 3,136 οἱ 5,551 οἱ 3, 31" 
419. 436. 401" 441: 444 ϱ{ 1πι 501 οἱ (1ρ]α μέ ῃ Λοδί(μαπι] αοοἑρῖέ Ῥαπεπι): 

Ῥ 6 οπι | τοτε ({ 6 α απ Γὰ {ου {08 ἵπρ αἲ της ο σας Ον 101: 131" 
444: ΟΥ 3,16 ειτα) ... ΔΡΙ, 9Ρ9 α Ὁ ο 2: 1 νρεῖἰε «ορ Οτ 5551 οἱ”,313 οἱ 
οαί αρ 135 ο 1πί δ,101 Ογττὸτ οπἱ | ο σατανασ: ΡΊΔ ΟΠΠ 9 | λεγει (13: 
ἀἰωίέ) ουν οξ. Ὁ ο Η΄ ᾳ ΒΥΙΡ «ορ ϱο Ον 3331: Ὦ ο νσο]ο ϱΥΥΣΟΝ ΑΥΠΙ 

αθί]ι και λεγεν (νρο]ε ἀωῖί) ... 59. 86. 949. 904. Τρθεα ερ] απ {ου ἴιι 

{ο ΟΗΣ 84584 Ογν 198 λεγει | 16 επι ΕΒΕ... ς 1π ο 16 οµΠΙ ΔΑΟΡΙΟΧ πο 
χα]] αἱ οπιπσ]ά ΟΥ 45 ῃ ποιησον αἳ. ΟΥ 3351: 44Σ5οπιο] ο, 4 4δίοι 14: ϱ 
ποιησ, Οτ 334 5ΕΠΠΘ] ποιει | ταχιον αἱ ΕΖ«ΗΚΜΌΓΑΠ οἱο: ΝΑΗ"ΟΡΕΕΙΔ 

α1956Υ οίο ταχειο» ... Χ εν ταχει 

28. τουτο: Α τοτε | δε εἰ. Οτ 3451: ϐ89. 2ὔδ. 259. γαρ... Β 151. 248. 
400. οπι 

29. γαρ: 69. 958. ἴδοῖ ϱ0Ρ ΦΥΥΡ οχσοᾶ Όασ5 ΟΥΥ 43 δε ... 951. ϱο οπι | 
επει (ει. ΟΥ 3301): Ὦ οτι. Ἰμαίέ νετίαπέ φ μία | ιουδασ οππι ΝΑΒΕΙΜΤΝ 
1. 19. 98. 69. 11ο ΟτήΗδτ,., ς 0 ουδ. οΤΏ ΟΡΕΘΗΚΒΓΔΑΠ αἱ Ρ]ον Ογτ | 
τὸ μπα ΝΕ ΟΥ 4Ηδτ,,ν ς 11η ο ἳς 6υΙΙ ΑΟΡΙ, απο τ6]] αἱ ρ]αεν Ογν 5... 

1. 989 ΑΥΙΣΕΝ οπα | δω: Ὦ ὃοι 

90. ουν: 80. 949. ϱ ΒΥΙΣΕΝ δε | εκεινοσ: (ο 5ΥΙΣΕΝ {πάαφ) ... 98. α ο Ε83 
ϱ]1νς (ΑΥΠΙ εκειν. ουν λαβ. το ψω.) απίθ το ψωμ. Ροή, Ογτ τη” Ῥορί 

ευθ. εξηλθεν ... 69. Ὦ οπι | ευθυσ (ᾶυ”) επι Ἀβοβις 249. ΟΥ 115 
μίβ οἱ ΟΥτΑ, άσε, ς ευθεωσ 6ΝΠΙ ΑΓΔΑΠ αποῖ α] Ρ]ογ. Τίειη ευθ. (ο 

οπι) Ῥοβί εξηλΘ.. ἀοάϊππας (49/). επι ΑΠΟΡΙιΧ 98. 69. 949. 946. 440. Ὦ 

ο Π2:σ1 νρ ορ ΑΓΙ αεί ΟΥ4415" 448. ς απίο εξηλθ. ΕΝ ΑΓΑΛΗ 
πησῖ αἱ Ρ]ον Α Γα πο για ΟΥεΓ... ᾱ αἱ ραπο αὐ εξηλθ. κ εξηλθ. 

(ν. 91) απ] απ 

91. οτε ουν (οί. ςϐ) οπα ΝΒΟΡΙιΧ 1. 58. 69. 10Τ. 249. 904. 946. αἱ τινά 
16 (εχε 4) νς (οχε {05) σορ απ (ααί]ι εἰ ροβίφιαπι εωζ) Ονή115 (Ογ ντα” 
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λος -” ὣὢς ς 
ἀνθρώπου, καὶ ὁ θεὺσ ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ. 93 εἰ ὁ Φεὺσ ἐδοξάσθη 

2 ”- αν ις Δ / ΑΛΑ 3 2 ο ΔΝ 3 Ν ο / 

ἐν αὐτῷ, καὶ ὁ Φεὺσ δοξάσει αὐτὸν ἓν αὐτῷ, και εὐθὺσ δοξάσει 
] ’ η] / ” λ Ω. { - λα, / / Ν 

αυτόν. 99 τεχνία, ἔτι µικρον μεθ υμῶν ειµί ζητήσετέ µε, καὶ 
Δ π νι 2 ΄ 4 4 9) Ὀνάλς / ζ -- 2) / 

καθῶσ εἰπον τοῖσ [ουδαίοισ ότι οπου εγω υπάγω υμεῖσ ου δυνασθε 
. απ 8 - Γ - κ 

ἐλθδεῖν, καὶ ὑμῖν λέγω ἄρτι. ὃ4 ἐντολὴν καινὴν δίδωµι ὑμῖν, ὧνα 
” , ο ΡΥ ανα ασ ας ν - 

ἀγαπᾶτε ἀλλήλουσ, καθὼσ ἠγάπησα ὑμᾶσ ἵνα καὶ ὑμεῖσ ἄγαπατὲ 

ἠν ὃε νυξ οτε εξηλθεν, δε Τήν ρετρίίαχ οτε ουν εξηλθεν, λεγει)...ς 

αὖὐ σ οπι ου» 6ΙΙΠΙ ΑΒΕΕΗΚΜΑΒΓΔΠ (Ὁ οτε εξηλθεν. λεγει οὐ», Δ οτε 

εξηλθεν. και λεγει) αἱ ΡΙιβῦ α {05 δακ (ρεχρί{ και λεγει) 5ο (ρεισίέ 

λεγει ουν) Βγταῖς (5ΥΥ5ΟΝ ρογρ1έ και λεγει) Ον 534. Ῥταρθίειαα, {β5ί68 

ΡΙετίααε α αἱ ουν οπεαπί οοπΙππριη{ οτε εξηλθ. ουπι ην δε νυξ, δὶς 

οἱ. ς (1ἴεπα Βεηρα], ἵπαρρ αἰ1); οοπίτα οιπῃ αἶδ 4186 Β6ΦΙΙΠΠ{ΙΥ Ῥγα8θ- 

{εν ἱπάϊσαίον (αι ουν τοῖπεπί) οἴῖαπι ΝοΠπ135 ἀγεχάζετο νυκτὸσ 
ὀδίτησ. ἀλλ᾽ ὅτε νόσφι βέβηκε -- εἶπεν ἰησοῦσ) | λεγει τξ οΙΤη ΔΒΤΙΔ 9. 
44. Ι356Υ...ς Τμη λεγ. ο 16 ΟΠΙ ΑΟΡΓΑΠ πο τ6]] αἱ ρ]εν ΟΥΥ 34... 

χ αἱ ρ8βµο ΟΥ, 395 ο 15 λεγει 

8δ, εν (ᾳ αθίῃ εἰ οἱ, Ε6ο δὲ εΊΦο, αἲπα ει ὃε) ο Όεοσ εδοξ. εν αυτο 6ΝΠΙ 

ΝΟΑΟ2ΓΔΑ ης αἱ ρ]ετ ο ΓΕ] ᾳ νο (εί. απι [ου επ Ιηρ εἰο) βαΏπιϊη 60) 6ο 

ΒΥΙΦΟΝ ο{ς αγπι ααί]ι θά Ον 45 αι ή ΟΥΡ ΝοπΠ} 190 (ει δε Θεοσ είς) 
Μπ ο οπου ορ α κ Εο"Ριαα αἰ1ξ α Ὁ ο Η 5: ο 13 {αι αι 

ΦΥΤΡ αθίῃ 13: 8, οίο Ταγρτας55 (ρο5έ νενγρα επῖπι εἰ ἄειιδ φΙογίῇ. εδἰ ἔτι ἐ][ο 

ρενρ]έ: ,,απῑςδ ἆαειδ Ὁ πΊαᾳιθ ποη ραΐεχ 8εᾷ 56ΥΠΙΟ ραϊτῖς απ εταί 1π 

ΗΙ11ο Ἠοπα]ηίβ, 1. 6, ΙΠ 681Π6, ἵπ αὖα οἱ ϱ]ογϊῇσαίτβ 181, Υἱγίπίθ νετο οἵ 

Β6ΥΙΠΟΠ6Θ α{ απία Τ6βπῃ: 6ἱ εις Ἱπαι1ί, ϱ]οτϊβσαν Τε 1]]απα ἵη Β6ΙΠΘΙΙΡ5Ο, 

ὶ, 6. ραΐετ ΕΒ]ίππι οίο) Απιῤμας οἱ 5 (1. ο. 545 οἱ 571) οπι, Ἠΐπο Τη [ειο 
θε. εὐ. ε. αυτ. οἳ Ῥεμι αἀποίαί αἆ ἰεδίος απῖ οπεέαπέ: γεοέε; παπι 

ὑπερία υἱζεἴιη" τέεαξίο εὔιςάεπο ἀἰοίι. | εν αυτώ 5εε Ίοεο απ Ν ΘίΕΡΒΗΔ 

4] ραας Ον ῦ οἱ Ἡτυῖδι,, ς Τη ΤΙ εν εαυτω οἳπι ΝΕΒΑΟΡΙΙΧ πης το]] 

αἱ Ρρ]εν Ον 3455 (αἀά τουτεστι δι ἑαυτου, οὐ δι ἑτερου, 5εά”δὸ εκ εἆ 

πιογε] ε, αυτῳ) Ον τάς Ἱεπη ΠΡΙ6Υ νο Τογί πι θεπιεέ ἵμβο (α ἵπ 8επιεί 
ἐρδιπι), Ὁ ὕι ρδο | κ. ευθυσ (Ον 5,356 ευθεωσ) δοξασει: Ὁ οοιταρίθ κ. 

ευθ. και ευεδοξασει 

99. µικρον (Ὁ µεκρον, εκεῖᾶ1ί υ ροδί ε) ο. ΑΒΟΡΑΔΠ πςῦ αἱ ρ]ει αὐοεβ” ο 

4 Υβ εἰς Ο]6ια 105: 913 0γ2)126 ο”) 351: 4ὔπιεν ο” δδίετ οµἰπί 5,811: ΜΗΧΡ α]1δο Ε| 

Ρο Ειβθο! 103 Ον” θόβοπιθ! (ο{ 5611 βἶπε χρο.) Ογι Τό Τλάτεδ)δδθ Απιρταί 
βάά χρονον | ειµι: 98. πἀᾷ και ὑπαγω προσ τον πέµψαντα µε | ζητη- 

σετε: ὐ ΥΣ5ἵ αἱ ραιο ζητησατε, 69. ζητειτε | οτι οἳπ ΝΕΑΒΟΙΧ απο 

Τ6]] αἱ ρίογα ἔα ΟΥ 9451 Οδ, πρ 949. αἱ” Ὁ ο ο 2.1 νρ ΟΥ 
οτι | εγω υπαγω (09’) οἳΠι ΝΑΒΟΡΚΙΜΌΧΠ αἰδὸς ο (εθο επι) Εβ7 61 
νο Ρο αιπά ΟΥ 4354 Ὀἱ5 ο 455 Ρἱ5 (68351 εγω ευµυ) ΟΕΥ 5 ΟΦ... ς Τϊ 
υπαγω εγω οὕπη ἘΕΘΗΒΓΔΑ αἱ Ρία α (6ωπι ἐφο) Ὁ ᾳ δγταα Ον 31561 
αρτι (8 Αγπι εἰ πιο υοδζ ίσο, ο εἰ υοῦῖθ Ίιο ἀσο): ἀῑβριαίαί αρετῖτβ 

46 αρτι Ον9154 

84. εντολην: 1. 5Ρε (εἰ αἰ1 αααπι εο]ραετέίπαπι ἀσάπί) Ρταεπι πλην | κα- 

Όωσ (0 αάά καγω, 249. ΑΙ. Όος6 {1 πι σο ΒΥΙΣΟΕ ΟΥ Η1]46έ αάά 

ΤΙΒΟΗΕΝΡΟΒΕΕ, Ν. Έ, Εά. 8. στ 

15, 1ο. 1τ 



Μι 26, 84 
Μο 14, 50 

898 ως 9ὅ. ΚΑΤΑ ΙΟΑΝΝΗΝ 

ἀλλήλους. 86 ὁ ἐν τούτῳ γγώσυνται πάντεσ ὅτι ἐμοὶ μαθηταί εστε, 

εν ἀγάπιν ἔχητε εν ἀλλήλοισ. 96 1". Πέγει αὐτῷ Σίμων ΓΠέτροσ" 
’ - « ’ ’ 2 - . ιό { ᾧ 

κύριε, ποὺ υπάγεισ:; ἀπεκρίθῃ; {ησουσ᾽. ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ου δύνα- 
- 2 - ὀ ’ νο ζ τ 

σαζ μοι νυν ἀκολουύησαι, ἀκολουθησεισ δὲ ὕστερον. Ὁ { λέγει αὐτῷ 
: / « / ἓ - /, 

Π1έτροσ πύριε, διατί οὐ δύναµαί σοι ἀκολουθησαι ἄρτι; τὴν ψυ- 
η ε ᾿ - ’ ελ) . , 2 « μις Ν ΄ 7 

ΧΙ} µου υπερ σου Ψήσω. Ὁδ ἀποκρίνεται /ησουσ' τὴν ψυχήν σου 

εγω) ἠγαπησα - αγαπ. αλληλουσ: ΧΙ α)19 οπι; Ίΐοπι ϱ 6 7 οπι ἵνα 

και υμ. αγ. αλλ. Οἵ πο Ὀ]α] 351 αναγνωσοµαε" εντολην, φησι, καινην 
ὀιδωμι υμιν, ἵνα αγαπατε αλληλουσ παθωσ ο πατηρ ἠγαπησεν υμασ. 

36. εν τουτω: Ὁ  αάά γαρ | εαν αγαπ. εχητε (Εκ αἱ πη εχετε): Δ ινα 

αγαπ. εχετε | αγαπ. εχ. εν αλληλοισ: 69. 124. 25ΕΥ ΑΥΥΡΊΒ΄ αγ Ῥιά 

τη 515 Ον 11101: 533 ο ΗΡΙ ΟΥν ΟΤἳ αγαπατε αλληλουσ | εν αλληλοισ (6 
αλλονσ, πε(πθ 6ο ΓΓθσίΙπῃ εβί): Ν µετ αλληλων ἕ 

96. απεκοιθη (Ὁ λέγει, σο ΤέΑΡΟΠΑΕΠς Ίεδις ἀἰωίε) 5ίπο αυτω ο. 8031, 9993 

ΠΡΙ νρ σο οοΡ τί ΒΥΤΗΤ (Η156 96 βἶπε εἰ)... ς (490) αάά αυτο ο. 

ΝΑΟΏΧΓΔΑΠ πο" αἱ ψ]ον α [πι {08 ΥΕΝ (πεβρ. Ιεδις εί αἰωῖ εἴ) οἳρ 
αθῖν (αἱ «σνδοι) ΟΥ 91 ΟΥ 155 [τὸ εαπῃ ΑΒΟ”1, 440..... ς ο ἴξ επι 
ΝΟΖΡΧΓΑΛΙ πο αἲ Ρ]εν Ον ΟΥΝ οπου εγω (8ο , Ὀεπεί) ο. ΝΡΒΙΠΡ 

σκ 19. 58. 09. 118. 124. 101. 846. αἰτὸ Τ{ νρ ρο βα]αῖπ ορ ΥΠ ΑΥΤΏΣ 
Ον 43295: 409 οὐπίδοδ Ον Ογν.ν. ς Ἰωμ Τϊ οἱ εγω οππι ΑΒΟΕΘΗΚΕΗΜΡΙΧί 
ΤΑΑΠ αἱ ρ]ανίά φγταίς [ου δυν, οι νυν (0ῦ αἲ Ρας οπι) ακολοιΦησαι 

(ο ΟΥ -Λλουθ ειν): Ὁ μοι συ (ἳ συν) ακολουό. αυτι (ἆ ποπ ροΐος ἴπι πιε 
βεφιζ πιοᾷο), Ίέοπι ο ἔπι ποπ Ροίεδ ππε πιοᾷο δειιέ, ο ἐπ ποπ γοίε οεπίγε 

πιοίο, ' σα ποπ Ῥοίες ἔπι δεφιζ πε, πιῖ ποΠ ΓοίεΒ ἐπί πιέ πιοίο δεῖ | ακο- 

λουθησ. δε (Ἠ {ον ΟΥ 45 δοπηεὶ α4ᾷ μοι, δοᾶ Ον 114 οπη 5 Πο 144) 
ὕστερον εππι ΝΡΟ"1Χ 1. 98. Ίέ να ΟΥ4395 οἱ οδ1οἳ οἰ1Ώί 5,35 ΟΥ 9451 οοπι 

(ακουσασ δε οτι ακολουόησεισ υστερον) ΟΥ. ς υστερ. δε ακο- 
λουθ. μοι (Ώ απίο ακολ. Ροῦς Α ὃ. 15. 49. ντ” «ορ Ρο βγταῖς αεί 

Ος 8,391 Χί οκπιοβο οπῃ, Ἠΐπο 43999) οµπα ΛΟΡΡΓΑΛΠ πιποῖ αἱ Ρρ]εν «ορ 

ρο φγναίν οί ασπῃ ΟΥ 3181 εχὶ : 

9Τ. πετφοσ ΟΝΠΙ ΝΑΟΕΘΗΚΙΡΟΧΓΔΛΠ αἱ Ίοηρε Ρία ... ς (- αΡ Β2) ο 

πετροσ επι ΒΙ/"Μ αἱ πω ΟΥΥ 1 Τ.ν. Ὦ οπη ρ]απο | κυριε οι ΝἔΑποῦ 
ππο γα]] α] ρ]ου Τξ (οχε ϱ39) (οἱ »γταῖῖ οἰο ... ν” 985. 249. 4] Ῥαιο να 

(εχς {ο]) σ (ο β1]οπί1ο) «ΟΡ Ρ6ΙΒ οπ | δυναμαι σοι: Α δυνασαι µοι | 

ακολουὔησαι (Ἠ -θ ειν) αὖτι (151. αἱ ραπο οσα: Ἰήπο 659) οτι ΝΑ(Ἠ) 

οὔγδλῃ 151. αἱ Ρ]ει Ίένρ ϱο «ορ »γγα(ῖ αίσ αείο.... ο" ριικ 9εν ἆδοι ΟἩν 
Β491 ΟΥΥ νυν ακολουθησαι (οἳ -ειν), 5αὰ Ὁ ἵπβαρον αάά αρτι 1άᾳπε 

(αἲ οίῖαπι ΑΥΣΣΕΒ) οππ1 Βε(ς 6οη]ς | την ψυχ. µου υπερ σου (α Ἱπερίε 

σου υπ. εµου) Θησω (Ἠ γοπαπι Φτο (6) επι ΑΒΟΡΙ, απο τε]] αἲ οτι ]ά 

Τε νρ εἰίο... ΝΧ υπερ σου την Ψψυ. µου Φησω ς 

38. αποκρινεται 6Η ΝΑΒΟ"ικ α)1’ αγγδο (άἱοί) αἱρ.... ς απεκριθη οι 

οὔργδλ"( οπι απ. τς) Π πποῖ αἱ ρ]οτ Τ{ νο τα]] (8εὰ «ορ αἰτίαιιο Υ6βροΙ- 

46) ΟΥ 3151. Ῥναρίοτεα ς (409) αάά αυτο ουπι ΟΕΕΗΡΒΌΓΑΑΣ αἱ Ῥ]α 
ῦ [ᾳ νρε]ὲ ϱορ ΔΥΥΣΕΝ απαίἩ Ογν ... ΟΠΙΒΙΠΙΗΡ ΟΠ ΝΑΒΟΤΚΗΝΧΠ αἱ 
Ῥετπιὰ α 6 (Η'3: ν]άο μοβ) απ {1 {ου Ιπρ 6πι Ρο ΒΥΤΡ Αγπι. Περ ο 
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ς Ν 2 ας . / ο λε Αν / 2 Δ 2 / / 

ὑπὲρ ἐμοῦ Θήσεισ; ἁμῆν ἁμην λέγω σοι, ου μή ἄλέκτωρ φωνήσῃ 

:ἔωσ οὗ ἀρνήσῃ μὲ τρίο. 

ΧΙΥ. 
ο η” « ” ς . φ τν 1. 1 ΜΗ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία᾽ πιστεύετε εἰσ τὸν 

’ Ν .] ΑΛΑ ’ 9) 3 - 2) β 4 / Ν 

θεόν, καὶ εἰσ ἐμὲ πιστεύετε. 2 ἐν τῇ οἰχία του πατρύσ µου µοναι 
. Ὑ οἱ Ἂ σον κ / πολλαί εἰσιν' εἰ δὲ µή, εἶπον ἂν ὑμῖν' ὅτι πορεύοµαι ἑτοιμάσαι τό- 

[4 - Ὠ ΔΝ - Ν [ιά ” 

πον ὑμῖν Ὁ καὶ ἐὰν πορευθῶ καὶ ἑτοιμάσω τύπον ὑμῖν, πάλιν 
΄ Δ ; ιν ον / ΄ ΄ ΔΑ 
ἔρχομαι καὶ παραλήμψομαι ὑμᾶσ πρὺσ ἐμαυτόν, ὥνα ὅπου εἰμι ἐγὼ 

ας -- σ ' ν ό 3 Δ ε κ ” Δ [4 ’ 4 

καὶ ὑμεῖσ ἦτε. 4 καὶ ὅπου ἐγὼ ὑπάγω οἴδατε τὴν ὁδόν. Ὁ «4έγει 

(8133) αεἲ]ι ΑΥΤΑΡ απεκρ. 6 και ειπεν αυτω (13: οπη αυτ.) | τξ ο. ΝΑΒΟΤΡ 

κικχπ" οί αἱ πια... ς (409) Ρυαεπῃ ο. οὔγδλ”Π” πηςῦ αἱ ρ]εν ΟΥτ | ου 
µη: Ὦ ο 50 Αγγαίξ Ῥγαεπι οτι | φωνηση (9/) ουπι ΝΑΒακΌχγΑΠ αἱ) ο 

ες φώνησει ΟΠΠ ΟΡΕΗΙΜΒΑ αἱ ρία ΟΥ 2Η οὐχ ] εωσου (Ον αν): κ 
8] Ραπς οι ου | αργήηση οαπι ΕΡΗκ 1. ΟΥ 1 γνες απαρνηση (Μ 69. 

αἱ -σει) οππι ΝΑΟΓΔΑΠ πποῖ αἱ Ρίο ΟΥτ4154 1: ο αἆ Ἠαος ΙΙ. Ρρ. | 

τρισ: ΝΔΑΡΤΙΜΏΣΧ αἱ τρεισ 

ΧΙΥ. 1. µη ταρασσεσθω (α αἱ ταρασεσύθ.): Ρα ο νβέἁᾱ α1Ιά (αἱ τί) βας 

ΡΙΔΕΠ καν ειπεν τοισ µαθηταισ αυτου. ΒΙπΙΙΠίεχ ενβ]]: ειπεν ο πυ- 

ριοσ τοισ εαυτου µαθηταισ | καρδια: κ αἰδ ο ΗΙΙ351 αάά µηδε δει- 

λιατω 

9.µου: ΑΥΤΕΣ ο) µη: 1.308 αἱ ραιιο Τά τ(δ δὃ µηγε | αν (Χ 5πΡΡ] 5αρτα 
Ἠπθαπη): Α οτι | οτι 6ΠπΏ ΝΑΠΟΏΚΙιχῃ α1»ο Ρο Β5' ο να «ορ »γταῖ ϱΙΏΕ 

ατπι Ογτ τό Έμάτί 1150 οἱ 5055 Νο ἕτ (ὑμῖν καί κεν ἔειπον ὅτι προ- 

κέλευθοσ ὀδεύσω) ... ς οπι ᾱ. Ο5ΟΤΓΝΓΔΑ πηςῦ αἱ Ρ]6Γα 6 ἔᾳ 5ο αείἩ 
Οι 8495 Ον πέδ,οτς 

ὃ. και εαν πβηπε τοπον υμίν: 69. αἱ) 5ου” αγνά πιβηλί αγπῃ οᾷ οἵη (α τοπ. 

υμιν απ τοπ. υμιν απςιθίες) | και εαν: Ὦ Ταχ ὃν δν καν { και 

ετοιµασω ΟΠΠ ΝΒΟΗΝΒΟΧΔΗ 1. 19. 98. 194, αἳ ρανπιιιστά Πρ]εῦ να »ΥτΡ 

οί Ώὲ αγ αεἰἩ ΟΥ 165 Ταν, 2/555,,, ΡΝ αἱ ρ1ι860 {ᾳ σορ ΟΥΤΕΙΑΡΗ 535 
ετοιΚασαι (Η3 ετοιµασασ) ... μπ (6ΓΥΑΠ5 ἆθ Ἠ) ετοιµασω επι ΑΕΑΚΕ 

Α α]:0 ρο ΒΥΙΣΕ ΡΙοίθρ 1ΤΊ ({εδίε ἨΜΓἱ5ἱ) | τοπον υμιν ΕΠ ΔΒΡΚΗΝΧ 
ΤΠ αἱ πια «ορ ΟΥτΡΙ5Σ Τμάτε... ς ἴμῃπ ΤΙ υμιν τοπ. 6ππι ΑΟΕΘΗΜΡΒΠΔΑΛ 

1 ραῦὈοξβ” σᾳνς (8εᾷ α Όσο σα {Η” νρ αἴίαπι ν. 2 5ῖα, ϱ ἴοο. 

Φγεραταγε υοδΐ8, Ί1π115 α ζοσιπι υοῦΐς] ν. ὃ α ΟΠ τοπο», ϐ ΟΙ τοπ. υμιν) 

ϱο βγτιίς ϱ(ΝΕ Αγπι αθί]ι (56ἆ 5στΥ αἲπι αθίἩ οοάεπι πιοᾷο ν. 9) { παλιν 

ερχοµαι: Ὦ ερχ. παλιν | παραλημψ. οππῃ ΝΑΕ Ῥνςκ...ς παραληψ. 
(Ε αἱ Ραιο -Λειψ.) ειπα ΒΌΟΙΓΔΑΠ αποῖ αἱ οπιησίᾶ, Ῥταθίογεα Ὁ αἱ Ραιις 

(ο Ίίοπη Α) -ψωμαι | ητε (εί. Ον 1645: α αἱ ραπς ειτε): Ὁ εσθαν 
(επι ἆ ιέ δέ εφο διπι εἰ ο08 επ; [ον νεο επί ΟΠΙΙ55Ο απηίθα 1έ, 

αἰπηῖ]]έει ΑΥΥΡ Ό415 ΑΥΤΗΤ φηία -- εί 908 ετξς) 

4, εγω ο. ΝΑΒΟΝΩΓΑΑΠ ΠΕΙ α] Ρρία ο [5 νρ οοροίο... ΡΗχκ 1. 69. 946. 2Ρ8 

Ρ96Υ α]δ α Ὁ ο 7" ᾳ ατπι ααῖ]ι Ον 5,195 οἵα, Ἠῖπς Ίμπ [εγ.] | οιδατε την 

στ” 

Τιο 59, 84 

14, 9τ 

. ] 

14, 18 
19, 96 

11, 94 

18, 38. 16 



8. 19 

900 14, ϱ. ΚΑΤΑ ΤΩΑΝΝΗΝ 

αὐτῷ Θωμᾶσ᾽ κύριε, οὐκ οἴδαμεν ποὺ ὑπάγεισ, καὶ πῶσ οἴδαμεν 
Δ ες / ’ ) ων ” ) / 3 « ς ιο ας 1 / 

την οδόν; ϐὉ λέγει αὐτῷ /ησουσ' ἐγω εἰμι ἡ ὁδὺσ και η ἀλήθεια 
ος τς ον σα 3 ” λ Ν , α μείς ο 3 αλα 2 

καὶ ἡ ζωή” οὐδεὶσ ἔρχεται πρὺσ τὺν πατέρα εἰ μὴ δί ἐμου. τ εἰ 

ἐγνώκατε ἐμέ, καὶ τὺν πατέρα µου γνώσεσθε' καὶ ἀπάρτι }γι- 

Ρώσχετε αὐτὺν καὶ ἑωράκατε αυτόν. ὃ «Ιέγε αὐτῷ Φίλιπποσ᾽ 

οὖον (ά9/) ουπι ΝΒΟ" Των 95, 151. αἱ ραιις ἃ 60Ρ αθίΠ ΡεγβΡ ΝοπησΙᾶ 
(ξ14ἐμὴν ὁδὸν ἴστε καὶ αὐτοί) ...ς θιδατε και την οὖον οιδατε, 1ἴθπι 

Ίνη οιδατ. [και] την ο. [οιδατ.], οµπι ΑΟΞΒΡΝΓΑΛΙ αηςῖ αἱ ρίεν Πρ]εν 
νρ ρο αγταίγ οί ΟΗΥ 5395 Οψν 165 

ὃ. Θωμασ: }ϱ Τθ. αάᾷ ο λεγοµενοσ ὀιδυµοσ. Βπαϊ]ίεν Ἀοηη ξ14: 16 (διώ- 

νυµοσ ἴαχε θωμᾶσ, ὃν δίδυµον γενετῆρεσ ἐφήμισαν) | και πωσ ΟΠΗ 
ΝΑΟΞΝΩΣΓΑΑΠ αἱ οπηπὔία ς ϱ ΓΗ3: ρ πι ᾳ νσ «ορ 5γταῖ εμς τοι] Οἳτ 

895 ΟΥχ τοτ Τογίρτακἒάς,, Τη οπι και ἑππι Β0"1 α Ὁ αεί | οιδαμεν 
(ϱ Ὁ επι Τετί Ρροβί τ. οδον Ῥοπ) την οὓον (89’) οι ΒΟ Ρα ὓ απ] 
δεί ΟΥ Τετίρταχ.,,, ς δυναμεθα (νΝ δυνοµ.) την οὗον ειδεναι «Ώ 

(8)ΑΟΖ(Κ)ΙΗΝΩΧΓΔΑΠ πςθα] ου ας Η7 σα νρ δγταῦ δὲ (αι) γε]] 
(1 θετα ΟΥ 519” καν την εχεν φερουσα» οδον πωσ ἐεισοµεθα); 5εᾷ Ντ. 
οὐ. ειδε. δυαµεθα, κ ΑΤΠΙ την οὗ. δυναμ. ειδεναι 

6. {6 ουπη κο”Ἡ,... ς Ἰμη 0 ἐξ ΟΠ ΑΒΟΡΡΝΩΧ απο τα]! αἱ οπιησίἀ 

Τ. εγνωκατε «ΠΠ Αρ” 8Ρε «ορ (1μαίί ν]άε ρο5ί) ... 5 Ἰμῃ Τϊ εγνωνειτε 

οππι ΑΒΟΡΤΙΝΩΣΧ απο τα]] αἱ Ρ]εν οίο. Ἐχ Ἱιαίὲε νρ Πηπίσθρά Ῥετί 
ΡταΧΣ4 οοᾳπουϊβδεξε, [ οοφποβοεγεί; Βεᾶ αὖ ο ἆ ο 3 πι ΙτετβδΏ ϱ{ 

Ρ41. Νοναιτ!2δ (αα1 5,509) γἱοιοτίηατ 111 (11 32155) οοφπουϊθέίε; α4 

ποδέζς, Η1Ι 555 ροές |. εµε οαπη Νο ΟΥ 9334 (απίε εγν. Ροµ)...ς ἵωα Τϊ 

µε ουπι ΒΟΙ, απο 1611 αἱ Ρίου... Α 59. οπι | γ)ωσεσθε σαπι κρ” (ἆ 
δοζεἰζ9), ομῖ τεδροπάεἴί σοφιοβσείι Πτπί οκ οοὰ Υο55 ὙΠοίοτία, Ἱέεπα ἔετε 

οοφποξοῖέίς ο ᾳ Ππϊπί οχεΓαδΙη ϱἰβα1Ι. Ἱέοπι εορΡεί αἱ (οοφποεοἰῖρ) 45 (πες 

]ΐοι «ορσ1, π]βῖ απο οοφπουἰεθεξἰ ρταεςοᾶ1), Πίεπι Νοπη ὁ 35 (εἰ δε 
Θεορρήτω µε σοφῷ γινώσκετε μύθῳ, ἐξ ἐμέθεν γνώσεσθε καὶ ὑψιμέ- 
ὀοντα τοκζα)... ς ἴωι Τϊ εγνωκειτε α΄ 6ΝΠΙ ΑΟΞΣΡΖΝΓΑΑΠ αποῖ αἱ Ρ]ος 

ΑΙΙΤΟΡ Ῥς-Α{1ι 339 οχσᾶἆΣ Οι 854: επι (αἱ απ{ε) οορπονἰθθείο νρ Πὶπί 
εἆ Τοετίρτακ, Ἱΐέεπι (αἲ αηίθ) οοφιουϊεί α Ὁ ο ΗΣ. πι, Ίΐέαιη (αἱ απίθ) 

οοθποβοεγεέε ἔ, κος ΗΙ] 558: βλ {ον 8, 19 0ἱ5 δειτε, αιοά ΠΡΙ νρ 

Ρΐ5 δοὔγείί (α Ρἱβ ποβδεί) τεάδΙάεταπί ... 0’ αν δειτε (ωκ 209 
ειδητε, εἰ Χ 22. απίο αν Ρο) ουπι Βο"τος 1. 92. 98. 9Ρ8 ΡΑ-ΑΙΗ 339 8ά 
ας” ΟΥν 168 :, βοπ]ρίατα Ύπαπι τοςθρίπαιβ5 οβεπά1{ ρταεβογ{Πι οοἩ- 
Ιαΐο 8, 19, απεπι αἆ Ίοσιπι χε]αααε Ιεςίίοπθ6Β οοη/{οτπ]βίαε βιη{, εγνω- 

πειτε εἴ εγνωκειτε αν βἵνε αν δειτε 5ἱ Ι0Π8ΠΠΘΡΒ 5οτ]ρβῖββοί, ΠΕΠΙΙΠΕΠΙ 

ππαίαταπη {11986 Ρραΐο, ααεπηαἀπιοάμπι πες 8, 19 ηδειτε 18 Ροβίαπη α 

απορίαπα (οππρίαίαπι 68ΐ. | και απαρτι ου ΝΑΟΣΡΝΓΑΑΠΤεΙὃ απςἳ αἱ 

ΡΙετ υοςε {2 πιά ᾳ νρ Ρο ορ γτιῖτ ϱ{ἩΥ Αγπι αθί Αι ΟµΥ ΟΥτ Πτι 
Νοναί ΨΠοίοτῖπ (411155, βεἆ αρ Βαῦ οπι και) ΗΙ (Τοτίρτβα φεᾷ εί αὐ- 

λῖπο, ε]ῖ οπ εἰ) ... Β0 Τωχπ” 1. 9ὺ. 2308 α (Υἱοίοτῖῃ αρ 349) οπι και, 

πο Ίωῃ [και] | γινωσκετε (α Ὦ ο ο 5’ πι’ Τογίρταχ Νονα!ϊ ποδέθ, Η 1559 

βοἴῖς [5εᾷ ν]ἀάο ρο5:], Πτπϊ οοφπουϊείς; {98 ΨΠοίοτίπ οοφποβοίζε, ἆ σο- 

φποσοίέε) ... Ν γνωσεσθε, Ἰέεια Εξ 4 νρ εοφποβοείί, ΗΙΙ 2308 πιββ οί φοἱείές | 
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’ - ιά - ΔΝ / ΔΝ ϱ) μ, 6 - ν. .͵ ΑΙ 

κύριε, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα, και ἀρκεῖ ἡμῖν. 9Ὁ λέγει αὐτῷ ὁ ᾿[η- 
ως ῃ / ος πω » Ν ’ / 

σοῦσ᾽ τοσούτῳ χρὀνῳ μεδ ὑμῶν εἰμί, καὶ οὐκ ἔγνωκάσ µε, Φές 
ς Δ ΄ - 

λιππε; ὁ ἑωρακὼσ ἐμὲ ἑώρακεν τὸν πατέρα πῶσ σὺ λέγεισ 
-- ο - Δ / Φ » / σ 3 Ν .᾿ - Ν 

δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα; 10 οὐ πιστεύεισ ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ 
ο Π ο ό Π 2 Ὦ 

και ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστιν; τὰ ῥήματα ἅἆ ἐγὼ λεγω ὑμῖν απ᾿ ἐμ- 
ος σα) κς Ν ην ς ο. - ”’ - 

αυτοῦ οὐ λαλῶ᾽ ὁ δὲ πατήρ ὁ εν ἐμοι µένων ποιεῖ τὰ ἔργα αὐτοῦ. 

και εωθακ. αυτον: 98. αἱ5 ΑΥΠΙΠδό οπι | εωρακατε ουπι ΝΑβορακ"ζῳδυσ 
ΔΠ αἱ ρία .... ΕΗΚ3ΙΜΝΧΑ αἱ πια εορακ. | αὐτον 3806 ΟΠΠ ΝΑΟΞΡΙΗΝΩΣ 
ππς τε]] αἱ οπιησίᾶ 1{5 νς τα]! Αι Ιγῖπί386 οκ εᾶἆ ο(εᾷά Τοετίρτας οίο... 
πο” Πηπί οκοᾶἆ” (ία εἆ. Μαβ».) οπι, Ἠίπο Ίνη [αυτ.] | εωρακατε: 6 πῃ 

υαεί{ς 

9. λεγει: Ν απεκριθη, ἃ γεδροπᾶᾶἄ | ο τς οππι ΝΒΟΡΝΩΣ πο τα]] αἱ οπιηὂ{ά 
Α{ΠΙΤΟΡ οίο... Τί {6 εαπι ΑΠ Θ(ὁ ΨΣΕΥ | τοσουτω χρονω 6ΝΠΙ ΝΡΓΩ ϐΡε 
Έααπιατο ϐθ ΟγγΤτ6. 1ΐαπι ἑαπίο {επιρογε (Ἠ ἐεπιρονί) 1ΡΙεῖ να Ττϊπί300 

ΟΥΙΠΙ5,956 ΤογιρτακΣ4 οἰς (αι τοσουτον 5εχϊρβῖ»8ε νϊάθίατ 56 56 5ίαέῖπι 

οοττοεχί() ... ς ΤΙ τοσουτον χρονον οµπΙ ΑΒΝΧΓΔΑΠ πποῖ αἱ Ρ]εν β3: 

(ἑαπίωπι ἐεπιρογίς) Ον 1135 Ἠιρρποείτ (Τ,ας”513) ΑΙΠΤΟ6 Ῥε-Α Ην 3308 

Τ]ιάνπιορ 56 Ο]ιτ 8,19 |. εγνωκαα (ετ. Ον ΗΙρρ Αί1 είο):α θε {βνςα 

βαἰΏ ΙπΙπῖ οᾷᾷ ο{σᾶᾶ (464 γαρ Μαββ Βαγαπ αἀἰάοταπί οοπουϊὲ οκ 
ο ) Τετίρτας σοφπουϊαέζ8, 6 4 Η1] ποδέ, Νογαί αφπουἰέζ8 | φιλιππε: 

Ῥο5έ, ποη απίο Ιπίετρριπί οἆἆ (αεί. κ) αἱ νν Ρίο (π]δί ᾳαοᾶ 5α6ρο ἁπ- 

Ῥΐαπι εδί αἱ κἲ), Ίἴεπι ΟΥ ΤΠάτιιορ ΟἨς Νοππ ἕ5ὃ (τηλίκον εἰμὶ φίλιππε 

πολὺν χρόνον ἐνθάδε µίµγων σύννοµοσ ὑμείων, καὶ ἐμὴῆν οὖκ εἶδεσ 
οπωπήν;); αἱαποί νετο ραίγεδίαί, π{ Απιῦ οἱ Αις (56ἆ ποπῖοὮ δ»): 
Τ]ηζίρρε, οι πιε υταεί (ἈΌβαιε ργ]οτῖθας βοπΙβιπθ), αίαᾳαθ 5ο δΜῖαπα 

νασ]ε Ἠαβεί, Ἱζεπη ς, 5δεᾷ ποπ σὲ 60 7 πες Ίωη | εωραχωσ: Ἠκιχαπ αἱ 

εορακωσ (ΚΧ -κοσ) | εωρακεν (ΒάΗΚΙιΧΑ αἱ εοθακεν) αί. ο ΟΥ 1135815 οἱ 
6104 ϱ{απα[ετ Η]ρρποεί Βπβεο]45 ΑίΠΤΟδείο...αὓς Εβ2:ρα νς ΠήπίΣ 
Ου/Π{ 1:56: 86 ο 2)5τ ο14555 Τατίέρτας Νοναί Τιοί[550Ι8 οιὔδ5 ΗΠΙ 559 θἱ548Ρ 

Ἀιρίοβ δ0ραερο αάάᾷ εί | πωσ ουπι ΝΒΩ 68. 3Ρ6αΏσο Π5' 6 νρ «οΡ 
Ρ6ΥΡΒΥ’ (α6{] φιοπιοᾷο ετφο) ΟγτΑ119 (πωσ ουν) Τππί300 ἨΠ] 235: 841, ς 

ΤΙ και πωσ ο. ΑΡΙΝΧΓΔΑΠ ἱΠ608 αἱ ρίετ ἔᾳ ϱο βγταίγ οίμσ αγπι ΑΙΙΟ5 | 

δειξον (89): κ Ῥγαεπι οτυ (:: ἴαἱα οτι ποη Ιπέθττϊ 5εἁ οχρα]11 5ο1εξ), 

Ῥταείετεα α 9229" (Ίίεπι ΗΙρρ ααἲϊ αβετί τοσουτον ρονον δα εν εµου 

εστιν) οἵπη πωσ (και πωσ) π8ᾳ πατερα. 

10. πιστευεισ (εί. Οα1115Η1ΡΡ 350 οίο, Ἰίοπι α Ὦ ο ΓΗ3’ σα {ἔο5δ Ταγριααλά 
ΗΠΙ 520: 959 ομεᾶί):! ο νο ΗΙΙΣ1’ 513: 545 ογεᾶΒΙίς ... Β" πιστευσεισ | λεγω 

οππι Ελνιάρίδτκκ ϱ α (αίεταπε Π. |. ἄίσο, Ροδίθα ἴοφιιογ) οοΡ ΑΥΙΡ 116: 

ΒΞ ΟΠ (Ἠου Ίρβαπῃι οοπβτπιαί λεγω, αιιοᾷ Ρροβδί εγω Γποῖ]]πιο οχοἰΚ1τ, 

ΠΟἨ 1{6πι λαλω) ... ς ΙμΠ λαλω 6ΝΠΙ ΔΑΩΓΑΛΠ πποῖ α] Ρίετα Ὁ ο {β2: 
σνρ ο βγτιί είβΕ αγπι ΑίΠ Το Τῃάονππορ 56 ΟΗΥ 8499 ΟΥΥ 753 Ῥοτί 
ΡΙΑΣ24 Ἠ]! 520: 959 οἱ5388Ρ: Ίΐεπι ϱ 8. 918. 290. αεἰἩ λελαληκα (1έε 8θίἩ 
εἴῖαπη ροδίεα) | υμιν: 59. 69. ΒΡΕ ΒΥΙΣΟΒ Ρ6ἵΑΡ ΟἨΥ Ογτ ΗΙΙ 10585 (ποη 
επι "98' 519) οπη | Ν αφ εµαυτου | ον εµ. µενων ΕΠΙ ΝΑΡΝΩΧΓΔΛΠ 
απο α] οπιην]ά 1 01201: 8,18 Ῥς-Α/{]ι 21 ΟΠΣ, 1ΐθπα (ᾳμέ ἐπ πιο πιαπεί) 8 ο 

19, 45 

15, 43 



905 14, 11. ΚΑΤΑ ΤΟΛΝΝΗΝ 

’ ’ α΄ 3 υ Ε] -- Ν ας Δ  λ ”. 3 . 

11 πιστεύετέ µοι ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοῦ εἰ δὲ 
[ π νο” 3 Ἀ , ϱ ολ ον , αλλὺ ε 

μή, διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετε. 13 ἁμὴν ἁμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πι- 
/ ᾽ κ 3” π ι κα ᾽ α 9 5 

στεύω» εἰσ ἐμέ, τὰ ἔργα ἆ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνωσ ποιῄσει, καὶ μείζονα 
’ / α, » Δ Δ ’ / . 198.4 Ν 

τούτων ποιῄσει ὅτι ἐγὼ πρὺσ τὺν πατέρα πορεύοµαι, 19 καὶ 
ο, .ἳ ” ’ .) ” ε) ’ ’ - [) - 

1ο” ὅ τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ογόματί µου, τοῦτο ποιήσω, ἵνα δοξασδῃ 

[ία βγτοα οµαίν οί, Τέαπῃ Υἱά σρο 60 ΑΠΩ ... μπ [ο] εν οἱς, Τί οἵα ο 6. 
81, ΟΥ 3814 ΑΩΙΤΟ5 Τά ΙΤ 5 ΟΥ 15 (οἰκί οιζοπα). Τέαπη (ὖπ πιε πιαπεπιβ) 

Ραβ”αονο ΑιρΙομΤ1Ι } ποι. τα εθγ. αυτου 6µπΙ ΝΕΡ, Ἰίεπι Γαοῦ 

Γαεία ο, Γαοῦ οφεγα Τον{ρταχ τὴ, Πίοπι ἴρδε ]αοί οφεγα δια ορ αεί] 

ΗΙΡ95: 515 015 ϱΙ5ΕΡΙΙΕΣ (Βπ]Π{εν Γσο 5γνθα επί Παροπί λαες ΟΡεΓα να] 

οφεγα Ἰιαεο) ... Τϊ ποι. τα ερ. αυτος ο η Ἡκ 5. Ογν Ὅτ8δ3 οσα (:ς πμης 

Ἰι πποάυπη νιασείαν ρτϊππππη οογτοσία 688ο δο]ρίητα 4 χοσορΙπηΒ) 

εκδ (μη νῖᾶε ροβί) αυτος ποιει τα εργα ΕΙΜΠΗ ΑΩΓΑΛΠ απο (ἴθπι Ν, 

«οἡ Ρορβί αυτοσ ἀεβΠοῖ) αἱ ρ]εν ἓ (ἴρεε |Γαοῖί Ἱαεο ορεγα) 6 (ἴρδε αμίεηη 

είς) α νο »υτεα αΜπίν α(ή νο (ν]άςο απίθ) αγ ΟΥ 361 ΑΕΤΟ Ῥρ-Αίμή 
Ον 5195 ΟΥν ΤδΣΙΧί; ΤΠ αυὐτοσ ποιει τα εργα [αυτου] 

11. πιστευετε: Ὁ αἱ Ρας 5 νς ΡΙΕΙΠ οὐ (νο ποπ οἑά(ς) |. µοι: Β” ϱ 

νε Αγι5οα ΡΙΚ 125 ΟΥ Σ1ΝΡ Ογν σ.Ν: 18η Τονρίακ 34 οπη | οτι εγω εν τω 
πατοι και 0 πατ. εν ἐµοι (Α Αι 105 σοάᾷ 5 Ο0Πι και ο πατ. εν εμ.) οὔ, 
Τετίρτακ 1 ΗΙ1559 ασ3.6ρ6... Ὁ ΗΙ 550 οτι ο πατ. εν εµοι καγω εν τω 
πατρι ({ογίαββε Ίππο ο απῃ βρεείαί ΟΥ1759 ο γαρ πατηρ, φησι», εν εµοι 
καγω εν τω πατρι) | εν εµοι αὔδᾳπο εστιν (εἴῖαπῃ ς 0 ή) πι Ν(Α)Β 

Ρικ πο το]! αἱ ρία α Ὁ {13 ᾳ ορ βγταίΓ οί" αγπΙΖοΝ αθί ΕδεςΙ0Η 
Ον Ον τη έοπι Ῥοτίρτακ Ἠ]]βπερο.,,. σα αά εστιν οππι 1. αἱ νῖκ πι 

ς6ς να αβγτοα ϱο ΑΥΠΙἨΣΟ ΑΠΟ Η]]1ουῦ 1: οκ ν. 10 |. µη: Ὁ αἱ ραιο 

µηγε (8γνοα αἱ οὗ πιλέ ποπ οτε) | δια (80): κἲ οπι { αυτα αἱ, 1{νρ 

Βγτοὰ ϱίρ πο Αμ105 ΟΥ ή τδἳ Ἠ1] 259: 003 είς... Ὦ 9093 αεθι αυτου... 

24” 10Τ. 944. Η2:Ρ]4Σ (πο 549) «ορ ΥΥΣΕΝ οί ανπι ΟΥ Τα ρῖαχ Η1]530 

ΡΙ8Π6 ΟΙ | πιστευετε (α Ἱπερίο µη πιστ. ΒπΙΠίεν ρο, ππα]ο ἰχαΠΡΒ- 

Ροβ]ίο µη, απο Ροδί ει δε ροπεπά ση εγα{) πΏβαιο μοι εππα ΝΡ1, 99. 6 

οξ ςσ νρ Αννα ϱΙ56ς οιας Ταγίρίαν ΗΙ] 909: 1003 αι Απιῤμά σος 
(α)0, Ῥεμιι πεο ἀερίίεγεςν υεγθπι εἰ ιο ΌεΤδΑ ὑπερίο τεμεἰέιπι) Ἰωα 

αάά µοι ο. ΑΒΩΧΓΑΛΗ πηπο Υ6]Ι αἱ ρ]εν α Ὦ 5: ᾳ ΑΥΥΡ 60) αΤΠΙ Ρο Αθ] 

μασ Ομ ον ο. 

19. µειζονα: ΚΙ, αἱ πια µειζωνα | πατερα 8Π6 µου ου ΒΑΗΡΙΩΣΧΗ 1. 22. 

95. 49. 69. 121. 208. νιδοῖ Ἱέ (οχς ϱ) νΡ 6οΡ µο αγά ΑΥΤΗΣ α ο 015199 
οἱδοῦὺ ΟΥΤ3/δ0Ι (πες Νοπηξδῦ µου εχρτῖ) Νοναι τς (6411 519) ΗΗΤ5Ο είς 

εεως (6009) αἆᾶ µου οπΠι ΤΑΔ απο αἱ Ρρ]εΥ ο αγταῦ |. πορευοµαι (805. 

ο «ορ ΗΙ] απία πφοσ Ροπ): Η”"Ω ϱορ (ν]άο απίς) πορευσοµαι ' 

19. αιτησητε ΕΙ ΝΑΡΙΗΚ απο χα]] αἱ οπΙπνΊά ,.. Πῷ αιτητε, ῬτβοίεΓθλ, 

Ὦ ΑπιοΡΒ 115, 1321 οἱ Π45,15 αᾷᾷ αὖὐ εο, ο αὖ 1[ο, 99. νς (αἳ. ἴοχ, ποπ Ἰέοπα 
απι Γα οί) τον πατερα (Ἰΐίεπι Νοπη ξδ' παρ ὑψίστοιο τοκῇοσ), ὅ. 13. 

161. 268ν µε | ποιησω: «ορ ΑΥΤΟΣ αάά υμιν | Αἲ οπι ινα δοξασθη 

πδᾳ εγω πονησω ν. 864 (ααπθή]ε 1ρ]ίήγ α ποιησω πα ποιησω ρτοχὶ- 

ΤΠΠΤΠ) 

σας ντα. 

παλ. 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 14. 1Τ. 903 

{ Δ ” ανά ς / ”/ οι ’ ) ο 2 / ην 

ὁ πατὴρ εν τῷ υἱῷ. 14 εάν τι αἰτήσητέ µε ἓν τῷ ὀνόματί µου, 
Ἅ ιν ’ 2 Ν ὼ -” , Ν ] λ Δ 3 ἃ ’ 

ἐγὼ ποι/σω. 19 Εὰν αγαπᾶτέ µε, τὰσ ἐντολὰσ τὰσ ἐμὰσ τηρή- 
} Ν 3 ’ Ν ’ Ν / / ’ 

σετε. 10 κἀγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώ- 
{ - ” « λος ος, μα .] ΔΝ αι ο πή Δ - ἡ » » 

σει ὑμῖν, ἵνα μεθ ὑμῶν ᾖ εἰσ τὸν αἰῶνα, τὸ πνευμα τησ ἄλη- 
, ος ” / ες ο ο μν ο, ον πας 

Θείασ, ὃ ὁ κὀσµοσ ου δύναται λαρεῖν, ὅτι ου Όεωρεῖ αυτὸ οὐδὲ 
’ { -- / .) ” [{ὰ » « - ΔΝ 

γινώσχει αὐτό' ὑμεῖσ γινώσκετὲ αὐτό, ὅτι παρ ὑμῖν μένει καὶ ἐν 

14. εαν τι Ἰδαιο ποιησω: κ (επι Αἲ. ν]άο αηΏίε) 1. 29. 9Ρ9 6Ρ9 αἱ5 Ὦ 

ἔα ΑΥΤΗΝ αγπιΖοἩ ο(σᾶἆ (Πο 166 ΑΥΠΙ356) οπι, Ίέεπι Νοηπ ἕ 5 οχεᾶ Ρτῖ 

εἰσοᾶ μαι | εαν (0 αἱ ραπο αν) τι: Ὁ αἱ ρ]αβ5» ΗΞ' οορῖ Ῥγαεπι και 
(αεῖαπι ΥΙΟΣ. 5δὰ οιἩ τι) | µε οσα ΝΕΕΗΌὉΓΔ ὃδ. αἱ ρ]1850 (946. μοι) 

ς [να ρο γα αγπιἩδο (5εά οι εν τω ουοµ. μου); 1ωῃ [με]... ς Τϊ 

ΟΙΏ ΠΠ ΑΡΑΚΤΜΩΡΒΔΣΠ αἱ Ρ]α 6 5 4 6ορ βγιζοᾷ αθμ ΟΥν 5305 (949, 

αάὰ το) πατερα, ΠΠ” αεί α ραΐνε πιεο) 1: ΟΠΙΒΒΙΤΑ οδί µε αποιηαά- 

πιοάιπά ν. 19 ἀθοδί; οπιΙΜἱεβα {πχ Υετο 6ο Πραπέϊα5 απππ νατδίς εν τω 

ονοµμ. µου Ῥαταπι ΙΠπ{ε[]εοίί5 ποι. δα αρίππα νἰάσγείασ, παπα ο 

οα18βα1η (αογιπί οίῖαπι απὶ τον πατερα οίο βαυβαοταηί. | εγω οππη 

ΝΡΕΑΠΚΜΖΩΡΕΣΧΓΑΠ (εί ν” εγω τουτο) αἱ ριεν α ο ΕΗ3: δγναά σο.... 
ΑΒΙΛΣ δὺ. 1924. 949. 3639. αἱ ραιςο σα ΥνΡ ο0οΡ αγπΙᾶδό αθίῃ ΟΥ 4505 

Αποίομ 1,5 πουτο. Ῥεδίαίιν Ττορε]]ος Ἠαπο νεγδαπι ἵπ α Εἱ5 ]ορί 

8αᾳο αἶαα 1ρ8ῖ [εδίαί! ΒΙΠΙΠ5 αἱ{θγο Ίοσο δεπ]ρία 6956, ΡΙΙΟΓ6 νοΓο 

τουτο (μέ ν. 19) Ῥτο εγω Ῥοβ]ίαπη. Ὁ 

15. µε (8εβ): νἘ οπι | τηρησετε (ν 98. 693 αἱ5 -σητε) οπἵη (8)Η1, 64, τὸ. 
Ώβομ" «ορ Ειιδπβγο 1ο Ἡρ]ρῃ 91: 903 ἨΠοα]εί1θῦ (6α115) 015503 6οπα ΟΥτ 

806 ων ς Ίμπ Τί τηθησατε ΕΠΙ ΑΡΩΧ απο τε]] αἱ ρ]εχ 1ὲ νρ ὄντεα οἱ 

αἱ ϱ{ ΣΥ αγ αοἴῃ ΟΥ3501 ο πί 45 ἘςΡΣ 251 Ῥς-Α{Πι19 ΟμΥδδ05ἱχί 

16. χαγω επι ΝΕΡῳ 1. 29ΜΤ. 951. 2904. (δει ΕΡΙΡΗΡΟΣ ΟΥ δδ,ν. ς και εγω 

ΟΠ ΑΤΣΓΔΑΙ πποῖ α] Ῥ]οευ ΒΡΡ5351 οιππατο 1πο ΟΥΥΝ 300 1 ερωτησω 

(Νο): κἘ τήρησω | 1 Ἱάαιπε ροδὲ µεῦ υμων οσα Να ο Ε Π3. πιδ ᾳ Επβ 
1ηβσο 11 Ογγλτ3το ΟΥ Ἠ508Ρἱ5 6ο Νοναί Τιοῖς γἱοίοτίπ (4ο 165 ν]άο 

{δαυ) ΗΙΙ505, Ἱοπα Ίνη Ροδὲ αιώνα οαπῃ Β ὃς, Ἰέεπι ΤΙ απίε μεθ υμών ΟΙΤΗ 
Ἡῷχ 98. 6 60Ρ Ρο 8ΥτΕΙ αίδόἩ ϱίρ 1ηΡ Ειιδπατο 110 ϱ{Ρ5 351 (6195506 ενη) 
Γιά 1316 ΟΥ 49805 ΗΙογόδαϊ «0 οἰὔτ.., ς µενη (5 αἱ -γει) απίο µείδ υμ. 

ΟΠΠ ΑΡΓΔΑΠ πποῖ αἱ Ρον σ νς αγ ΒΥΥΡ ἰχί οὗ (ποίἩ αέ πιαπεαί εἰ τί 

υοὐίβοιωπι) ΤΠ 1ὰ 1 59353 Ογτηὶ 365 Ον δοδικί |. μεθ υµων: Ὦ ΕΙβεδ (ποπ 

1{6πι Π1αχο Ρί5 ΠΘςΡΣ) Ροβέ εισ τον αιωγα Ρο 

1Τ. Θεωρει εἳ γι)ώσχει: Ἡ Θεωρειτε οί γινὠσκετε | ὃ: ΝΕ. ον, 8εἆ ο τοβί]- 

(αίαπι εβί | ουδε γινωσ». αυτο: Ἐ οΠΙ | αυὐτο ἴετ: ϱ’1, αυτον. επι ΡΗῖ: 

Ἀζᾶ αυτον, 86ᾷ τοδί1ζΙΙ αυτο. Τετ {ετί: α” αυτον | αυτο 86ο ΟΗΠ1 

Α(ΏΤ))κ τιπς τ6]] αἱ οπαπΥ1ᾶ ΠΡΙεῖ νσ οίο 14 ΜΕ] 1:30 ϱ{5/38Ρἱ8 ο6ο (Ωααοςί55 
οπ1 αυτ. Ρτ1): ΝΒ α Πιοἳ[154 (64116) οπι, Ἠῆπο Ίμῃ [αυτο] | υμεισ Βἶπο 
εοραία υπ ΝΒῷ 946, αδΕῖ αἱ Ῥαιο α Ὁ Το1/154 (6116) Οπαεξὸ (Ας 

59918), ς αἀά δε, Ίωη [δε], οππη ΑΡΙΣΧΤΑΛΠ αηοῖ αἱ Ρρ]εγεσοβ” ρα 

νο σορ 5υτοα απ δί1ὲ γαι] Ὠ(άΜ1 130 οἱ 595 ΟΥΥΗΤΣΤΟ ΟΥ 505 1 μένει 
Ἆου αοοθηία ἘΘΗΚΜΌΣΓΑΙ αἱ ΡΙασίά, Ἱίθπια ὓ ο {3 α {ο] ο ϱορ 

Μο 11, 54 
91. 98 

16, 10 

15, 96 
16, 1Τ 



904 14, 18. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

ον ς ώ 2 ] [ή ς ὼ 2 / 1] ΔΝ ς - 

ὑμῖν ἔσται. 15 οὐκ ἀφήσω ὑμᾶσ ὀρφανούα, ἔρχομαι πρὺσ ὑμᾶσ. 
19 ) Δ λος / ε) / Ως τς ε τὸ νε ο Βὴ ήν 

9 ἔτι μικρόν και 0 κὀσμοσ μὲ οὐχετι Ψέωρει" υμεῖσ δὲ θεωρεῖτέ 
τά Δ ο” ντε - κ.” 6 - 4 / ’ 

µε, οτι ἐγὼ ζῶ και υμεῖσ ζήσετε. 36) ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γνώσεσθε 
ς -- σ Δ -- , 5. ο ” 3 Ν . Ν « ὃν 

υμεῖσ ὅτι ἐγὼ ἓν τῷ πατρί µου καὶ ὑμεῖσ ἐν ἑμοὶ καγὼ ἐν ὑμῖν. 
ς ἕ α ἑ 5 , ᾽ . ΥΛΗΣ, Ελ . ΡΕ] 
3] ο ἔχων τὰσ ἐτολάσ µου κιὶ τηρῶν αυτάσ, ἐκεϊνύσ εστιν ὁ ἀγα- 

129.1 - , ο ων ” » , « - / πω μὲ ο δὲ αγαπῶν μὲ ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρύα 

µου, καγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν. 22 
/ δν - 2 αν 2 ολ / ο / λ / / σα 

«1έγει αὐτῷ Ιούδασ, οὐχ ὁ Ισκαριώτησ᾽ κύριε, καὶ τί γέγονεν ὅτι ριωτή 
ε ο ςνη π Ν οι λ -- / ς .] / 

ἡμῖν µέλλεισ εμφανίζει σεαυτὸν καὶ οὐχὶ τῷ κύσμῳ; 25 απεκρίθη 
2 -- Α ΤΥΗ ΑΕ Νος » ο” λ ΄ / /ήσουσ κα! εἰπεν αὐτῳφ' ἑάν τισ αγαπᾳ µε, τὸν λόγον µου τηρήσει, 

(25) ὄγνσα οί πο ΙΓ Τ)οἳ[... 6 νο ατα ΔΕΙΙΙ μενεῖ, Νοηιι ξ δὃ µενέει] εσται 
61Π1 ΝΑΡ”ΤΦΧΓΑΛΗΠ αποῖ 99, αἱ Ρ]εί ᾳ νρ 6ορ ΔΥΤΡ οίαὲ (ὖι σοδίς πιαπεί 

εἰ αριιᾷ 508 ετί) αππι αείἩ Ρα Ογτς ΟΥΥ... π εστι) οσπι ΒρἨ 1. 

92. 69. 201. 254. 9Ρε ΠέΡ]ες (ᾳ εδὲ ὧι αθέεγπιιπι) οἱ ρο βγτοα «ἰδοΝ Τ,οἳ[ 

19. ετι μικρο: 191. βγτέεα απ ρ6ΥΡ οπή ερχοµ. πρ. υμασ ερη]ς | 

ουκετι: Α Ὦ ο ΒΥΙΣΕΣ ου µε δες: 1ῷ Οἱ | οτι εγω πδᾳ ζήσετε: ο οπη. | 

ζήσετε οπΠΙ ΒΗΧ....ς Ἰωπ ζησεσθε ΕΙ ΝΑΡΩΓΔΑΛΗ αποῖ αἱ οπηησίᾶ Ον 

ος ΟΥ το δα τή Ῥχο τα ίοπα Ἰοσεοταπη 5, 20. 6, 51. οτ. 58. απἶῦιΒ οπιη]- 

Ῥα5 ζησει εί ζησουσιν ριαε[οττῖ ἀεβεῦαπί [οτηιῖδ ζησεται οἱ ζήσονται, 
πες Ἠος 1οοο α]ῑίετ αίτια ζήσετε οἀεπάπῃ ογα{. Ῥ6η]θ], Ἱ. 6. 11. 25, 

ζησεταν βοπ]ρίππη ο8ί πθς βιο ιια{. 

320. γνωσεσθε (κ γνωσῦθε) υµεισ 6ΠΠΙ ΝΡΡΑΗΚΜΖΞΌΓΑΑΠ αἱ Ρρ]εγας ο 3 

6 4 {05 Ρο 60Ρ ΒΥΤΡ ΑΤΠΙ ... ΒΗΜ Ωχ δὺ. ἓνρ ΟντΑΙδΙΧί υμεισ γνω- 

σεσθε ... Α 249. Ὁ επι ΑΥΥΡΕΝ αιπὸ ααἰ Ον 1594 Ογτααίογ”, δ1Τ ϱ{818 

ΥΠοΓοτῖη οπ1 υμεισ, Ἠἶπο ἴωπ [υμεισ] γνωσεσόε | χαγω ΕΠΙ ΝΑΒΡΕ"ΗΚ 

ΕΧΓΛΙ” εδ αἱ ρία Όντ ... Ἐ αΜβΌδΠΣ α]5ὸ ΟΗΣ και εγω 

91. ο δε αγαπων µε: δ οπι (1 ΑΠΒΙοπάο) | παγω οἳπι ΝΒΡΑΤΩΧΓΑ Ι. 

949. αἱ απο ΟΥΥ3936 ...ς και εγω ΕΙΤΠ ΑΕΔΗΚΜΡΒΌΔΠ αἱ ρίοι | εὔχγλ 
αἱ εμφανησω, 981” ενφωνησω (ὰ οβίεπᾶαπι) | αυτω εµαυτον: Μ αυτον 

εµαυτω (εί. 1Π Τ Ίαπι αυτον βεπ]ρίαπη εταῖ, 5οᾷ βίπ6ΐπι αυτω 5αρθίή- 

ταίαπη) 

93. αυτω: Δ ΟΠΠ ({θρίο Έτερ) | οὐχ ο ,σκαριωτησ (0 ικαρ., ᾳ θοαγέοί]α, 

ο ο ἴτε εοατίοί]α, α. ἐῑίε Νοαγίοίι, Ὦ τῆίε δοαγτοίεΒ, Ε πῖ ἐῑίε κοαγἰοί]εβ, 
νρο]ο ἴ]ε ἠβοαγίοίεα, ϱ [ι [ου Ιπρ ἴῑ[ε κοαγἰοἑλίς, πι ία βοαγίοία, Β3. 
Όλα Πἱε οαγίο(]{): Ὦ οὐχ ο απο καρυύτου ... δΑΠΠΙΩ ϱ κανατησ, 

Ἁγτέὰ Ίλοπιας. Ῥηπείοτοα Ὦ 2: λα Αα ἁ θεᾷ αἰζμδ | και τι 6ΠΠΙ ΝΑΗΚΜ 
ΩβΌΓΑΛΠ 1. 28. 69. 106. 118. 124. 121. 191. 10Τ. 229. 202. 999. 946. 

906 α] ΡΙ18110 ᾳ ΑΥΤΡ Απιπιζαί οχὔδο Οµγδδδ,,ς (5 αρ μα) μη οἩι 

και (:: Ροβί κε) ειπα ΑΒΡΕΙΧ 99. αἱ νὶκ πια 18ΡΙΕΙ γρ βαηϊη σορ βγγοι 

αίδοὮ οίἡε ρο αγπι αθί]ν Ον αδτ Ον ΙΣΤΟ 1 γεγονεν (εί, Οτἰπί 5,19): ϱ 
Οπή 31504 (Απίεα 505 οπι ρ]απθ) εστιν, Ἱίεπη ΑγΥΣ.,,, {05 φιίά ΓαοξΗΥΒ ϱ8 

ΡΤΟ Σ. τι γεγ. | ημιν µελλεισ εμφανιζειν (Α -ζεισ) σεαυτον (εί. Ὦ ο {α 
Απ Για ΓοΥ {05 1Πβ): Ὦ μελλ. ηµειν ενφανιζ. σεαυτ., ο ΟΠΗ ὑπουρί 
ποβῖς πιαπϊγεδίαγε {ε {ρδισπ, 3" ὑποῖρίδ πιαπ{γεδίατε ποβίδ ἐε ἕρδιπι, νρθἱθ 



ΚΑΤΑ ΤΩΑΝΝΗΝ 14. 26. 905 

νος / 3 / ο Ν Δ Αν 3 / λ 

καιο πατηρ µου ἄγαπησει αὐτον, καὶ πρὀσ αυτον ἐλευσόμεθα και 
- / « - / 

μονὴν παρ αὐτῷ ποιησύµεθα. 34 ὁ μὴ ἀγαπῶν µε τοὺσ λόγουσ 
2 ο 1951.1 σὴς 3 ια] 32 / 9 . Εμ 2 λ 

µου ου τηρεῖ και ο λογοσ ὂν ἀκουετὲ Ουκ ἔστιν ἐμὸσ αλλὰ 
- / / 

του πεμψαντύσ µε πατρύσ. 

20 Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ ὑμῖν µένων' 30 95 ὁ δὲ 
΄ Ν -α Ν κά α ς ΔΝ - 

παράκλητοσ, τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ὃ πέµψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί 
-- ς / / ν. « ’ ς - ω 

µου, ἐπείοσ ὑμᾶσ διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμάσ πάντα ἆ 

πιαπᾶγεδίαίιυ"μ8 65 ποδίς {ε ἑρδιπε, 5. 1οἳ {154 (6111 ϐ) πια{/εσίας ἐε πιοδὲς | 

σεαυτον: 19. 693 846. εαυτ. 

98. 6 ΟΠΠ ΔΑΒΡΙΓΑΠ ππςῦ αἱ Ίοηςθ ρ]α ΟΥ δδο.., ς (- αρ 5) ο τς 

ουπι ΜΧΑ αἱ πηισιά ΟΥ 154 | τηρησει (οἱ. Ον 1394 Έβπιατς 93: 110). ΝαΗ 
κ 69. αἱ πια τήρηση | αγαπήσει: α αἱ Ρας --πηση | ελευσομεθα (1, 
-σομαιθα) αἱ. Ον 19250: 354. 358 ο(απαίεῦ αι 1Πί 150 ϱ{886ερ Ἐπεπιατο 1Τ0. 1π1 

αἱρ5 10 εἰς): ϱ ο ΒΥΤΕΙ μεθ) ελευσοµαι | µονήν παρ αυτω (ΝΕ8 αυτοισ, 

βεά τοβδπίππη αυτο): Ὦ ΑΥΙΣΟΝ προσ αυτο) µονην. Οἱ α Πο 

(64116) αριέ επι πιαπεθύπι, ὁ αγιιᾷ επιπι πιαπεπαι | ποιησοµεθα (1, 

-σωμαιθα) οπἵη πΒκπ 1, 19. 9δ. 69. 949. 9564. 946. 908 Ον 1,350 384: 
358. 156 ο{5,1Τ0 ϱ(οβίοκ Ίῃ Μ{ 75 6ίΡ5 αρ 1114 4ΡΡ 54 Ἐαπιατο 1Ο: 1Π1 ϱιρ840 

Τά 1/30 ϱ{ 3010 ΑΙ {4 οχεβᾶ ο(σάἁ αα Ἡρίρ]ι 2τ8 0Υτ580 Τ]άτε250 οες 

κ. ς ποιησοµεν εππι ΑΕΘΗΚΡΘΟΠ (αεί ΜΓΔΑ αἱ”ὸ -σωμεγ) αἱ ρ]ἱετ Οτεαίος 
αἆ ΕΡΗ 161 ΑΗ 44 οχοᾶά 2 ϱἱ 555: 545 Ῥᾳ- Α/{12.10 ια ίσ1 1018 ϱς2)5 ΒΡΙΡΗ Τττ 

1988. 5981 0Ἠ15/506 Απιπισαίὔσο,, Ὁ ο ΒΥΤΟΝ ΡεΙΡΡ ποιησοµαν 

94. ὁ: [08 ΡΟ ΑΥΙΣΟΝ αίρ ο." ασ 4 δε | τήφει: Ὁ «ορ τηρήσει | ο λογοσ 

(εὐ. ΙπιθΡΗ 5 1πίροΙ 558 Μοαι]ειδεῦ 5Ἱ: 65 ϱ{ϱ): Ὦ α 6 ΑΥΤΡ δ(δὲ αγ ααπά 
δ6σπη 1 α4ᾷ ο εµοσ (5δεᾶ ἃ 6 ΟΠΠ οΥ ακουετε) | πατροσ (Ἡ πατηρ οοπη- 

Ρομάϊο βοτ]ρίιπι) οἱ. ΙσπΙπίρο]Ι Μοε]]ει» ΡΙ5 οίο ... 19. 69. ΥδοΓ αἰδ 

Ῥια 1919 011 98)506 οπ1 :: οἳ ὅ, 90. 6, 58 8ᾳ: Τ, 16 είο 

950. παρ υμιν (ϱ" υμεν, Ῥ” υµειν): ΕΙΧ αἱ Ραπο παρ υμων 

26. ο πεµψ. (αἱ. Εαδπιατό 1Τ0: 1Τ1 α{Ρ5 351 Αι δυτ: 635 Ῥιά 5,95 ΟΥτΗσ»το 

είο): ΝθΠς ον πεµψ. (έεπι ΟἨΥ 3596 ϱ δε παραµλητοσ, ο) πεµψει είς). 
Οοπίαςε κ” ο δε παθακλ. πεµψει το πν. το αγιον ο πατηρ οίο | πεµ- 
Ψει: ΤΑ 99” -ψη ] οπατηρ: Ῥπ” (πομ” πεςδ) µ δυτει οἰδεΒ «ορ Ες 

πηαχο 110. 11’ 65351 (6αμάδειπι 14 αάᾷ µου | και υποµν. υμ. παντα εἰ. 
015651 ο 4πί 161 Ἠςππατο 5 (11 ρετοαΡ5 351 διδαξ, υμ. παντα καν υπομνή- 

σει’) ΡἱάϊτΙ 5,586 ΟΥτΗΥ 351 (ουκ ειπε διδαξει µογον, αλλα" και ὑπομνήσει 

οσα ειπον υμιν) ει-τὸ ... Α Ὁ πιὸ βγτεα οπη (αΥΠιθά ροπ ρορδία ειπ. 

υμιν) | ἃ (ο «ιαε) οἱ. Ὠϊά ΟΥτΗΣ εἰο ... 1. 98. 9Ρ8 1δοῦ α] ραµς α Ὁ ο Ε 
βν σ]πια νο 05,60 Ἐπρπαο 15 (ΟΥΤΗΣ351 ΟΠΙ860Ο παντα) οσα 
(σπαεσµπιφις) | ευπον (Ε αἰωὶ; κ 989. 19Τ. εγω ειπ.): υπ 9654. αν ειπω, 

16θπη 10Ρ]εῖ νο ἄἴωεγο; Άγνεα αἴδοἩ ϱ{Ρ ἐχί (πο Ἱέαπα 118 πος ΑΥΤΗΣ) ἄἶσο 
υμιν ει. ἔρᾳνΕε: α Ὁ ς ο ΗΣ: 1 Ἐιδιπβτο 171 (ποη Πεπι1Τ0) οἵα ... Ογτ 

4391 εγω (0Π188Ο Ὁμιν). Ῥταείετεα ΕΙ, 19Τ. αάὰ εγω (Βΐνε αἆ υμιν 5ἶνα 

8 8δ6ᾳᾳ ἱταβ]ίατ) 

7, 16 

16, 189 



906 14, 91. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

π « .. ϱτ 1 - .] ’ ε .. τρ Γ ασ ΄. { ο 

εἶπον υμῖν. 5 ές ει) αφίηµι υμῖν, εἰθΙ ΩΩ) την ἔμην δίδωµι υμῖν 
] Δ « / /. ΑΙ /. δαν Δ / 

οὗ καθῶὼσ 0 χόὀσμοσ δίδωσι εγω δίδωµι υμίν. µη ταρασσεσθω 
Γ νυν « ’ Ν ’ ς 2 / ιο) ο πτ ΕΤ, 

ὑμῶν ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω. 325 ἡκούσατε ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν 
ς ’ ΔΝ / λ ς κύ .] - / Ν 4 

Σ ὑπάγω καὶ ἔρχομαι πρὺσ υμᾶσ. εἰ ἠγαπατέ µε, ἐχάρητε ἂν ὅτι 

πορεύοµαι πρὸσ τὺν πατέρα, ὅτι ὁ πατὴρ μείζων µου ἐστύ.. 29 καὶ 

νῦν εἴρηκα ὑμῖν πρὶν γενέσθαι, ἵνα ὅταν γένηται πιστεύσητε. 
3 λ Π »ε ο η ) Ν « -/ ” 

96) οὐκέτι πολλα λαλήσω μεθ υμῶν' ἔρχεται γὰρ οτου κόσμου ἄρχω», 
Δ .] 3 . ν] ” σδο) .) » ο  « ’ ο ο] - 

καὶ ἐν ἐμοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν, οἱ αλλ ἵνα Ίνῷ ο κύσμοσ οτι ἄγαπῶω 

2Τ. ειρ. την εµ. διδωμ. υμιν αἳ. Ον 1103: 43100 οµ]πί 3,355 οµ{6ς Ἐιςθς 564: 561 
θἱµ5 145: 11 ϱΠΠΕΟΡΗ 139 14111 11309 Νοηπ Σ14 οίςο.... χ 69. {5ος οτι | δι- 
δωσιν: κα αάᾶ υμιν. Βἰπη]έον Νοπ ἕ 102 οὐχ ὡσ ὕμμι δίδωσιν ος |ο 

οἱ ου καθωσ πδᾳ διδομι υμω’ | ΑΓ αἱ ταρασεσθω 

28. ἠγαπατε αἱ. ΟΥ1354 Εδηβτο 110 ΑΙΦ35 εκοᾶᾷ” Ερὶρ]ι 0 Ομ δτ ογς 
40843 0ΥΡ105: 390: 801 αἱς... Ρ"Η1, 69. (96ῖ 256ἵ 4] ραιιο Αἰμεᾶᾶ θα αγα- 
πατε ] οτι πορευοµαι ΕΠΙ ΝΑΒΡΚΊΧΠ α) 121 νο δγτέα οἑπίτ οίμ) 6ορ 

6ο ατίη αθίἩ ΟΥ Εαβατο ΑΠ 335 οχζοᾶ ἹἙρίρῃ ΟΥ ΟΥ 18. 844 Νοππ 

ξ1Φ. 114 ΟΥΡ οἰο... ς ( αὐ 92) οτι ειπον’ πορευοµαι οππι ΕΑΗΚ:ΜΒ 

ΟΓΔΑ αἱ Ρίου Απζ 9 Πα] 139 Απιρορὸ ] πρ. τον πατερα: α 139. 69. 
194. 946. 1008 4Τεν Αγτεὰ (ΣΕΝ πἀ« μου | ο πατηθ ου ΔΕΔΑΗΡ"1ικ 
1. 98. 64. 101. 4Τεν 9Ρο6) «δα β3 ϱ] νρ βγτὴ αθί]Ὦ Αλ929 ΟἨΥ 3501: 508 
Ογλ: οοπι Ἰ]α 1 435 ΤΠ 158 Ονίπί 5,565 Ῥογερτανκ 14 ΟΥΡ -δαι Ἠ1] 515: Τ81 

θί546Ρ (Ί{επι ο πατ. ο πεµψασ µε ΟΥ1195: 155. Ἱοῦ ριαααίεν Ῥια]α]άστα, 
ίεπι οπεµψασ µε πατηρ Γ1ἱά τ1 111: 50 {5015 ς (4900) αά µου, ἴωπ 
[μου], οαπι και ῬρὔΓΔΑΠ απο αἱ ρ]ενγα Εα οορ Αγγα αγ σο ΕΙΒ 
πηαγο 110 Οι θΣίχι ια] τι άστο 

29. πρι’: 15. 68. 134. 946.προτου | ινα: κκ Ομ ον οταν: ιν εαν | 

πιστευσητε: Ὦ αάὰ µοι, Ἰΐεπι 35. 946. 99εν Ρ5 οτι εγω ειπον υμιν, 

Ίίοπι ] ραΐ φποπίαπι (ρα (ωΐα) ε/ο δή, ΟἨΥ οτι εγω ειµυ 

90, ερχεται: {4 (που 1) ΗΤΙ135: 315 (ποἨ. Τέρι 535: 519) αἳ οοπίεί | γαρ: 69. 
ΑΥΤΑ οπῃ | του ποσμου 8ἶπε τουτου ΟΠ ΝΑΗΡΣΤΗΧΓΔΛΙ απο α1150 ϱγχ 
αἱ Τῃ ἀτί 141 οχζάἆδ ΟΥ 0 ἨΗΠ1ρ 318.,.ς (Ξ5 αΡ 8) αάά τουτου 

σπα 1. 946. 906 αἱ πια ο (Μαέσι]ὲ ζις) νο (83: σ αίν1ᾶ) γεἰ] (8εᾶ α Ὁ 

ο ἀ ΕΙ α λζμβ ππιιάέ, Ἰξοπι «ορ αἰ) Οµ3516 οι" ῦ οἱ588Ρ οι λπίἍθας 
(ές πιπά{) οἱ ὐτ5 οιίνετ ΗΙρρρτον (αρ Μα! 1,54) Ῥα5 5” Μας 31 ΑΙ 155 
οἱ”46. 106 (]]γ 85,508 Ογτε» 605 Τ]άτί 1 1οῦτ Η1] 535: 619. 1091 (015 Ἰπζιβ πιά, 

861η ]ημήης βαεσμ{). Ῥναοίογοα 1. 69. 946. 906 ονρ Ηἱρρρτον 091816: 5,335 

οί ο ὐπί 2/16 ο(Ππαΐου Έα 9 Αιμίθς ΟΥτο5 695 Ἠ]απἰπαμ]ο αρχων 

απίο του κοσιου (τουτ.) Ροή | οὐκ εχει ουδεν (0 α πἀά ευρει) οἱ. Ὁ ο 

οϱὔῦσ]ᾳνρ 8ΥτδοἩ οΗΡ κι οινν Ον 5215: 3950 οἱολίοκ αᾷ ποπ 151 ο πί 
36018: 5960 α] ΗΙΙ1051 Αα]... αΡ’ ευρησει ουδεν ουπι κῃ 49. 116. 252118 ἳ ϱ] 
βρο α1όδοι α)ζνιδί ϱΑΥΥΡ ΑΕ αγπι αθίἩ (15 ευρήσει 5ἳνο ευρισκει) ΗΙρρ 

Ῥτον Οτίπί Αι Μας” (6.111) Βαρφ”55 Ογτεδθθδ αἱ ἨΠ 120. 318. 

Τίοπι ΟΥ3916 οἱ 11549 οιἶπίΣ,215:. 1,6υ: 601 ϱίς ευρισκει ουδεν (Ἑρτρῃ ὅ50 
οὐδεν των αὐτοι έὔφισκει, Ἱἴεπα Τβ4ἱ4540Ρ85 αρ 11 1/01 πλ] εΟΥΗΠΗ 

Ύπαο ἐρεῦιδ δια ἐπυειίΜ) 

Ώ, 

τ 
μν 
4 
Μὴ 



ΚΑΤΑ ΙΘΑΝΝΗΝ 15, 4. 907 

λ ; λ Ν 3 / / ς ’ σ - 1 / 

τὸν πατέρα, και καθῶσ ενετείλατό µοι ὁ πατήρ, οὕτωσ ποιῶ. ἐγεί 

ρεσδε, ἄγωμεν εντευθεν. 

ΧΥ. 

2 ; » ο ον. ; τ. τ ; ε [ 

1 Εγώ εἰωμ ἡ ἄμπελοσ ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ µου ὁ γεωργόσ η φιαή, Ἴς ς 
- -- ) Ν λ ’ 31 ϱ) / Ν - 

ἐστι. 3 πᾶν κληµα ἓν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπὀν, αἴρει αὐτό, και πάν 
λ : Δ 7 : 9 [ά ΣΑΙ ΔΝ : λ / . ’ : 8 ηὃ ἵ 

τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτὸ ἵνα καρπὺν πλείονα φέοῃ. ὃ δι 
[4 ο οι Ν Δ ’ ο) ΄ « ος ’ 3 

ὑμεῖσ καθαροί ἐστε διὰ τὺν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν 4 µείνατε ἓν 
η) έ - Ν δα νν 

ἐμοῦ κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼσ τὺ λημα οὐ δύναται καρπὺν φέρει» 

81. και καθωσ: ΑΕ Ὦ ΠΣ: οι καν, Ἠϊπο Ίμῃ [και] | ενετειλατο µοι 6ΝΠΙ 
ΝΑΡΓΔΑΠ πποῖ αἱ Ρί6; «ορ βυτα!; οίΏΕ αγ ο... Ἰμπ εντολήν εδωκεν 
κοι ειπα Β1, (κ 1. 19108 ὅδ,) Πε νο (ΟΥ 998): κ 98. εντολ. δεδωκεν µου, 

1. 19115 εδωκ. μοι (1. Ἀου Ίος αὰ ο πατ.) εντ., ΟΥτ εντ. μοι δεδωκ., 

Ῥ ε ᾳ ΗΙ1535: 1931 πιαπάαίμπι (Ῥτγαεσερίιπο) πι] εαν. Ο8 αἱ. αεἰμῖο εί 

΄Γαοΐο πιαπιάαξιπι οὔ15, 8δ(ΙΡΡ εἰ εἶσμί αῑεώιέ ποζ]ηὶ ῥαἱετ πιαχιάα πι Βήπι, 8ὲς 
}ασἴο :: αἲ νιάείιν εντολ. εδωκ. εἰίςο αά 19, 49 οοπ{οτπηκίαπα | ο πατηρ: 

ϱ ο Ι” (αεἰμῖο γ]άο απίθ) οἵη 

ΧΥ. 1. ή αμπελοσ εἰ. Ο1επι15ἳ Ον Επβάετη 579 εἰθ5 ὅτ1 ϱἱρ5 4956ίο Βαβο5 
483 (ΑΙΜΙ56) εἰε: μἜ οι η | η αληθινή Εἶπα αἀάίαπι οπΊη Πο ΟΠ1Η αἱ 

Ρίεχ 1έ νο τα] 016πι155 094,35 Εβάςτη ο{65 α{Ρ5500 Ώμαβερ εία... ὄὅ. 28. 
Ον 5004 ο{ρτον (Νο ο Μα] 16) ο πί 5,9τ6. 49564 (οί ο. 1πί 5,954) Οµν 8/510 ἱχί 

α{δ11 οοπι ΟΥ 159 σοπα (1ο Ίέεπι δ011Χἱ) ΗΙ]Τὁ αᾷ υμεισ τα κληµατα :: 

εχν. ὃ | ογεωργοσ (Ρα αἱ Υεοργ.): Ώδ ΟΠ 0 

9, φερον Ρεῖ: ΑΗΓΣ 98. 4] αἲίᾳ φερων, Ίο 8ος: Α 90. 8] αἲῑα φερων | µη 
φερ. χαρπον (εί. ΟΊ6πη 125 ΕΙΔΡΣ 500 οἱς): Οτ 2904 ΠΌεΓο µενον µη φερον 
δε καρπον, Ἰίεια ΗΙ]Τὁ Ίου. ΠΙάΠΕΊΒ ποφο Τεγεις γιοίηπι | αιρει (α Ὁ Ε 

ἆ Μοδ): ς ο 5. σ]ᾳν5ο «ορ ἰοῖζεί, ΟΥΙΠΙ 4563 εποίᾶεί, Ἠ 1116 εγααἰσαδί- 

ἐΑ Νοπη 4 διατµησει | αιρ. αυτο (1. 2Ρ6 οπι αυτ.): Ὦ ο 1 αἀά ραΐο | 
το καρπ. φερον: Ὦ το Σαρποφορον, Οἶεπι 195 το καρποφορου», ἃ 

Νονα(τία Τγοζεγιπι (5εὰ ἆ φι }γμοίμπι αάγετε ... κ τον καρπ. 

αυτου φερον, Ο15.50410916 µενον και ποιουν καρπον χαλον | καθαιρευ 

(αἳ. α { Νοναί ΟΊεπι 125 Ον 5394 οι πί 5 ὔτό ἨπβρΣδοῦ ϱ{ς): ρὺοεβ” σ1 
ᾳ να «ορ Οτίπί 1,56 ἨΠ16 καθαριει, ΝΟΠΗ οἱδε καθαιρειν | αυτο 8εο 
(Πζ αυτοσ): κά αυτον... ἃ 4 Νοναί ποη αχρτῖ (α οπππεπι [Νοναί οπιπε] 

γιοί(εγιπι ρηφαί, α οἼππιο }ιοἰ{/εγ μπι ργ/αδὈίθ), πθς Ἰαβθοαπέ Οἶεπι Ον | 

καρπ. πλειονα (Δ Οἶεπι πλειω) οππι ΝΡΏωμ”κ 985. 151. Πένυ ΟΊειη Ε8Ρ5 

Ονν 9566 ΟτΙπΙ5,9τ6 ος 1 δή Νοναί ΗΙ ... ς πλειονα καρπον ουΠι ΑΡΜΖΓ 

ΔΛΙ πποῦ αἱ ρ]ος: 055504 Βαβεία δΙτ Τμάτι τὸ (Νοππ 5 µειζονα καρ- 
πον) | φερη: ΗΚΛ 19. 69. 4Τὲν ΥΣ6Υ αἱ” φερεν 

9. 4, ηδη υμεισ ἄδᾳπα καρπον φερευν: 3 ἆ οτη 

4. καὔθωσ: 19. 69. 946. α4ᾷ γαρ 

Μ{6. 46 
Μο 14, 4» 

19, 19 



14, 19 

ὃν 

908 15, 5. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

αφ ἑαυτοῦ ἐὰν μὴ µένῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτωσ οὐδὲ ὑμεῖσ ἐὰν μὴ 
ἐν ἐμοὶ µένητε. Ὁ ἐγώ εἰι ἡ ἄμπελοσ, ὑμεῖσ τὰ κλήµατα. ὁ µένων 

ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἓν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὺν πολύν, ὅτι χωρὶσ ἐμοῦ 

οὐ δύνασθε ποιεῖν ουδέν. ϐ ἐὰν µή τισ µένῃ ἐν ἐμού ἐβλήθη ἔξω 

ὧσ τὸ κλημα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὸ καὶ εἰσ τὺ πῦρ 
βάλλουσιν, καὶ καίεται. τ ο ἐὰν µείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ ῥή- 

µατά µου ἐν ὑμῖν µεύῃ, ὃ ἐὰν Θέλητε αἰπήσασθε, καὶ γενῄσεται 
ο ε.. ὦ) 154.10 ὁ κά / ς Ώ νν ὑμῖν. ὃ ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ πατήρ µου, ἵνα καρπὀν πολὺν 

4. µενη 6ΙΠΙ ΝΒΙ,  (πιαπεαϊ) ... ς μπι Τϊ µεινη 6πΤῃ ΑΡΧΓΔΛΙ απο” (86 α 

µεινει) αἱ οπιπΣ]ᾶ Πρ]ετ ἆ να (πιαπθεγῖέ επιαδεγτ) ΟΥ 19585 (εμµεινη) 

ΕΙΒΡ5500 Ογτ δή | ουδευμεισοαί. εἴσᾳανς... Χτδο αἱ ραῖς α 6 ραί 
ΗΠΙ ΥΥΡ ΤΕΙΒΡΣ και υμεισ. Ἰίοπι Ὁ ΕΞ εἷο εἰ γι ὕπ πιε ποπ πιαπδεγίί 

(413: πιαπεῖ) | µενητε «απ ΝΑΒΙ, (0Ρ8 µεγειται) ἃ (πιαπεα(ζθ) ...ς Τὶ 

µεινηήτε ΟΠΠΙ ΡΧΓΑΑΠ απς7 α] ἴογα ΟΠΠ ΕΙΒΡ5 ΟΥ 1: ραϊεῖ ΡΓΟ ταί]οηθ 

(οβῖαπι απί κενή (ν. 4 οἱ ϐ) εί µενητε απ εινη εἴ µεινητε Ἱερεπάμπι 

6556. Α]Ιΐεγ οδί ν. Τ. 

ὃ. εγω (εί. ΟΥ 335 ο πίΣ, 121 Ἠπ8Ρ5 500 οἱ): ρα ἆ αὐὰ γαρ | εν εµον: 
ϱΕ13 οιη εν { ουτοσ: ΝἜΓ 194. Υ5ΟΙ αἱ ϱο (οἳ ἄ.ΡεΙ. εί Τοθῦ. αἆ Ἡ. 1.) 
ουτωσ | ουδεν (α αάά πθὶ ὑπ πιε (μὲ πιαπδεγί(): Β ουδεεν ... Ρ. 6Ρ8 

ἆ οπι 

ϐ. µενη οπΠΏ ΝΤΑΒΡ (304 μενεῖ)... ς Τϊ µεινη ΕΠΙ ΝΟΗΣΓΑΛΠ αποῖ α] {ετο 

οπι ΟγΓ515:: ν]άθ αἆ ν. 4 | εβληδη (03 επληθη): αἱ, 209. 254. α13 
Μος εκβληθη | εξηρανθη: τν ξηρανδη | αυτο (9) οππι ΝΡΗΧΔΗ 1. 19. 
35. (69. αυτω) 194. 249. 946. 909 αἱ ρ]ιβ16ς α νρε]ο 5Υτ5οἩ α(δτ ανα 
ποἰἩ (ρο εἰ οοἰΠίρφ έν) ΟΥγν ... ς Ἰωμι Τϊ αυτα εππῃ ΑΒΓΑ ης] αἱ Ρ]6Υ 8 

Ρο {3 απι {ὰ {οΓ πρ ἴ8ιΥ «ΟΡ 5ΥΥΡ 1: συναγουσιν ν]άἀεῬαίαχ Ῥ]ι- 

γβ]επΙ Ροδέστο | το πυρ (80 --- το, 82) ο. ΔΑΒΕΟΚΙΜΒΌΓΑΛΗ αἱ ρ]ιβῖ” 
ΟΥ 8/515 3, ς Τωῃ (οκ 6ΥΥΟΥ6) 011 το 6πΙ ΡΗΣ αἱ πα ΟΥτ3915 μάτι 
2411 οι», ΟΕ οί. Οτ5/591 ---οπατηρ µου εκκοπτει χαι εισ πυρ αυτο 
βαλλει :: οἳ Μι 8, 10. τ, 19. ιο ὃ, 9 (Με 9, 99) | ῥαλλουσιν: 58. εµ- 

βαλουσιν (ιθείε Ττες εκρ.) 

Τ. Οοτταρίε 69: εαν µη µεινήτε εν εµοι και τα ῥηµατα τα εµα ου µενει 

εν μι)" εαν δε µενητε εν εµοι µήνει (Ρτο µεινη)" και ο εαν ὤελητε 

γενησεται υμιν. | εαν: Ὁ 254. Ε{ο08 Ρο 60 ΒΥΣΣΕΝ ε(λ αάά δε | µεινητε: 
α Οεθ215 µενητε, 954. µενειτε | µεινη: 1, μενει, ὃ. 151. (εἳ. ΟἨΥΠ1ο5ο 3) 

µενη | ο εαν επι ΑΡΙΙΧ πό Τε]] α] οππηὂΊᾶ,,, Ἰωπ 0 αν ουπη Β... Ἀοσα 
εαν | θελητε(α νο ΓΗ35 4 να νομος): Α βομ”" 948. Ίδος Ογνή τή 

ΟΙ (ΠΟΠ ἴΧί) Φελετε, Ἱίεπι ἆ ο υη]Μί8 | αιτήσασθε (ΑΡΓ αἱ πια -σθαι:: 

οκ ο απιἰδβίππογαπα. αβαβα [ΓοΓθμΗββίπιο, 56ά νίάθ Ἡ. 1. δίῖαπι 

νογβΙοΏθΒ) οιπι (640/) ΑΒΡΙΜΧΓ 1. 106. 194. 191. 946. αἱ Ον 515 

αχπλοβο4 ϱ{81Η5. Ίέρτη Ῥείίε Ὦ ο 3 ᾳ Κο 6ορ ΒΥΤΗΤ ασπῃ αθίἩ. Πεπια ο 
Ε ΑΥτ5εΏ ΡΕεΓΒΡΡ Ῥείεγο Ἱ. ο. αιτησασύαι ΟΠΙΙ86Ο παιδες... 5 αιτησεσθε 

(4 αἱ -σεσθαι) οι ΝΕΘΗΚΒΌΔΔΙ αἱ ρεσπα ΟΗνπποΏίΕ ΥΕ, Ίἴεπι Ρείεζῖ 

ρνρ 5ΥτΡ (:: οξ 16, 26, αἲ 10 κ οἰς αιτησασύε) ἱ υμιν: ϱ" 4” ϱ οἵῃ 

8. εν τουτω: κι” αἱ α]ῑᾳ εν τουτο | πολυν (48ΕΥ οπι): Ὦ απίε καρπον 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 15, 14. 909 

η Ν ’ ἡ Δ , Ν 2 ’ / ς 

φέρητε καὶ γενήσεσθε ἐμοὶ µαθηταί. 9) καθὼσ ἠγάπιησέν µε ὁ πα- 
3 ς δν / 3 μον ; . - ” 

τήρ, κἀγὼ ἠγάπησα ὑμᾶσ᾽ µείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῃ ἐμῃ. 10 εὰν 
2 ’ ΄ ” “ 1 / 2 Ν 

τὰσ ἐντολάσ µου τηρήσητε, μενεῖτε ἐν τῇ αγάπῃ µου, καθὼσ κἀγὼ 
- Ἂν ) - 5ὸ ο 3 

τοῦ πατρόσ µου τὰα ἐντολὰσ τετήρικα καὶ µένω αυτου ἐν τῇ ἀγάπῃ. 
. ς - α { ὁ ΓΛ. ᾽ ε{ ῴ πτ Δ ιά . 

11 ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ὥνα ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ ἓν υμῖν ᾖ καὶ ᾗ χαρὰ 
{ - κά τά 3 Ν (τιν) η 6 ντ οα ΄ 2 - 3 ; 

ὑμῶν πληρωθῃ. 12 αὕτη ἐστιν ἡ ἔντολη ἡ ἐμή, να ἄγαπᾶτε ἀλλή- 
Ν 2 ς το . 90. /.- / ’ 

λουσ καθὼσ ἠγάπησα ὑμᾶσ. 19 "Ὅ'' µείζονα ταύτησ ἀγάπην 
4 Ἡ Α΄ 2 - ο πάς Ἡν - ΄ 2 - 

οὐδεὶσ ἔχει ὧα τὴν ψυχἠν αυτου Ψῃ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ. 

14 "5915 ὑμεῖσ φίλοι µου ἐστέ, ἐὰν ποιητε ἆ ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν. 

Ῥοη | γενησεσθε ΕΠΙ ΝΑΕΕΗΕΡΒΌΓΔΑ αἱ ΡΙετ (αἱ αἰίᾳ -σησόε) Ον 51519 

ΟΥ Σ19..,. Ευ Ίμῃ γενησθε ο. ΒΡΙΜΧΑ 1. 969. Εἱβο]ι”” αἰ1 Απιρη!!”δ6 

(Ον Ὀ]άεπα κνα υμεισ μον γενήησθε µαθηται και καρπ. πολ. φερητε). 

Αά πἰταπηπθ Ι6οίίοηεπι αἀλμὶρατί ροβδιιηέ Τα θηϊ, αί εξ εΓΠοἰαπιζιξ νοὶ 

(4 ἆ ϱ α) εἰ ετδίς, Ε εί ροδ5τζῖς Πτεγί Ἱιαροπί. Βϊπιϊ]ΐζεγ «ορ Ρο είο; οοηίγα 

εγταίτ ο(υ οἱ ονΐς | εµοι: Ἡ 9δ. 81356Σ µου... 7 304. µου 

9, καγω: 98. και εγω | ἠγαπησα υμιᾶσ 6ΠΠΙ ΝΑΡΖΣΓΑΔΠ πηςῖ αἱ (Θγε ΟΠΙΠ 

ο {85' ρ νο 6ο τε]] ΟΗτ 3515 ΟΥ 551 Νοναίδ10 (6118) ... Ὦπ υμασ 
ηγαπ. ευπι ΒΡΓ 1.4 Ὀ ες 

10. νἘ αὓ εντ. αγαπ. τ. εκη ν. 9 8ὰ µενειτε εντ. αγαπ.τ. εµη ν. 10 

ἐαης] πε. Βαρρ] νὸ | µου ρτῖ: Α τασ εµασ | τηρησητε: α.Ι, ΡΡαἳΕ3 
τηρήσετε | µου 56ο: µεχ 44εν τη εµη... οπ | παγο εππι ΝΏΡῖα νο 

ε Γ83:σ νς «ορ 5γΥΑΙ ατπι ΟΥ 531... ς Τη Τί εγω ουπι ΑΒΙΧ ππο 

τ6]] αἱ οπιηνῖᾶ ἆ ᾳ αγταῖτ ρο αθείμ Νοναδ]θ | του πατροσ µου απίθ 

τασ εντ. οι ΝΕ α ϱ 8”. σ νσ ΟΥ Νοναίδῦ, βεά Ἠ α ϱ 5: Οµτ Νοναί 

οτι µου, Ἰίεπι « α, Ἠΐπο Τη ΤΙ οπι µου (εοπίτα κἲ µου εἰῖαπι ρογ 6ΓΓΟ- 

τεπι ροβὲ ε/τολασ αᾶά, αποά 1απι κ ἀεἰενΙθ) ... 6 μη Ροδἱ εντολασ 

Ῥοη ΟΠΠ ΑΡΙΣΓΑΑΠ ιποῖ αἱ οπιηῦ]ά ς 6 Έα Ρο τθ]] ΟΥτ | τετηρηκα: 
Ν ετηρησα | μένω (αἱ ΕΜΒΓΔΠ εἰς): Εὔπαυσ αἱ η µενῶ 

11. ταυτα (οί. Οἶαπι 6): ϱ ΑΥτΡ αάά ὃς | ᾖ (α0Ρ’) οππι ΑΒΡ 1. 98. 98. 

106. 249. 9561. 954. νδοτ 9Ρ8 (ε{. 5ομο] 5τ (759) Τ{ (εχε ϐ) νο Ρο βγταῖτ 
είΏὲ αγπι ααίἩ (564 98δ. ο ΥΕΝ ο(Ώχ απίθ εν υμιν Ρο)... ς µειγη επι 

ΒΗΧΓΔΑΠ αποῖ (Ἡ µενη) αἱ ΡΙετ Ε (ΟΡ ΠεεΡΒ) ΟΝΥ 9518 Ον" 

12. αυτη: 18. 69. 194. 98ευ Ο1επι”δό 0μηδ 18 έοπι α4ᾷ ὃε 
19, µειζονα (69. -ζο 56): 1, αἱ Ραιο µειζωνα | οὐδεισ: Β ουδε εισ | ἵνα 

βἴηρθ τισ οππῃ πρ” ἆ α Ὁ ο ο 82 αγπι αιοίοτάπρ] ππατίνγ αρ ΟΥΡ 584 Τιοίξ 

194 41 (νἷὰε αρ βαβ) ... ς Ἰπ ΤΙ αἀάᾷ τισ εππι ΝΕΑΒΡ"Ι«Χ ππο τεΙ] αἱ 

οπιητιἀ [σᾳ νς ({ αἱ - φμῖε ροπαί, νο μέ - Ῥοπαί φαΐ, α αἱ ἱ φις απί- 
πιαπι εἴο) δο 8ΥΤΥ τε] ΟΥτδδό 0Υρδδ αἱ 

14. υµεισ (αί. 1 να Τεἵ): πὈρ” ἆ αᾶά γαρ | ποιητε: ΙΜΧΓ Π8ε]" αἱ ποι- 

ειτε... Ρ" πονήησητε, τε Γεοενν (α γεορετίίς) Ἱε νρ | ἆ (αΡ’’, ἵμα 

εκ 6ΥΤοΤθ6 4ε Β) οἶπι .ΡΙιχ 1. 69. 249. 946. 2Ρ9 Τρθ α]ὸδετρο εβρ 

νρ ΒΥΤΡ Της είἩ (οορσ1ᾶ) Τπάτινς ΟΥρΙ5ή Ποϊβδια]... Τὸ επ Ώαε 

ᾳ Ρο αεῖἩ ΟΥΡ 105 Τιοἳ[155 οἱ 134... ς οσα οἳπι ΑΙΓΔΑΠ αποῖ αἱ Ρρ]ετ 

ΒΥΙΞΟΝ ϱίρ ἴχι Τμάτέ 19133 εἰ2 195 (8εᾷ πίχοα Ίοεο παντα οσα) Όνν 55 | 
εγω: Δ 8ἱ Ρ8ις ἃ ε ΟΥΡ105' 19έ οπα | εντελλομαν: Δ 69. αἱ εντελλωμαι 

14, 15 
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19, 94 

1 Το 8, 16 

8, 91 



6, Τυ 

14, 15 
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910 ᾖτδ, 15. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

- ” εκ δη, 9 « - 2 - 2 
10 οὐκέτι λέγω ὑμασ δούλουσ, ὅτι ὁ δουλοσ οὐκ οἱδεν τή ποιεῖ αυ- 

- { . | - ο πε Δ | α΄ ΄ .. ” Ν 

τοῦ ὁ κύριοσ᾽ ὑμᾶσ δὲ εἴρηκα Φίλουσ, ὅτι πάντα ἆ Ίπουσα παρὰ 
- ’ 3 /’ [ὰ . απ] εν] { - κ, [οἱ 2 .) 

τοῦ πατρὀσ µου ἐγνώρισα υμῖν. 160 οὐχ υμεῖσ µε ἐξελέξασύθε, αλλ 
” ᾽ ’ { - νκΟ, { - ” ά -” [ιά ’ .] 

εγὼ εξελεξάµην υµᾶσ, και ἔθηκα ὑμᾶσ ὕνα υμεῖσ υπάγητε καὶ καρ- 
1: πα πα 3 ΄ Ἂ ο, 

πὺν φέρητε καὶ ὁ καρπὺσ υμῶν µένῃ, ο ὥα ὅ τι ἂν ατήσητε 
1 τ 198.10 υ , - .] ’ κ ας Ἆα - .) /’ 

τὸν πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί µου ὃδῳ υμῖν. ταυτα ἐντέλ- 
ς - ιν »] - εν) ’ 

λομαι υμῖν, ἵνα αγαπᾶτε ἀλλήλουσ. 
..) ς ε - - ’ α΄ 3 Ν - 

15 Εἰ ὁ κύσµοσ ὑμᾶσ μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον μὲ- 
, ο. 4 - ; π ς / Ἂ α΄ ὃγ 6, ώ 

µίσηκεν. 19 εἰ ἓκ του κύσµου ἦτε, ὁ κόσμοα ἄπ τὸ ιδιον εφίλει 
--ά Δ » αά / 2 ν ’ σα” 2 .] Δ .] σ / { ”- 3 - 

ότι δὲ ἐκ του κὐσμου οὐκ ἐστε, αλλ εγω ἑξελεξάμιῃ' υµᾶασ ἐκ του πο μη. 

15. λεγω υµασ ΟΠΠ ΔΑΗΙΙΧ 95. 900. 949. αἱ Ῥαιο ΠΡ] ἆ να »γταῦν οίτ 

ατπι Πππί248 Οχρτον (αρ ΜαϊΙ6, ἀθεβί ΝοιΙς) ολαί”,101” 518 6/1, 543: 640 

0ος! ὄα ΟΡΗπποδς” ΟΥ 558 οίπάου 555 Τμάγί 11091 (καλεσω υμασ) ΟΥΡ 

108. 194 Τ, οἳ{ 151: 158. 194: 1] 53Σ.., ς υµασ λεγω επι ΡΒΙΤΙΡΑΛΠ Πποῖ α] 

Ρε ᾳ 5ο αεί Ον 1 ὁ οἱ (υµασ καλω) η ΟΥ 31 ] αυτου ο κυριοσ 
ΕΠΙ ΝΑΗΡΤΙΙΧ Πο τ6]] αἱ Ρ]αυ Πηπί 515 επιε! ΟγΥ δν κ 69. 151. 25οΥ 

αἱ ρ8ιο Ο5 4335 οἰἰπί δν: 1: 3,3 θιδ οι ΟΗ δ/511 πι 5βοπιε] ο κὺρ, 
αυτου | οτι παντι είς: Ον 155 Η11553 οτι Φναμεμενηκατε µετ εµου εν 

πασιτοισ πειρασµοισ µου (Π11 οἳι µου) ὲτ οκ Ἶις 29, 38 | παντ. α εἰ. 

8 ο 4 Οομ5{θ)3Ι (ὀουλουσ, αλλα φιλουσ, οτι οἱ) ΟΥ 55 α] Τνπίσαδ ον 
1Π{ 591 ϱ{”,840 Νονα{510 θίο ... ϱ”5 98. 98. 44. 129. 982. Ἠδοτ Ὁ ο ἐβ7' 
νο Ον 5 ΟτΙΠΙ 515 παντ. οσα (οπιπία φιιαεσἸήπῳις) | µου: 1. 20 
[υπ 145 (οκσᾶα Ρ]ετ) ΟΗΥΠΙΟΡΕ ὃ ϱἵη 

16. αλλ: Ὁ αλζα | και εθηκα υµασ: 4 19. 250. 3086 6Ρ9 ρο οπι | «να 
υμεισ: 28. οτ. 12τ. αἲδ Πρ]α (ποή ϱ Γα) νρ σορ παιἩ ΟΥ 1855 Τ,οἳβ194 

οπα υμεισ | καρπον: Α 19. 946. ρταεπι πολυν (Α -λυ), επι ΑπιΟΡΣ 48. 

505 αὖἆ ρωγύπιμπι |. µενη: ΝΑ 95. 69. α)ῦ µενει... κχΠ αἱ ρ)α81” Ογν 

8οἳ 19 µεινη | να (89): κἲ οι... 19. 69. 194. 946. αἲπι ινα και (1 Πμοῖ! 

εἰ φοζσωππ(ιε Ρο πέ φιοᾶο.) Βία ο: εί ιοί πεδίεν εδ αἱ οὐ φωά οἲς 

(απ οἀ ἁτάτί ἡ Ρτο µένη ϱ) | αν: ΑΔ αἱ ραις εαν | αιτησήτε 6ΗΙΙ ΝΑΡΙΝΧ 

ππο χα] αἱ οπιησίά.,,, ΒΠ αιτητε | δω οσα ΛΗΡΚΤΙΘΌΓΔΙ αἲ ρεγπαν{ά 
εν Τϊ ση ουπι ἘΕΗΝΧΛ(εί Μ ὃωει) 589. αἰθὸ (:ν ολα αογπια ἵπ Ῥαπ]ὶ 

ϱΏρ ἐγεαποεηίαία, ἵῃ ονν Ἠαιά οσνία”!)... Ν (αί”αείς, βοᾷ νίάο απίθ) αἱ 5 

(ενα ΟΥΤ8ΟΙ39 ῥωσει | δω υμιν: 19. 69. 194. 946, τουτο ποιήησω, ινα 
ῥοξασθη ο πατηρ εν τω υιω 

1Τ. ινα: Ὦ ο ΟΠι 

18. υμασ µισει: Ν µισ. υμ. (Ο9ΕΣΙ199 Οἱ ος λῖς πιά, φιία πιε ϱγίο- 

τεπι υεβίγιήπ είς) | πρωτον 5ἴπε υὐμ. 61πΙ Ν ρα Ὁ ο ο ΠΣ' «ορ ατπι αθί]ι 

ΟΥΡΣ68 εἰδ]δ... ς Ἰμι Τί αάά υμων ΟΙΤΗ ΝΕΑΒΙΕΝΝ απο γ6]] αἱ οπιηΥ1ά 
ἔσ]ᾳνρ βγεί οινε βαμπίπ ϱο (ΟνΙπίΣ99 ν]άο απία) Ορ” Οντπή ] 
µεµισηκεν (Βικ αἱ µεμµεισηκ.) εἰ. ας... κ εµισηχεν, Ν ἐµισησεν 

19. ει: ΑΔ ἤ | οτι δε: Ὦ 6 ΟΙ δε | ουκ εστε (αι. Ον 1590 οἰἰπί 1,51): ϱἨ ἆ 
τε (εγα((κ). 1 άνετο Ον 05 εκ του κοσμου ητε, καγω εξελεξαµην υμασ. 



ΚΑΤΑ ΤΩΑΝΝΗΝ 15, ο6. 911 

199.59 κόσμου, διὰ τοῦτο μισεὶ ὑμᾶσ ὁ κύσμοσ. 20 μηημονεύετε 
-- / ολλ η} ς οκ. τς 2 ” -- /.. -- / 18, 16 

του λόγου οὗ εγω εἶπον υμῖν' οὐκ ἐστιν δουλοσ μείζων του κυρίου ΠΜ 1ο,οὰ 
σης Ἱ η λ η « εώ / Ἂ ὦ / 

αὐτου. ο εἰ ἐμὲ ἐδίωξα», καὶ ὑμᾶσ διώξουσι εἰ τὺν λόγον 158,49 
ἕ ο } Ν λ κ ζς / ς 141.1 2 ο μου ἐτήρησαν, καὶ τὺν ὑμέτερον τρήσουσι. 921 αλλὰ ταῦτα 

145.39 / / ς -- ολ ε) [ζὰ /. 

πάντα ποιῄσουσιν εἰσ ὑμᾶσ διὰ τὺ ὄνομά µου, ὅτι οὐκ οἴδικ- 160 8 
ν / 9) 148310 2 π ἃ ῃ - σιν τὸν πέµψαντά µε. 22 ο εἰ μὴ {λδον καὶ ἑλάλησα αὐτοῖα, Ὁ Ἡ 

ς 2 2’ : - λ , ὸ ᾿ Ν - 
ἁμαρτίαν οὐκ εἰχοσαν' νῦν δὲ πρόφασιν οὐκ ἔχουσιν περὶ τῇσ 
[4 ’ 2 ” Ὦλ πλα τνς 3 Ν -- Ν Ν ’ 

ἁμαρτίασ αὐτῶν. 29 ὁ ἐμὲ µισω» καὶ τὸν πατέρα µου µι- 
.. 145. 3 Ν / , 3 ο. «Ν Ν ”/ 

σε. 34 "51 εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίισα ἐν αὐτοῖσ ἃ οὐδεὶσ ἄλλοσ ἵ, 3 
3 / ς ΄ ” 2” . -” Δ αν 6 ΄ Λ 1ο, 88 

ἐπυίῃσεν, ἁμαοτίαν οὐκ εἴχοσαν' νῦν δὲ και ἑωράκασιν καὶ μὲμι- αν Ἡ 
’ υπ Δ π ον 5 ο ος 

σήκασιν και ἐμὲ καὶ τὸν πατέοα µου. 90 αλλ ὕα πληρωθῇ ὁ 
ὴ/ ο νὦ η πφεα τν . σἸ μὴ .. Ἑς 84 (35), 19 λόγοσ ο ἓν τῷ νὀμῷ αυτῶν γεγοάμµεένοσ ὁτι ἐμίσησάν µε δωρεάν. ος (60); ὅ 

ἑνπ του Σοσιου, παν ουχετι εστὲ ΣΣ του ποσμµου. | πισει υμ. (8 4 008 

οὕἵϱ) ο κοσµοσ: ἁ 60Ρ ΒΥΤΗΙΣ 0 κοσµ. µισ. υμ. 

20. του λογου (ΕΙΓΑΛ ΑΙ πι 7 σα νς ΒΥΙΡ αεἰἩ αᾶά µου) ου... Ἀ τον 

λογον ον, Ίξεπι Ὦ Ξ6ΡΠΙΟΠΕΠΛΙ (επι (111 «εγπιοπῖς «πιεπι, ε 1 8εΥΊΙΟΠΕΒ 4 Ἡεπι, 

ἃ 8ΕΥΊΠΟΠΙ5 (ιοᾶ) ... Ὦ τουσ λογουσ ουσ | εγω ειπον υμιν (ΊἱΡ]ετ εφο 

ἀἰωῦ υοδΐς, ο ΟΥΡ ΣΣ: 315 ἀἰπὶ νοῦΐθ): ν ελαλησα υμιν | δουλοσ: 8" 

ῬΓαεΊ µου | του κυριου αυτου: 254. 95εΥ αἀὰ ουδεαποστολοσ µειζων 

του πεμψαγτοσ αυτο», Ι{επι α πες αροδίοζιβ πιαῖογ εἴις φαξ ποῖςτέ επι. 

δὲ Ίαεο ποδέίς, }ε[ΐοες εδῖ δὲ Γεοεγς εα. Ἀοηπ ἄε οπιπίθι υοδί ἀἱσο: 

εΦΟ δοίο φιος εἰεφεγίπι :: εκ 19, 16 844 | τηρήησουσι: Ν Ρραπς -σωσιν 

21. παντα (αεί. Ῥείτα]ὲχ αρ α]1: 111): Δ απΠπία6 ταυτα Ροπ .... ΡΣ 25Τ. 945. 

636Υ α]δ αγπη οπι (Ομτ3 515 ταυτα γαρ απαντα) | ποιησουσιν: δ αἱ {ετε 

ποιησωσι | εισυµασ (9/) ο, να (έθπι Ἰαπι" ϱ) ΕΡΤ, 1. 99. Ὁ ο 3. 1 
(13 εἴγοα 9:08) ΒΥΙΣΕΗ ϱἵρ τηΏ Ῥοίτα]ες (αἱ ος Ῥεΐτο ΟΠτοπ1/) ΟἨΥ...Χ αἱ 

Ῥαπςο υμασ.... ς υμιν ΟΠΠΙ ΑΡΞΙΝΓΔΑΠ πποῖ αἱ Ριεγα ο [5 α νρ ϱσιτρἰσι 

οίἈὶ ϱορ σο ΟΥΤήΡ03 Νοναίδο 

35. ειχοσαν εππι ΝΕΝ"]μπ” 1. 19πις 98. ΟΥή 9 οᾷἆ οἰθτεάά Ογτ 904 ϱ(ὔ55: ὅτ9 
: .«.. ς Σιχον οἳπ ΑΡΙΝ”ΣΓΑΑΠΤε(ὗ αποῖ οἱ ρ]αεν Ον 9558 οι ή ΐνετ α(θῖ Οἷιτ 

9,δύ8 (αἰαΗ10 αἲα. α(ίαπισας), Ίέαπι ϱ" ειχαν | νυν δε (εί. κό ΠΡΙεῖ νο εἰς): 
π 6 οπι δε 

34. εποιησεν οππη ΝΑΒΡΙΚΙΣΠ 1. 19. 98. 69. 194. 949. αἲΤ Ον 1 δά ον, ς 

ΤΙ πεποιηκεν οππι ΕΕΗΝΜΡΌΓΔΑ αἱ ρ]ει ΟΥΥ 2201 | ειχοσαν εωπι ΝΗ1, Π" 
1, (-οσαν) 19118 98. ... ς ειχον οππι ΑΡΠΣΧΓΔΑΠΤ6ἰΣ απο" α] ρ]ον ΟΥ 

Ον, Ἱέεη Ρ" ειχαν | εωρακασι» ΕΙΠΙ ΝΑΒΡΒΤΟΑ αἱ Ρία ... ΤΙ εορακ. 

οππῃι ΕΗΙΚΙΜΧΓΔΠ αἱ τη (νε] Ρροίίας ρενπιαν1ά), Ῥταείενθα αἱ ῥᾳιο 1 
(Φμία Ῥτο νυν δε) οπι και µεμισηκ.. 4 και εωρακ. και, οοπίτα ϱ Ρο 

αθείἩ ροδί εώραμ. θά µε. | και εμε (ϱ” με) αἴ. Ὁ Ενα βγναῦν είὰτ αοί]: 
Ῥτεί” ας ϱ Η' 1 ᾳ «ορ ατιηθᾶᾱ ϱπΙ και 

30. αλλ (5ἱο πΠΕΟΠΙΣ. ΠΟΠ αλλα, 1 νειο αλ): ΑΤ. 61. Αν οπι | γεγθαμε- 

νοσ Ρο»ί εν τ. νοµ. αὖτ. επι ΝΒΡΟΤΙΣ 1. 90. 204. 4Ρε Τί νο απ (86/1 



14, τό 
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912 15, ο6. ΚΑΤΑ ΙΟΑΝΝΗΝ 

26 όταν ἔλθῃ ὁ παράκλητοσ ὃν ἐγὼ πέµψω ὑμῦ παρὰ τοῦ πα- 

τρόσ, τὺ πνεύμα τησ ἀλιθείασ ὃ παρὰ του πατρὺσ ἐκπορεύεται, 
ἐκεῖνοσ µαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ" 21 καὶ ὑμεῖσ δὲ μαρτυρεῖτε, ὅτι 

ἀπ ἀρχῆσ µετ ἐμοῦ ἐστέ- 

ΧγΙ. 
ο ορ μα. : 

1 Ταυτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα μὴ σκανδαλισθητε. 3 ἄποσυνα- 
/͵ / «ος 1461 211 σ φ αλ «Αλ γώγουσ ποιῄσουσιν ὑμᾶσ ἀλλ ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶσ ὁ ἄπυο- 

’ { - / ” ” Ὀ Ν - 

πτείασ ὑμᾶσ δόξῃ λατρείαν προσφέρει τῷ Όεφ. Ὁ καὶ ταυτα 
’ 4 2 ! λ / ος Αν σαν } Δ ή 

ποιήσουσιν ὅτι οὐκ ἔγνωσαν τὸν πατέρα οὐδὲ ἐμέ. 4 αλλὰ ταύτα 
’ ς -- τά σα 2 ιά -- ΄ 

λελάληκα ὑμῖν ἵνα ὅταν ἔλθῃ ἡ ὥρα ανημονεύητε αὐτῶν, ὅτι ἐγὼ 

φετδιπι {εφῖ εογεπι φιοᾶ αι) Ον ποῖα ΟΥΥ 205, ς απίθ εν τω ρου 

ουπι ΑΕΗΙΚΜΒΌΓΑΑΠ αἱ Ρ]6τ ϱο Αγγ αίς δἰμῖ 

96. οταν 51Π6 «ορ 6ΙΙΏ ΝΗΔ 2Ρ86 ϱ | πηὸ οοράᾷ αντ 11 5018 ϱ(δδ Ον 
8519 ΏρΙρΗΣΟ5 Νοναιδ Ηδδδα]....ς ωπ ΤΙ αἀά δε εππῃ ΑΡΙΗΓΑΠ αποῖ 

(4 οπι πιαἰε ελθη) αἱ ρε ἔρα νρ εορεᾶἁ ογταῖτ αγπι αθί ΟΥτ 909. 
Ἱίεπι α Ὁ ο 7 αὖά ἐτφο | πεµψω: Ὁ Β3’ ο ΒΡΙΡΗΞΟ5 πεµπω | παρα 

τ. πατροσ ρτῖ 1οσο (Ίπες α ᾳ ΕρΙρΗΒΟΣ οπη) ΜΙΠο µου οι, Ὁ ο ΕΗ” 61 

νς 5ΥΤΡ εἰδῖ γα] ΗΙΙ Υἱαιοσίη δίο .... (ΑΥ1ά)Π" 98. 42. Τρὸ αδείας 

πηῖ ορ ΑΥΥΣΟΝ Ρ1άΙΠΙ 5/58 Νοναί Απιῦ αάά µου | πατροσ 8εο εί, ε { Η΄ 
ρΙπιδᾳ νο 9ΥΙΡ εί γ6]]ι ΠΙαΙτ 35 οἱ 519: 38 είς ... Ὁ 8 Ὁ ὁ ΒΥΙΣΕΝ 
Νονα{δ11 ΗΙ555 αάά µου | µαρτυρησει: 1. ὃδ. αἰά -ση 

9Τ. και υμεισ δε (οί. Ρο; «0Ρ ΒΥΥΗ εἰ 506 (ποφμε): Ὦ αἱδ οπα δε, πες εκ- 

ρεῖτα Τξ νς ΒΥΥΞΕΝ ϱ{ρ (5οὐ 44 ὃ {οβίο Βοτηδί εχρτίπη) { απ: 1. εξ 

ΧΝΙ. 2 αλλ: Δ αλ | αλλ ερχεται ωρα εἰο: ο ερ]αβὰ ο(σΊεππ αρ Βαβδεῦ, 

115 επληρουτο δε το υπο του κυριου ημων ειρηµενον οτι ελευσεται 

καιροα εν ω πασ ο αποκτεινασ (εᾷ 4ὕ κτεινασ) υµασ (εοᾶ] οπι) δοξει 

λατρειαν προσφερειν τω Θεω. | υµασ 88ς (ει. ερ]αεά Ος 11ἳ 1 ΟΥρῦν 

268. 910 ϱ{ς): Ἡ οπι | λατρειαν: ΕΚΙΑ αἱ -τριαν τω Όεω: Α τ. κυριω 

ὃ, ποιησουσι: κ 98. αἱ ραις -σωσιν. ἈΒοτϊρδίπηις βῖπε αἀαἰίαπι οππι ΑΗ 

ΓΔΑΠ πποῖ αἱ Ίοηρε Ρία Ὁ 6 1 ᾳ απι οπι {0Υ {05 ἔὰ ραΐί πι ΠΠ {αν {οἱ 

σο ΒΥΙΡΕΝ αρ ἐχί ΟΥ 5550 Ον 913 ΟΥΡ 20: 368. 510 Ἰμοἳε...ς (5 αρ Βσ) 
αἲᾷ υμνν ουπι ΝΡΙ, 1. 69. αἱ νίκ την Αα ο ΕΠ” σ νᾳ:]θ 60ο ΒΥΤΡ ο.” ονὲ 
ΑΥΤΩ αθίἩ: Ἱΐθτη 95. α1δ εισ υμασ, Τὸ. 259. αἱ Ραιιό υμασ | τ. πατερα: 

πΣ αάά µου | ουδε: π" ουτε 

4, αλλα (ρ 4 νε εε λαεε, Ὁ ο ἓ 3: ΟΥΡΣΥ’ 305 αεο αμίεπι; νδιβα Υεχο ὃ. 
Ρτο και ταυτα Όσο ε ΓΗΣ 1 ΟΥρΟΙ5 θεά Ίαεο): ϱ" 8 ε ᾱ 1 ΑΥΗΣΟΣ Οχ 

5550 οπι | οταν: κ’ αν, ΝἲἩ εαν | η ὠρα Βἶπο αυτων ΟΝΙΠ ΝΡΥΓΔΑ ηςί 
8] ρ]εγ α ΑΥΤΗΣ σοΡρ Αὐπι αεί Ον 5530 ΟΥΥΣΙ5.,, Ώπ αἆά αυτων οπι 
αμ” 90. 194. 2297” Ρ56ς ο βγταῦ, Ἱτοπα 1Π” 19. 69. 106. 946. αἱδ, Ό 

οΗΣρ] ᾳ νς ομίοχ 790 Ογρῦΐ (121. η ωρα αυτη) | μνηµογευ. αυτων 
(ΟΗτ. τούτων): Ἱία εἴίαπι (ᾳ αἱ }{} ωρ. αυτων (αθη{ας) ΑΗΠ’ 99. αἰδ ρο 

αν -- 

ην 
.ν 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ἰθ 0). 915 

” αν 3 ω σι “ ρά 11Ο σαῦτα δὲ ὑμῖν εξ ἀρχῆσ οὐκ εἴπον, ὅτι μεθ’ ὑμῶν 
ς » 

εἶπον υμῖν. 
” -- 8 « / Δ Ν η / Ν 2 Δ ἐκ α 

Ίμην. Ὁ νῦν δὲ ὑπάγω πρὺσ τὸν πέμψαντᾶ µε, και οὔδεισ εξ 
νε -- - Αι 2412 4 -- ῃ νά 
ὑμῶν ἐρωτᾷ με ποῦ ὑπάγεισ; ϐ αλλ ὅτι ταῦτα λελάληκα υμῖν, 
ς ε -” Ν Ν 

ᾗ λύπη πεπλ{ρωκεν ὑμῶν τὴν καρδίαν. Ἱ ἀλλ ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν 
-- ον 4 3 

λέγω ὑμῖν, συμφέρει υμῖν ἵνα ἐγὼ απελθω. ἐὰν γὰρ μὴ ἆἅπ- 
/ « / . 9.) Ν κ να 19 λ - 
ἕλθω, ὁ παράκλητοσ οὐκ ἑλεύσεται πρὺσ υμᾶσ᾽ εὰν δὲ πορευθῶ, 

: ὐτὸν πρὺσ ὑμᾶσ. ὃ καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνοσ ἐλέγξει τὸ πέµψω αυτόν πρὸσ υμάᾶσ. κ ὦν εκεῖνοσ ἐλέγξει τὸν 
Ν « ΔΝ ΔΝ ’ Ν Ν 

κόσμον περὶ ἁμαρτίασ καὶ περὶ δικαιοσύνησ καὶ περὶ κρίσεωσ. 
ος , ) ο 2 ; αν δολ ν 1 Δ 

ϱ) περὶ ἁμαρτίασ μέν, ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰσ ἐμέ' 10 περὶ δικαιο- 
ς ο « , Δ νο ν 

σύνησ δέ, Οτι πρὺσ τὸν πατέρα ὑπάγω καὶ οὐκέτι Φεωρεῖτέ µε 
Ν Δ / « 2) ” {4 ’ 

11 περὶ δὲ κρίσεωσ, ὅτι ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου κέκριται. 

βγτα(Ἡ) εν. ΝΟ (ΠΟΠ Ιίοπι 0) ϱ 68. α αὖπΙ οπι αυτων (οπα 1] Ἱσῖίαν 

πίτοσιιο 1ο60), Ίἴεπι οπι αυτων (απἱ απίε Παῦαεπ{) τω" 19. 69. 106. 946. 

αἰ5δυ οσο ΓΗ σ]αᾳνςρ εαίοχ ΟΥρΡΙ5 | µνηµονευνητε: ΕΙΓΑΛ αἱ πια 
µνηήµονευετε, Ρ"("- νευτε)Π" αἱ ραιιο --νευύσητε | ειπον υμιν (6ί. ο): κ 

οσα υμω. | υμιν τε ϱ 98, 10Τ. 904. ΟἨΤΙΠΟΣΟΊ Ῥοβί εξ αρχησ Ροη, 
Ἱέοτηα 1, 296ν ογντα! ο(Ἡτ αγπη αθί ΟΗτδ)0ή Ροδί ειπον 856ς ... 68. 69. ΟΠ1 

6. υπαγω: εγω υπαγω | προσ τον: 69. πρ. τ. πατερα τον | ερωτα µε: 
69. µε ερωτ. | υπαγεισ (86): κ” --γευ 

6. αλλ: Α οπι (8ΥΥ5ΕἨ ἀἰωί υοδίθ επύπι Ίιαεο, εἰ) | οτε: ΑΣ οτε (Δ" οτι λελα- 
ληκα 5Ίμο ταυτα) | ταυτα: Αἲ 19Τ" ϱ5οἳ αἰ5 οπι | πεπληρωκεν: Ρο 
πεπωρωκεν (οὑάμαυῖέ, αἱ 12, 40) 

Τ. λεγω υμίν: ΚΏΥΠ 95. 09. 8Τ. Ρὸ2ἳ θΡθα ϱο Οδ ΟΥν  δ1ᾶ ημιν λεγω | 

εαν γαρ 5Πθ εγω ΟΠΠ ΝΒΡΙΥ 1. αἱ νίκ πια ΓΣ: σ 1 πιδ νρ σορ 5γΥΡ ΟΥτ 

αρα, αρ ΒΣ Τά αάά εγω οιπι ΑΓΑΑΠ πποῖ ο. 69. αἱ ρ]ιβ δα σε 

Γα (8 Ὦ ο Ροδί απελθω Ρο) 5ο ΒΥΙΣΕΗ αςΝ απ αεί Τά 1Σ11 Ογτὴν 

ᾖτπο Ῥας 519 Ον Στ Τά νι 258 Ο]επιΙη{ 996 Νοναί | οὐκ ελευσεται ΟΙΙΤΩ 
ΝΑΡ ππς τ6]1 αἱ [ετο οἵπΠ Βα5 είο; Ἱέεπι ὈάΙ Ογτην Τ]άτέουκ (ΟΥς 
ου μή) ερχεται ... Β1, (95.39) Οµτου µη ελθη | πρ. υµασ ρεῖ (40): κ 
πρ. ημ. 

8. και (5ῖο οἵαπῃ 10) ελθων: κ οπι ελθ. | ελεγξει: ἨΙ, αἱ Ράις -γξη |. τὸ 
δικαιωσυνησ | περι ἱενί: 69” 449ν Ὁ οπι 

9. ου (αἲ οσα, 5αΡΡ! 6) πιστενουσι» (εἰ. Ὁ 1 απι 41): 64. 191. γδόδεπη ας 8 

ΓΗ σανρ (αεί. {ου σαΐ πηῖ πιπι {ο], 86ᾷ Πο απι [α {08 1πρ) αθέ]αίς 

οα{οχ 561 (γποίοτῖη 155 πίγαππα Ἰαβεί) ουκ επιστευσαν. Πί6πι 86Ο 1051 

(αἀδονιρίπη Οµ1ρεΠ!) ελεγξεν τον ποσµον καταπεμφθεισ ο παρακλη- 

τος λιαν ημαρτηκοτασ, διοτι ουκ επιστευσαν εισ εµε. 

10. πατερα Αἶπο που (60”) επτη ΝΗΡΙ, 1. 98. 12τ. 4 ο β5 ϱ1 νρ ΦγΤΗΥ 
α]ιπιϊπ «ορ αθί Οδό ΟΥ” 930 Υἱοιοτίη!δδ.,. ς Τωη αάᾶ µου ΕΠΙ ΑΥ 

ΓΑΛΠ πο αἱ Ρ]εν ο Γᾳ ρο Αγταῖ αὖπι | υπαγω: 98. πορευοµαι | ουκ- 

στι: π" 1913 πδοΣ ου 

11. τουτου (4 αάά του): 1. 68. οπι 

ΤΙΘΟΗΕΝΡΟΕΕ, Ν. Ῥ. 4. 9. 58 

19, 81 



914 16, 19. ΚΑΤΑ ΙΩΑΛΝΝΗΝ 

᾿ - ”’ « - } ὼ ν ο. / . 

19 ἔτι πολλὰ ἔχω ὑμῦ λέγειν, αλλ οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι 
ω 4 , ο - οκ. , οα ο. 

19 ὅταν δὲ ἔλθ] ἐκεῖνοσ, τὸ πνευμα τησ αληθείας, ὁδιγήσει ὑμᾶσ 
3 ” 2 ΄ / ο ) Ν ’ πο ις - . ο Ι ν 3” ’ 

ἐν τῃ ἄληθεία πάση οὗ γαρ λαλήσει αφ ἑαυτου, ἄλλ ὅσα ἀκούει 

19. ετι (οἱ. Ον 1951: 398 οµἱπ{2.305 ϱἱ 4,655 Ἰομδ πα ΡΟ ΙΤ ϱ{Ρ5351 οἱ Τογ{ρ!αθ 

μαου 3 ϱ{6): δ επι (αοἵαπη ὁὶ δπρον, δοᾷ «ον οδί ὕπδιρεν) |. υμιν λεγειν 
οππΙ ΑΒΙΥ 98. 118. Ὁ ο ο (ε υοῦῖς ἀἱσενα) { 15 Εἔρο Ι πιὸ Ον 1395’ 

εί ((παε υοδῖς ἀἶσαιπ νοὶ ἴοψιαν) Πλί 1181: ο” Ἕαυρποςι 65 (αα11ὔ) ΑΙισῦ” 

Ον 11 Ταγίρυαεδος3Σ ἨΙ1959 Αιιρίομ 96, ς Ίωη λεγειν υμιν ο ΑΡ 
ΙΟΡΑΛΗ αποῖ αἱ ρ]ον α (φιαε ἀἶσαπι υοῦ{) ϱορ αγναῖ οίὰν σο αἲπι ΟΣ1) 
98 οΏἳη{ 4,009 Ἐμςρ5 561 απανο 115 Τά 1 51 Ο]γ 8226 ους 528 Τά νι 5 

Τεγιρυαε5ο”5εᾷ ο(νΙτρ νο]α 1/ΠΠΟΠΟΡΣ ΗΙ]505 { δυνασθε (εί. ἐς ]ᾳ νε 

Ον11951: 588 ο{ϱ): ρα Ὁ ο ο Η2' πιὸ «ορ ΟτΙ9ί 1161” 33105 ο4,669 Τα ρΙἈ6ΡδοΥ 

3» αια Πο Ἠ1] 505: 559 πᾶᾶ (5οἆ νν νατῖο Ι1ο0ϱ) αυτα | αφτι (80): κἲ 011 

19. οταῦ δε (εί. ἆ [πιθανο ΟΥ1)ὔ5Τ ομἷπί 1901: 3105 Ῥ]ουρποβί 663 ΡΙΚ 15111 

1155 351 αµπαγο 113 Α {1565 ος): ϱ αἱ ραιό 6 ασπι ΟΥ 1958 Ονν 95 Ῥουί 
ρταςδοι 33 είπα». ἨΠ] 555 οπι δε (ϱ ο 5 1 [ον επώπ) | οδηγήσει (εί. ΟΥ) 

δ5τ: 585 ο πΙ 105 οἱς): Ὦ ΑΥΤΗ ΡγαΘΠΙ εκεωοσ, Πίο (5εᾷ απίεα ΟΠ1) Ἡ 
Αγ νΣΟἳ ΟΥπΗ1 61 ο”, 059 Νοναδ1 (πηῦ Ῥονίρταθδον ,Τ]]ε δρῖν. ναγ]α (15, 1ρβο”” 

οίς) | ἥµασ (Ίος Ίο6ο οἱ. Οτ0ῖ5 αἱ): Ὁ α Ῥεγιριπεδο Νοναί Η11505 (πο 
ἴέπα “15) απίο οὔηγησει Ρος | εν τη αληθεια παση (9) εππα κ (ὔ εἰς, 

5ος” οπι παση) Ρ1, 1. δὺ. 90 Ὦ ο 85 1 απ Νοπη 55 Ὑπείοσίη 155 (ο 

«ιοσεδὲέ σος πι οπιπὲ υεγίαίε, Ἰ ἀοεεθίέ 505 ἵπ υεγίαίο οπιπία: Ὁ ἄεάισεί 

908 ὑπ οεγζίαίε οπυα, 83:340 ἀεζμοεί 905 πι οπιη; οενλαίε, ἵἴοπι ΡΙ83 «ει, 
08 πι ΟπΙπΕΠι υεγ{αίεπι: ἆ υο ἀὐφεί ὧι υεγίαίε οπιηί, ΝΙοΓοτ]ὰ ργας- 

δὲ υοδίε πι υεγίέαίε οπιζ), Ίἴοπα οὐ ἆ αρ ΑιςῖοἩ 65 (οσεῦῖί 905 οπιιέηῖ 

υεγίαίεπι, νε], ἰοαί αἰΠῖ οοᾷῖσθς Παβοπί, ἀεῖισεί 008 ὑπ οπιπέ υογαίε) 

εν ΏἨ εισ την αληθειαν πασαν εσιη ΑΏΥ ΟΥ 1, δ9τ: 555 Ρ1άΙΣἱ 115 γη 

4935 0956, Οἱ οἱ. Ἐδβ5 251 Θὔπιδτο 1 Ογτητ5τὸ διηγησεται υμ την 

αληθ. πασαν (Ἠ18Ρ5 οπ1 πασανγ), 5εᾷ Ογτέοά οὐήγησει υμασ ἐπι την 

αληθ. πασαν. Ο8 οἱ, ο ἴπάμοεί υοδίς σεγζίαἰεηπι ΟΠΙΠΕΊι ... ς εισ πασαν 

την αληθειαν ο. ΙΟΓΔΑΠ αποἳ α] Ρρ]ετ Όα5 δα Ερίρῃ 505 ΟΥ 5/55 Τ]νάου 

αΠΙ541 (αρ Ἠ/ερπ) Τπάνε 15; ίσια α ΕΠ. ]αη ρ πιὸ ᾳ νρ ΤαγίρΙβοδος 
οίαΠῦ Νοναι ΠΡΙ (α Π3: Τονί ἀεάιμσεί Ό05 ἵπ οπύιεπι υεγἰαίοπι, { 

ἀἰγίφεί Όο8 είς: 1 ἀἱβδεγεί υοδίς οπιπεπι υεγζαίοπι, 5 νο ἄοοεδῖί 0ος [1 

δι αάᾶ ὑπ] οπιπέπι υεγαίεπι | αλλ: Ὁ αλλα | οσα 5ἱΠε αἀ Παπ ΟΙΤΗ ΝΗ 
Ῥ”1, 1. 35. 61. αἱ ραπο Ον 951 (ία Ῥε]αγ. οκ 44) Ἐιαπιανς 1πὰ Α{ΕΙΦ65 οί 

σσ» Ερήρ]ι 505 Ογτης στο ΟΥ γή ων, ς οσα αν ΕΠΗ ΡΖΕΗΜΒΌΥΓΑ (68 ὅσ' 
ἂν) αἲ ρα Τσ ϊπίρο1 525 08/52 ΟΥ 938, (Ἐκ κ ποίαπάαπι ο8ὲ αποά κό 

βπρογ α ἵπ οσα αι] βοτρίαταδ ογαί, 5ο απίε(παπι αὈδο]νογοί 

τήγεας ἀθ]ονΙ.) Ἠδιι ΑΚΠ αἱ πηὰ οσα εαν, Πἴθιη αἱ α]ίᾳ ωσ εαν | ακουει 

οσα ἲ, 95. Αι 555 ΟΥτ 451 ακουει, Ἱέεπα αι Ὁ ο 1 {ο8... Τὶ ακουσει 

οππι ΒΡΕ Ην 1. 495. 48εν γσο Ον 1951 Ββιας 112 (66ᾷ εἆ Ὑϊρεν λα- 
ληση) οί Μεος]]έι5165 Α 502 ΟΥνΤΗΥ3ο Ερίρῃ 595, Πε αμάεί ᾳ να 
γΠοίοτῖπ1σ6,,, ς Ἰωῃ ακουση οππι ΑΕΑΚΜΘΟΓΔΑΠ αἱ Ρίου Γρηϊαίρο] 538 
Ον 9526 Ογν 110. Ἱοπα απαζεγή α ο ᾱ ἓΗ3. πι α ΗΙΙ αἱ (ἲτ οὔοπᾶεραί 

ακουει εί ρτορίεγ λαῤησει πππίαπά μπα ντ ορα{) λαλησει: Α 3] πα -ση 
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; λ ο 5 ; ” ο ος ώ στο , 

λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῶν. 14 ἐκεῖνοσ ἐμὲ δοξάσει, 
4 2 ΝΟ. / νι ο μας 148.959 / ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήμψεται καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 15 πάντα 
4 ” ς Ν 2 / 3 Ἔ 149 10 Ν ας σ 4 ο) σ- ὅσα ἔχει ὁ πατὴ]ρ ἐμά ἐστιν 9 διὰ τοῦτο εἶπον ὅτι ἐκ του 
ε -- Ὢ Ν .) ” { - τὶ Δ Δ 3 , ω.ρ 

ἐμοῦ λαμβάνει καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 16 µικρον και οὐκέτι Φεωρεῖτε 
Ἡ / ἴ οὃ - π ο 

µε, καὶ πάλι μικρὺν καὶ ὀψεσθέμε. 1 Εἶπον οὖν ἕκτων µαθῃ- 
- -- 2 ; : 3 -- π ο. λ 

τῶν αὐτοῦ πρὺσ ἀλλήλουσ᾽ τί ἐστιν τοῦτο ὃ λέγει ἡμῖν. μικρὸν και 
3 Ό - ΄ Δ ’ ΔΝ ν / Ἡ η Ν σ « ή 

οὗ θεωρεῖτέ µε, καὶ πάλιν μικρὸν και ὄψεσθέ µε; και ὅτι υπόγω 
Ν λ ας Εῤ κ - η Ν εἲ / Ν / 

πρὺσ τὸν πατέρα; 15 ἔλεγον οὖν' τοῦτο τί ἐστιν ὃ λέγει τὸ µικρὀν; 

14. ΑΕ οπα νεγβαπῃ | ὀοξασει: Υ αἱ Ρραπς -ση | οτι: 69. και | ληµψεται 
οΝΠΙ ΝΑΒΤΡΥ ... ς ληψεται οππι ΕΡΙΓΑΠ αποῖ αἱ οπιηῦ]ά .., ΑΣ δοξασει | 

υμιν: Πρίρ]ιδῦΣ α4ά παντα (:: αἀδαπιραίέ οχ δᾳᾳ, 56 πὶ] αβοτί Ῥυαείον 

παντα). Ἠβαπι δὺ. πα παντα αποᾶ 5εαπ] ιν ουπι αγαγγ. υμνν εοη]Ρ 

15. νὖ οτι {οίππη ν6Γδαα (Ρτορίον ομοιοτελευτον), δαρρ]ε { εχει: Ε αἱ 

Ραπς εχη | ειπου: νἲτ, 249. αἱ Ῥαις α ο {ᾳ οορᾶᾷ Αγναίτ ϱ(Ε αγτη αθί]ι 

ΟΥτΆγ2το ΟΥτήΣδ0 Νοπη 45 α4 ἆ υμιν | λαµβανει επ ΕΡΕΕΙΟΤΙΜΒΌΥΔΛ 

(ΠΡ λαμβανεται) αἱ Ίοησα Ρ]α α 5ο βγτα) ανπη ΟΥΥθόρέοπι..,ς (-- αυ 
») ληψεται (95Α λημψ.) ουπι ΝΕΑΚΠ αἱ πια ὃς Γῇ3 τη νρ «ορ 
ααἲα. ΟΥτΊΥ3ΤΟ 11550 οἱ ο ῃ. αναγγελει: Νό 5ο αναγγελλει. Ἀπιϊίεν 

Νοπ ή προαγγελλει. 

16. ουχετι (9) οπτη κΗΡΕΙΤΟΙΗ ΑΠ 1. 985. 90. 969. Ὁ ο 5: σ νο 8ΥΙΡ αὖΑ 

Οτή15ῦ Ον 8,51 οονη (βαςἴσν) ΟΥτ 992015 Νοπππῦὰ,.. ς Τϊ ου 6η ΑΥ 

ΓΑΠ 6ἱΣ πο". αἱ ρ]ον α ἆ ο ξᾳ οορ ΒΥΙ5ΟΣ ρο ααἰ] (Ον δβΙΧχι νῖάς 

απίθ) Ον 95015. Ῥγασίογοα 199. ἔᾳ 6ο µικρον ετι (πιοίσμπι αά]πιο ἴ, 

Ῥιιβιζζμπι αα]πιο 4) | οψεσθε µε εἶπο αἀ ίαπι (0) οπῃ ΝΒΡΙ, 4 Ὦ ο 

12: 548 Φα μπι ϊπέ ϱορ4ᾷ αθίμτο Ον αοδνία,,,ς αἲὰ οτι (55. αὖπι ΑΥΤΟΙ 

και, 69. και οτι) εγω (εγω ο. Υ 55. αἳ πια { [υαᾶο εφο] εορ ατα; αὐ 34 

οἵἩ ο. ΑΙ αποῦ1 αἱ ρ]ον ο 2 Ό]απ ϱ νρ) υπαγω προσ τον πατερα ( 
αᾶά µου), Ἰἴοπι ΤΠ [οτι υπαγω πρ. τον πατ.] ευπι ΑΙΡΥΓΔΑΠ απεῖ αἱ 

Ριεγ ο {5 4 Ρο σορ Αγταί οί ὲ αγπΠ ααἴΙΡΡ 

ΙΤ. ειπον ΟΠΗ ΒΑΡΗ ΓΔΛΠ το]] οπιησίᾶ.,.. Τϊ επαν ου Ὦ {Λεκτ.µαθη- 
των αυτων αυτου οοτταρίε | προσ αλληλουσ: κ απίο εκτ. καθ. αυτ. 

Ρος [ νἲ αἲ μικρο μεῖ πά µεκφον αΠίοναπα (απιδηλαϊξ, 5αρρ]ό | ου: 98) 

9. 194. ουχετι | Θεωφειτε: Ὦ οψεσθε, οι (5οἆ πες αἰῑίοι ν. 16) Ττ 

νο «ορ ΒΥΥΙΟΙΗΝ οἰζεδΕΗἱ5 | και οτι (8” ω χο οτι): Ἡ 106. 250τ. 946. αἱ 

Ῥαπο ΘΥΥΡ ΟΠΗ παι | υπαγω οἵΊπι ΝΑΠΙΗΜΔΠ αἲ15 ΠΡΙΕΥ νο αεί]... ς Τ 

εγω υπαγω οτιπι ΡΥΓΑ πποῦ αἱ Ῥ]ου 

18. ελεγον ουν εἰ. οί βᾗ σανςο ... ϱἨ αἱδα Ὦ ο ἆ οπι | τουτο τι εστιν 

σαπα ΑΡΒΙΣΙΟΓΑΛΠ" αἱ Ρρ]εΥ 5ο ΒΥΤΡ ... Πτι εστ. τουτο (1: πέ πποὰο 

Ργαδσθβ»ῖ{ Ιασίοπθ ηο Βποἰπαμ{ο) οπΙ ΝΕ ΡΤΥΠΣ αἰ19 Πρ] ἆ νρ «ορ 

ΒΥΥΣΕΝ οίμὴ αὖπι ααἰ]ι Ον 1155. ῶήθενο ο φιᾶ δέ ριβή]ἔιπι Ῥχο τούτο τι 
εστ. 9 λεγ. το µικρ. | ο (Α το) λέγει οΙΠΙ ΔΟΑΒΡ”1ΡΗ, ππο τε]. αἱ Ρεν 

οἵᾳᾳ νο ΒΥΙΞΟΝ (ροδί το µικρ. Ρο) αίρ «ορ πο πεί] Ον 05 εἰς... 
νὈρ” 1. 139. 69. 194. οδοἳ 296 4154 ὑ ἆ ο 15. ΒΥΥΗΣ αγπη οσα [ το μικρο 

ΟΠΗ ΝΑΡΓΔΑΠ απο το]] αἱ Ρ]ος αι είς... ΒΗΥ 191. αἲ απο ΟΥ 258 

σ83 

11, 10 

14. 19 
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οὐκ οἴδαμεν τίλαλεῖι. 19 ἔγνω Ιησοῦσ ὅτι ᾖθελον αὐτὸν ἐρωτᾶν, 
Ν 3 (ο Ν ’ .. - σ . 

καὶ εἶπεν αὐτοῖσ᾽ περί τούτου ζητεῖτε µετ ἀλλήλων ὅτι εἶπον" µι- 
Β Νορ λ 98 σε νέ) - λ λιν Ν χ 9 .9() ἄιι)) 

πρὸ» καὶ οὐ θεωρεῖτέ µε, και πάλιν μικρὺν καὶ ὄψεσθέμε; 20 ἁμὴν 
2 ο ο ’ Ν , « - ε 

ἁμὴῆν λέγω υμῖν ὅτι κλαύσετε καὶ Όρηγήσετε ὑμεῖσ, ὁ δὲ κόσµοσ 
/ 9 πὰ . / 24342 « / ο ρες ᾽ Ν 

χαρήσεται υμεῖσ λυπηΦήσεσθε, αλλ ἡ λύπι υμῶν εισ χαρὰν Ίὲ- 
ιά ιά ΔΝ [τή 4 / ” σα ο 7 « σ . - ο 

νήσεται. 21 ἡ γυνὴ ὅταν τίκτῃ λύπην ἔχει, ὅτι ἠλδεν ἡ ὥρα αὐτῃσ 
σ ] / 4 ν, . / ’ - ’ Ν 

οταν δὲ γέΥΥήσή τὸ παιδίον, οὐκέτι µη µογευει τησ Ὀλίψεωσ διὰ 
᾽ Ν σ .) /“ς « ” 2 . ’ ας πα 

τὴν χαρὰν ὅτι ἐγενν/Θ; ἄνθρωποσ εἰσ τὺν κόσμον. 332 καὶ ὑμεῖσ 
τ - ΔΝ ’ ” ο ’ ΔΝ ” { -- .] 

οὖν νυν μὲν λύπην ἐχετε' πάλι δὲ ὄψομαι υμᾶσ, καὶ χαρήσεται 

ΟΠ1 το | τι λαλει ουΠ1 ΝΑΡ᾽1ὺ (5εᾷ τν Ροτ!]ϐ)1, απο τα]] αἲ οπιπΥ]ᾶ 1{ (86ᾷ 
ο «ιο ζοφᾳιωζιν, α- φιζᾶ αἰωῖ) νρ οἴα; Ὁ. ο λεγει (ἆ φιιᾷ αἱοῖ) ... Ἡ 

βαίἩ. ΟΠΗ 

19. εγνω 5ἵπο οορι]α οΜΙη ΔΒΡΙ, 1. 95. 15Τ. 2Ρ69 αἱ ραπς α ὮὉ 6 60Ρ ΑγΠΙ 

(Ον4 455 οτε λεγοντων των µαθητων --γνουσ ο τς είς)... ςΊΤωη εγν, ουν 

οππΏ ΑΥΓΔΑ Ἱποῦ (Ίίαπι τὸ ν]ά) α] ρ]οχ ΟΥ δὲ... Ὅπ 98. ρδο [ρα νο 

σο 5γταῖτ εγν. δε, Ἱέοπη ο 5’ ΦΥΤΑ αποί} και εγν. | οπι Ητ,... ς Τη 
ο εξ ΕΙΤΏ ΝΑΡ απο τ6]] αἱ οπιπὐ]ά | ηθελον (αἱ. Οτ359): 69. ο Π3’ 

ημελλον (ὑια[ρίεδαπέ) | ερωταν: Ὦ ἑπερωτησαι περι τουτου | αυτοισ 

(αι. 01): Α αἰ” ραί ({ερίε Β]απεμΙπο) οπι | περι τουτου: Α ϱἳ τὸ περ. 

τουτο 

90. και θρήνησετε (Ν --σητε, 5οᾷ 1ρβεῦ εδιροΥ η ποίαν{έ): Δῦ 194. αἱά 

κ. πενθησετε ... ΔΑ ΡΡΑΤΗ 5616] οπι | υμεισ λυπη. ουπι Ν ΗΡΑ 1. α Ὁ 
ᾳς6 {15 ᾳ 6ο 6οΡρ ΑΥΤΗΣ αγπι Τοαγἱδρθοί”5 ϱὗΥρ 300: 08... ς (5εὰ 409) 
πάά δε ροδί υμεισ ουσια ΑΙΓΑΠ ποἳ αἱ {εγο ΟΠΠ 5 νρ ΑΥΤΡ (ΑΒΥΙΣΕΝ εἰ 
ωο8 οίο) ααίἩ Ον3355 οιἶπί αν δὸ ΟΥ τή δή { αλλ οπΙῃ ΝΑΒΕΘΗΚΜΡΑΠ αἱ Ρ]ογ 
Ον Οντ... Τί ἆλλα οι ΡΙΌΥΓΛ αἱ [ υμών: Ὁ δ. 949. αἱ απο ημων | 
γενησεται: Κ γενήται (Ίου πεσσοί) 

91. τιατη: Αα ππὰ τιτει | ηλθεν: Υ ηκει [ή ωρα (16 4 να βαλΑΙη ορ 
6ο ΒΥΤΡ οίδὲ αγπι αείῃ): Ὁ 248.α Ὁ 6 ο Η ΦΥΥΣΕΝ (άἱες γαγιγά οί) η 
ημερα | γεννηση (Ἡ οτΥΡ{ΕΝ αἲ πηὰ -σει): Α αἱ Ρας γεγηση | το παιδιου: 

1. οπι το | Όλιψεωσ: Ὦ ο {08 ΑπΙΟΡΣ ΛΣ λυπησ, α ἀο[ογίδ | εγεννηθη 
(αἱ. Ἡ): ο εγενηθη | ανθρωποσ (88): κ” ο ανῦθρ. 

995. ουν Ἰος Ίοςο οί. α {ᾳ νρ 8ΥΥΡ αμ" «ορΡΞΟΝΥΝΥ οχρείῖ (οορΥΊ οἰάή οἱ υ08 
«ποπιε) ... κ Ρροβδέ νυν µεν ... Ὁ αἱ ραπο Ὦ ο ϱ ΗΞ ΒΥΥΣΕΝ απ αθί]ι 

οτι {νυν εν λυπην ουπι κ (ν.μ. ουν λυ.) αίόΒΟ"ΡΙΙΜΥ 1. 95. 2955. 949. 

254. 9Ρ9 α (0ΠΠΊ58Ο μεν) ϱ ος ΓΗΣ ᾳ νς «ορ »γγαῦ αΥΠΙ Ρο (86 οκ 5 

ΠΟΠΠΙΙΗ αἱ 5ο ΑΥΤΟΣ ΠΟΠ οχρτῖπι μεν) ΟΥ σῦὅ Η 104 (Άωιο φιίάεπι 
ἐγίκέ. Παδείί) ... ς ΤΙ λυπην µεν νυν ϱΙΠ1 ΑΟΣΑΠ αποῦ αἱ ρ]ον ΟΥν τσ 

Ἱίοπι λυπ. εν ουν (ουν αποά ργασσθάΙί Ἠαιιά αΏϊασίο) ΓΑ αἱ Ρας, 1ἴθιη 

οί] ἐγίθίες εδ ἶαπι | εχετε ΟΠ ΝΤΒΟΥΓΑΛΠ αποῖ αἱ ρ]εν ο {7 4νρ 

(εί, {ο ἵπο οπη 84 41) ο βγταἳ αγπῃ αθ]ι Ογν 5Η 108, ων εξετε 
οπι ΝΕΑΡΙ, (-ητε) 95. 191. 949. α11ὸ α Ὁ 6 απη {α {αν ης «ορ Οιτιποβεῦ 

ΑπίΙοσΗ 1995 (ομα ὸ ούτωσ και υμεισ μεν λυπην εξετε). 1 1ρενε ΟΗγ/55ύ 

θ4ἆ ϱίππορε3 γην µεν λυπη Φησεσθε) | οψοµαι: Ὦ -ωμαι | α.ρει ΟΠΤΏ 
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« να ἴό , ον π ο - ο ΗΡΙ 2) πα σεμία ς π 
ὑμων η καρδία, και την χαρὰν ὑμῶν οὐδείσ αἱρει ἄφ υμῶν. 25 καὶ 
» ον, ωθλο σρ ἂν ο ο ῃ σοι) 1560.4 4 5 ν 
ἓν ἐκεύη τῇ ἡμέρα ἐμὲ οὐκ ἐρωτήσετε οὐδέν. ἁμὴν ἁμὶρ 

’ « -” 5) ’ ώ « - - ΄ λεγω ὑμῖν, ἄν τι αἰτήσητε τὸν πατέρα, δῶσει ὑμῖν ἐν τῷ ὀνόματι 
Ὠ ” 3 ») σοἳ Β σι , Ε ιο 

µου. 24 ἕωσ ἄρτι οὐκ ᾖτήσατε οὐδὲν ἐν τῷ ὀνόματί µου᾽ αἰπεῖτε, 
Ν , Γ « ον 

και λήμψεσθε, ὥνα ἤ χαρὰ ὑμῶν ᾖ πεπληρωμέν. 
1. σ νο 20 "51 Ταῦτα ἐν παροιµίαισ λελάληκα ὑμῖν ἔρχεται ὥρα 

4 ο τα); 3 , / ς - 3 Ν ’ λ ος 

οτε ουχέτι εν παροιµίαισ λαλ/σω υμῖν, ἄλλὰ παρρησία περι του 
. -” « - ο, ζς -- 

πατρὺσ ἀπαγγελῶ υμῖν. 26 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρα ἐν τῷ ὀνόματί µου 

ΝΑΟΡ”ΙΗΥΔΛΠ τποῖ αἱ οιπησΙᾶ Ῥ 6 {ᾳ απι {1 ϱο Αγγ 0555 ΑπΙΟςΠ1069 
ΟΥ Σδ.,, πι αρει εππι ΒΡΊΓ ο ΗΣ νρ (εί. {οχ ἵπρ {αι αἱ πια) 6οΡ 

ΥΠ αοίἩ Ονἰπί2,88 ΟΥ}ρ 350 ΠΠ! 164 

95. και (α δεᾷ): Χ 949. 202. ο ΟἨΥ 555 οπι | ερωτησετε: ΑΔ αἱ Ρας ερω- 

τησητε. 1106το ο ὧι εζα αἷε πζ]ῇ πιειεδἰέ6 | λεγω υµιν 8ἶπα οτι Ο1ΙΠΙ 

ΒΟΡΊΥ 49. (11Ρε2)ρά ο(Η” σανς ΟΥ 1535 ΑἴΠόδ6 Ογγ 9558 εἰαοί {9 
Ωπαεςέ32 (Απο ὃ, 3930)... ς (4009) αᾶά οτι οππῃ ΝΑ (8εᾷ Ἠαβοαί ο τι αν 

αιτήσητε) ΡΞΧΓΔΑΠ αποῖ αἱ Ρ]εν α 6 Ρο τα]] Ον 9555 {αν (οΥ” Ο156πι 
Αίπ Ογτ εαν) τι (α9’) εππι ΒοΡΙΥ οἳ Ίένς (Τμαίί οἱ φιᾷ) Ον 11333 Ρἱ5 

ΑΙΙ656 ΟΥτή 56 ο(Δε{ 35. Ίΐαπι σοΡ Ίου φιοᾷ ... Α πΙ] ΠΙ8ῖ αν, 1451 εαν... 

ΝΧΠ 95. 49. 191. 415 ρο 5ΥΤΡ αἱ αείἩ ο αν (8) νε] ο εαν (κΠ), ἵεπι ς 
οσα αν (ΚΝ αἱ ΟΥ εαν) οππΏ ΓΑΛΑ αποῖ α] Ρ]6Υ ΘΥΥΣΟΝ τα]] Ον 3)555 (αι. 

ΝΟοΠΗ π 35 ὅσσα γαρ) | τον πατερα: Υ ΒΥΙΣΟΝ αὖπι ΟΥ 13 235επιθ] αᾶἆ µου | 
ὀωσει: 9δ. ὃφη | εν τωονοµ. µου Ἰος Ίοςο οµπι ΝΒΟ ΤΧΥΔ δαληϊτ ΟΥ 
111. οἱ ”5 Ογταςί 15 (οοπβτπηαί οΡΊΠΟΥ είῖαπα ΟΥΣΕΟΠΙΦ56 Ίηψονται παρα 

του πατροσ, αυτου ὀήλονοτι και µεσιτευοντοσ και συγχορηγουντοσ 
τω πατρι" τουτο γαρ εστι το εν τω ονοµατι µου. Θιαε ροδί Ἠαβεί, 

ἐν ονοµατι τοινυν του σώτηροσ ημων χὺ τασ δεησεισ ποιητεον, αἆ ϱ8 
ᾳ1ὰο ν. 24 δεαπαπίαχ δροσίαπί.) Εαπι Νοπη π 55 οοπβτπιαί (ὅσσα γὰρ 

αἰτήσητε Φεοκλήτῳ τινὶ φωνή, ἔσσεται ἔμπεδα ταῦτα χαριζομένοιο 

τοκήοσ).... ς ΤΠ Ρο8ί τον πατερα ΡοΏ ΟΠΠ ΑΟΡΡΓΛΠ αἱ οπιπνΙά 1 νσ 

ορ ΑΥΤΗΣ ος αγπι αεί ΟΥ 5595 είοοπη ΟΥνδδθίοχί :: οἱ ν. 94 οἱ 
14,19 

94. ήτησατε οἳ. ΟΥ 11335 338... Α 4Τθν αἱ ραιο Ογτ”956 ήτησασδε (ὔ50τ 
αιτη.) | µου: Α” µε | αιτειτε (εί. Νὲ; ΚΛ αἱ Ῥαπο αιτητε): κ” αιτη- 

σασθε | ληµψεσδ. οὔππι ΝΑΒΊΡΗΥΔ... ς ληψ. εἶπι ΕὕΟΣΓΑΠ απο" αἱ 
οπιν]ά | ἠ: Ὁ εὖ 

95. ερχεται 5ἶπο αλλ οππι κΒο”ΡχΥΠ” 1. 9ὺ. 69.8 Ώ 4ο ρ νε δαλοϊ 
ο0ρ απ ΑΥΤΗΣ Ον]πί 53 Αιρίος 1005... ς (5 αὐ Β7) Ἰωμι αλλ ερχεται 
σππι ΑΟΞΡΖΓΔΛΙΖ οί ππςῖ αἱ ρ]εν ο { Η΄ ᾳ 6ο ΒΥ1Ρ (5γΥ5ΟΒ φεπὲέ αιέεπι) 

αοίὮ Ον 15685 ΑΙ 95 ΟΥν 956 (ΟΗ158Η και ερχετ. ωρα) | οτε (αἴ. πο ΟΥ 

1568 οἱσαί ερ 533 απ 5,51)... κ οπου, Ὦ οτι | παρρησια εἰ. ΝΑΟΙιΧ οίς 
εν Β Ὢ παρησια. Ῥταείεγθα Ὦ ΡΤΒΕΠΗ ἐν (ἆ ὕπ ραΐα) | απαγγελω (6) 

οµπη ᾱ(-ελλω)λΗΟ" ΡΚΙΜΌΣΥΠ αἱ πα... ς αναγγελω οἳπ Ο6ΟΓΤΕΦΗΡΒΓΔΑ 

8] ρ]ον ΟΥ δδὲ Ογν Οδῦτ 

14, 18 
15, 16 

15.11 



Μι οὐ, 21. 56 

915 16, οτ, ΚΑΤΑ ΤΩΛΝΝΗΝ . 

3 ε Ν } ’ ς σ δι λ 3 / λ ’ Ν 

αἰτήσεσθε, καὶ οὐ λέγω υμῖν ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα περι 
ς - . ϱτ 3 Ν Ν « Δ ο ε - σσ 5 ” . ) ’ 

ὑμων' 2 αυτὺσ γάρ ο πατηρ φιλεῖ υμασ, ὅτι υμεῖσ ἐμὲ πεφιλη- 
Δ ’ ο - . - -- 

χατὲ καὶ πεπιστεύκατε ὅτι ἐγὼ παρὰ τοῦ Όεου εξγλθον. 35 εξηλ- 
α. 3 ο λ λ 1 / ε 3 λ ’ . / ὼ / 

Όον ἐκ τοῦ πατρὸσ και ἑληλυθα εἰσ τον κὐσμον᾽ πάλιν ἀφίημι 
’ Ν ’ Ν Ν 

τὸν κύσµον καὶ πορεύοµαι πρὺσ τὺν πατέρα. 329) -«Πέγουσιν οἱ µα- 
Λ » ”. 3 ” , ., Λ 

θηταὶ αυτοῦ᾽ ἴδε νῦν ἐν παρρησίᾳ λαλεῖσ, καὶ παροιµίαν ουδεμία) 
, Ὠ] - ον α΄ τσ / Ν 2 ’ ” τά 

λέγεισ. 90 νυν οιδαµεν Οτι οἶδασ πάντα και ου χρείΩν εχεισ να 
” .] σος ] / ’ ιά 2 Δ { ” ασ έ 

τίσ σὲ ἐρωταᾳ' ἓν τούτῳ πιστεύομεν ὅτι απο ὕεου εξηλύεσ. 
ο. ρο.. μα 3 ο μον / ο 
οἱ λα ἀπεκρίθηῃ αὐτοῖσ ᾿ΙΠησοῦσ᾽ ἄρτι πιστεύετε; 92 ἰδοὺ ἔρχε- 

96. αιτησεσθε: κ 1. α (Ρε(ε) εορ αιτησασθε, ἶάᾳτο κ 1. «ορ απίο εν τω 

ον. µου Ρο | οὗ (οτι πιο): Τα οσα | ἃ εἰ (ο γοαδο Ῥγορίεν 008 ρτο 

και ου λεγω πδα περι υμών | πατερα: ϱ αάά µου [.περι υμών αἵ. α (ν]ὰ6 

απίο) (η ρᾳνςο ΠΙΟ Ααρίοοθά,.. 96. Ὁ ο ο ΟγνΔΕΙ 19 Αιρ ος 

ϱτ, εµε ΟΠ ΑΒΟΡ απο το]] αἱ οπιἩντᾶ Ο]οπι]ο” οἰίο... ΝΕ µε | και πεπι- 
στευκατε: 1, 59. 9606ν ΟγιαΕΙ 49 οἱ | παρα του οππι ΒΟΡΙ, απο το]] αἱ 

Ρίου... ΤΠ οἵη του οπνη ΝΑ 961. (Ον 504 5οπιο] Ἰαραί, Σοππο] οπι) ες ο 
ν. 90 αὈῖ απο Όεου ποπ Βαοι { ὤεου ο κ οι ΣΡΑΟΥΡΑΛΗ αποῖ αἱ 
Ρος 1έ (5οἆ 3: α έο ραίτ6) νρ 5ο 8ΥτΡ οἆ οίλί αγπι ααἰ]ν ΟΥ Ον νδδδ 

Η1] 999: 905 1005 616, ΟΕ οἱ. Οπί 295 ος 235 αμ ααὶ ἀῑσιε: 14ο α (035 εα)) 

ἄεο εαζυέ, εἰ οεπέ ὑπ πήιο πιά)... Ἠπ πατροσ 6η πο αμο ριν τη. 

949. πα]ηϊη 60) ΥΕΝ (Αγγέοᾷ αὖ εο) αρ Όαῦ5 Ογιπο1, ΟΕ ΟΙ 

οἱδ εγω παρα του πατροσ εξηλΦον, 4ππο ροἵπδ α ν. 2 4παπι 38 ροιι- 

ἀοπί | εξηλθον: αχ 69. 194. αάά και ηκω:: εἰ 8, 43, απἀο είῖαπι ΗΙΡΡ 

ποθί1θ ΑΓΗΞ23 αἱδὺ Ἠρίρ]ὔ19 Ον 1111 ν]ὰσπίαν Ῥεπάσνο εγω (ΑΣΟ ο) 

εκ (Ον παρα) του πατροσ εξηλΦον και ἠκω 

98. εξηλθον: α ο 5 ραῖ ργποϊογπηϊἑιπίς δῖο οπῖπα ο ραΐ φμΐα 6/0 α ἄεο 
οωὐυῖ α ραΐγε εί υεπ, ΒΞ «μία ε(ο α ἄεο ραΐτε εωζοῖ οἱ υπό, καὶ (1ἴεια Η1] 

500 οἱ903) φμοπίαπι ε(ο α ἄεο εωζυῖ εἰ α μαΐτε υεπῖ | Ὁ Ὁ οπι εξηλθον εκ 

τ. πατροσ (ΔΙπι τον 3, νίὰο απίς) | εκ οππα Οκ 90. 249. Βρῖρ]ι 

Σόνγες παρα 6 ΝΑΟΥΓΑΛΠ αποῖ αἲ Ρίου Ογν 1ο (Οδ δὲ απο, δεά 
οἵππι ἁπίοα απο του 8εου) «.. Τ νδ α ραΐε (568 ΠΠ] συ μαΐγε, ἄε 

ραΐγε, α ραίτε) | εληλυθα: Ὁ ηλθον | πατερα: Η αἲ” ε αάά µου 

99, λεγουσιν 5ἵπο αἀ ἁῑίαπι εΙΠΙ κ” (5εἆ ν]άο ρο5!)αἰσπο"ρ"λη 1. 200. 209 
ο 4 πο 5γτΡ ἰχί Η[]δύ1οσά.,,,ς αάά αυτο, Ἰμπ [αυτο] οππα ΑΟὕΡΞΙΗΧΓΑ 
απο αἲ ρ]ον ΠΡΙ ΑΥΥΣΟΝ οίΡ 1ης οἱ Αγπη αεί] (σορ Ροδί ομὲ ἀἰδοῦρι[ί) 
Ον 111 Η1 οΙοᾶ [οἱ µαθηται αυτου (9Ρ8 α {08 οπι αὐτ.): κ” οι μα. 
αυτω (6 βαΏβπ{ αυτου) | εν παρρ. (1 παρησια) ΕΠΗ ΝΕΟΡ ..» 5 ΟΠΙ 

εν (.: αἱ ν. 90) ΕΠΠ ΛΙ ΧΥΓΔΛΙ αποῖ αἱ οππσἷά ΟΥ σῦ5 Ογι 541 

90. νυν: Υ οπι | οιδαμεν: 69. 946. εγνωκαµεν | παντα: ο ραΐνεπι | εν 
τουτω: Ἐ αἱ Ρας εν τουτο | πιστευοµεν: 349. πεπιστευκαµεν, δὺ. 

γινωσκοµεν | απο: Ρ παρα | εξηλθεσ: 69. 124. 9ὲν 519ν εληλυθασ, 

Ἱέτη α Ε {οἱ υεπζεές 

91. τὸ οπή Ἠο... ς Τη 0 τξ 6ΗΠΗ ΝΑΡΙΙΧΥΓΔΛΗ Π6ῦ 1 οπιη ΤΙ Ῥαρου 110 
είς ... 86 αἲδ οπ | πιστευετε; (1 εί.ς Νίδίι αυ 3) ... Ὠτπ πιστευ- 
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σα Ν ” / ον ΄ Ωω." ” . Ν 2η ώ Δ 

ται ρα και εληλυῦεν ενα σκορπισθητὲ ἕκαστοσ εισ τὰ ἴδια κἀμὲ κ, ιό 
/ ». τ Δ . ΑΝ , φ ς η ὦ - , 

μονο σψιτὲ και ουκ ἑίμι µογοσ, οτιο πατὶρ μὲ εκου ἐστύ.. 

Ὢ) 155.10 
920) 

. / κ ο υ 1 Δ 1 / 3 5 

ταυτα λελάληκα υμῖν ἵνα ἓν ἐμοι εἰρήην ἔχιτε. ἐν τῷ τόν τι 
ε , { ’ δν κ . .. Ν έ .. 1 Δ ’ Δ , 

κυσµμῷ ὑλίψιν εχετε᾽ ἄλλα ὃαρσεῖτε, ἐγὼ νἐνίκηκα τὸν κύσμον. 

σ τΥ 
ΧΥΠ. 

” ῶα / } - ο ο) / ν } Ν 3 

1 Τωῦτα ἐλάλησεν Ἰησουσ, καὶ επάρασ τοὺς ὀφΒαλμοὺσ αὐ- απ, αι 
- .] Ν η] Δ σ - ’ / ς κά . ν / / 

του εισ τὸν οὐρανὸν εἶπεν πάτερ, εληλυθεν ἡ ὦρα". δόξασόν σου 

ετε’ (οοἆσπι πιοάο Ογν 945 ο Ἱξαπα ο56). οι τα]οπῖ {ανοί γτ (σε) 
ΟµηΙ56ο αοτι, Ἰίθπι Ρανς (οί, ρειδέοά) απ δῖςο ΙΑΠΡΡΟΠ: ζεδις ἐΙίς 

αὐπει: Πἴογα ρε εξ Ίιαεό Ἱογα εδέ, Πιάεπι Ἰιαδείε, «ιιοᾷ ιδ ιιίδφιιε οἵς, 

Εαπα ΥΥΥ τάπιο Πάει }αοὐίς 5ἶπα Ιπίογτοραομο Ἰαθοαί. Απζηιιμιιηηϊ 

ο αἱ ΝΑΕΟΡ αά Ππίογτοδαοπῖς εἴρπο ρίαπς αὐδίϊπαεηί, πες αλίον 

Τα πποναπα απϊα 155 η], 

ὃδ, εληλυθεν αὔΌδαια γυν ο. ΝΑΡΟ" ΡἩν 95. ϱαΙΙΕΗ 60) αγπι ΦΥΤΗΥ Ο0οιςί ὃν) 

145 (ημων ειπεν ο κυριοσ" εληλυθεν η} ωρα να εἴς) ... ς ΡΕ νυν 

σαι ΟΡΡΖΓΔΛΙ απο αἱ Ρρ]ον (101. ᾖδη Ῥτο νυν) Πε (ο ἔα πωπο, α Β ο 

Η3 νο ΠΠ] ἔαπι) να πο 5ΥτΠΙΥ ααἲ]ι (εἰίαπι) 1 1 9031 ΒαβοίμἍ5ο Ογν 
439313 ἨΠ 1009. Ῥνποίετοα κ” (4εἱ6) αάά η) ωρα (1. ο. υὸ, Ερχ. ωρα και 

εληλ. η) ωρα) | καµε οπη ΝΒΟ”Η 1. ΟΥΥ... ς Ἰωπ και εξ ΟΠΠ ΑΟὕΡΧΓΝ 
ΑΠ απο” α] ρ]ες Οοηςδὲ Ρἱά | αφητε (69. αφειτε): 1 αφιήτε | ο πατηρ 

(ευ. Ον τ5τ οἱ): Υ 69. 941. α115 «ορ αάὰ µου 

9δ. εχήτε: Α ΡΡΔΤΗΣΕΙΗ εχετε | εχετε (ει. αυ 2) ΟΠ ΝΑΒΟΗΧΥΓΔΙ απ οἳ 

(4 151. ουγρίεΥ ΑΥτΗΙ οἵη ΕΥ τ. κο. Θλ. εχ.) αἱ Ρ]α ο (αδεαξζθ) {οΥ {ο5 ΠΊΠΙ 

8. «ορ αγταῦν Οομ5{ 5, ὅ, 3 ΕδάΘηιΠ19 οἱρ» 18 Ῥας 015 ΟΥ άσεοια Τμάτί 
3, 9τὸ (θἹαπη Ἡν 15 κεά βαοί Ιεσίίο) οαίδὸτ (εχετε Ἱεροπάτπι 6586, ΠΟΠ 

αἱ οὐ Ἱίαπι οδὲ εξετε, ΡΥοΡαΙΘΟΠΛΙΗ οὗ περὶ τησ τότε μόνον ϱλίψεωσ 

εἶπεν, ἀλλ ὅτι καὶ μετὰ ταῦτα Φλιῤήσονται) ΝοΠΗ π 15Τ (θλιῤόμενοι 

τρύχεσθε), Ίἴαιι ΟΥ 1615 ο1155 οκ 60/4 Ποθδ6Σ θΙδΡεπὸ..., ς6 (Ί{επῃ ς, 5εὰ 

εξετε ἵπ εονγὶσοπα1ς αηπίαίαν ἵπ εχετε, ποπ αὐ Ἀσ) ἴπ (εκ 6ΥΥΟΥ6) 

εξετε ου ϱ 69. α] 1η (αρ Φον) ΠΡΙεῖ να (οί. ΑΠ επι {αι {αιχ) ΑΕΠΙ 

αοἲ] (6ο αποερ5) Ον 618 ος 155 οκ ο ἀεαταε Βςρ»5 5οῦ Ον 9510 ΟΥ ήα4 
ἐκὲ ΟΥΡ 351 ΗΠΠ 1008 

ΧΥΠ. 1. ελαλησεν: Ν ΥΦ6Υ 56116] λελαληκεν | 6 ΕΙΠῃ ΝΕ... ς Ἱωπ Τί ος 
6Η ΑΟΡΙΙΧΥ ης τε]! αἱ οπιησ{1 | επαφασ οἳ ειπεν (69) επι Νβο Ρικ 

1. 16. 55. 69. 124. 946. 9Ρ6 (Πίοια ΜΙΝΕ σεοΙό5 οἱ ανα, ΡΙ6Ε 5εᾷ που ἵη 
πηθαῖα Ι6είοπς) α Ὁ 5 νο «ορ Οἵ 1316 ΟΥγν δή... ς Τὶ επηρε εἰ και 

ειπεν ΟΝΠΙ ΛΟΌΥΓΔΑΠ ποἳ (864 ᾱ οΠΙ και) αἱ Ρίεν οο {Η5 ᾳ ο δγτα 

οίαν αὖπὶ απο ΟΥ) 40 Νοππς | ὡ-α 8ἶπο και οΙΠΙ ΑΑΡΟ"Ρ 1. 96. 9Τ. ἃ 

Ῥ ο (ο οἑ Πζίις οἴαγ[οεί ία, Ἱἴὰαιιο οἱ το αἱ ροδι1ϐ) ἓ 3: 5 νε Ρο εορ 

θγναίν οι Ον 35 (Νοηπ ο βοά νετρα Ρτο βρατ]15 Παπίας). Υοίονῖτ 

αγ 1 14 (0α]11 155) ΤΠ ΞΙΣΗἵς γωνς (409) πάά και 6Η ΟΤΙ ΧΓΔΔΙ απιςἳ αἱ 

ρίον α θα μπα αὖπι (αοἳ] εἰ -- φἰογζοαδίϱ) ΟΥ1316 ΟΥ Στο. σαι ΟΥ 5 



Μι 11, 27 

6, 99 

1 Το 5, 20 

ώ- ον ̓  

86 
94 

920 1ο. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

τὸν υἱόν, ἵνα ὁ υἱὺσ δοξόσῃ σέ, 2 καθὼσ ἔδωκασ αὐτῷ εξουσίαν 

πάσησ σαρκόσ, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκασ αὐτῷ δώσῃ αυτοῖσ ζωὴν 

αἰώνιον. Ὁ αὕτη δέ ἐστιν ᾗ αἰώνιοσ ζωή, ὕνα γινώσκουσιν σὲ τὸν 
μόνον ἀληθινὸν θεὸὺν καὶ ὃν ἀπέστειλασ Ιησοῦν Χριστόν. 4 ἐγώ 

σε ἐδύξασα ἐπὶ τῇσ ῆσ, τὸ ἔργον τελειώσασ ὃ δέδωκάσ µοι ἵνα 
ποι/σω᾽ Ὁ καὶ νῦν δξασύν µε σύ, πάτερ, παρὰ σεαυτῳ τῇ δόξ 
ᾗ εἶχον πρ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί. ϐ Ιφανέρωσά σου 

τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποισ οὖσ ἔδωκάσ µοι ἐκ τοῦ κύσμου. σοὶ 

ο (Κ οπι) υεοσ 5ἶπο σου ομΙη ΝΕΟ” αί” 4Τ. 64. ἆ ο 3 ΟΥ435 Νοοτῖπανϊ 
1814 ΗΠΔ1ὔ 56 οἱ 515... ς Ἰωπ αἀᾷ σου 61ΠΙ ΑΟΞΡΕΤΙΙΧΥΓΑΛΠ ποἳ αἱ ρ]ου 

αὓσοίρ α νµ τοι] Ος1316 οιλπί ὁ,141. 5,590 Ἠ1]/5" 813 5επῃ ϱ,1005 | δοξαση: 
ἨΗΜΔ α]10 οτΥΡρίΕΥ -ασει 

9. παν ο δεδωκασ ΝΤΙΠ ΔΑΒΟΡΙΗΜΌΣΧΥΓ αἱ Ρ]ὰ... ΕΚΗΚΒΔΛΠ αἱ ππα ογγρίεν 
παν ο εδωκ. | δωση ο. ΝΕΛΟᾷΚΜΕΧ αἱ πηι ΟΥΡ... Τί δωσει ο, ΒΕΗΌΥ 
ΓΔΑΠ οτγρίεν αἱ ριαβδὸ... κ” ὀωσω, 1, ὃωσ, Οµ1513 δω... Ὁ εχη (οπιββο 
αυτοισ) | αυτοισ εἰ. κό ΠΡΙ να Αγτρ οεἰλτ; νἨ 1. 22. 98. ο Ε 9ΥΥΣΟΝ 

γοίοτῖη 156 ΗΤ45: 813: 814: 1005 αυτω (οορ ατπι 1έ οπιπῦ Φπεπι -- εί υὐέαπι 

αείεγπιαπι) ὦ 

δ. δε οἱ. Ειδπιαιο 159 ΟΥτποδίθ,ὄ6 οίς Οσῖπί 1, 451: 498. ὅτ5. 653 θέα: 1, οπη | 
γινωσκουσιν 6ΝΠΙ ΑΡ(ΙΥΔΑ 9. 944. 250Γ56Ι1Θ].,, ς ΤΠ γινώσκωσιν 
ΟΙ ΝΗΟΧΠ αης8 (οί 1’ -σκοσιν) αἱ ρ]ον Ον 11595: 959 Εαδάθπι 44 ο πανο 2τ 

3Η9 οἱ)5 554 οἱ90145 οί, Ῥιαθίθτεα γι. σὲ: ἨΠο ΔΟΟΘΗΙΠΤΑ οΧ Π ΕΠΟ- 

ἰανῖ. ] αληθινον (689. απίο µογον Ροπ) οἱ. ΟΥ 195’ 3:50 οτί 4, διθίο Έμβ 
ἀθτῃ ϱµΡαχς ΗΙΙ511: 581 40536Ρ: ο ΟΥρΙ84- 315: 304: 384 Νονα 1508 {ο ἑοσῖη 
ΔΠ 156 (4] αρ Φαῦ) εί υεγωπι... 3 οπι | ἆν (οἱ. ΟΥΡ Νοναί Υἱοογίη 
εἰς): Ὦ αά εισ τουτον τον κοσµον 

4. τελειωσασ ϱπΠΙ ΝΑΒΟΙΠ 1. 99. 49. 199. 946. νιδετ Ὦ 3. (αίεταιο οἱ 
Η1] ορεγε εοπβμπιπιαίο, Ὁ ΡΥΒΕΠΙ ιο) οορ αεί] ΒΥΤΡ σοἆ (ο φιπι ο." 
απίθ οψιιδ σοηδιπιπιαυί) ο αν ΟγΥ βδθσοπα ϱ(515 οπιο»ί 14 ΗΙ]813: 8156,ς 

Τ{ ετελειωσα ο. (Ω και το εργ. ετελ.) ΧΥΓΑΛ απεῖ αἱ ρ]εγα σα Εμ τη 

4 ΝΡ 6ο ΒΥΙ5ΕΝ αἱΡ ἴΧί αγπι ΓρππίροΙ 555 Οοη8{δ 1 (. α. Ηιρρελατίδας 

5εὰ ὁοά ΠιοἩ ϱοπβγπια!ί τελειωσασ) ΓΙ 15 35 ΜΕΙ]9ιΙΣ 15τ ΑΙ 135 Βας 555 

ΟΗ 59/45 ΟΥ δδείχί ΟΥΡ 255 Νοναιίτί 505 ΗΙ] 510: 516" 1005 | δεδωκασ µου 
(μἨ µε) οππῃ ΝΑΒΙΙΧΥ οίο (οἱ. ΑΙ ΟΥ1) ... ορκῃπ αἱ ρ8ιο ΙρηϊηίροΙ 
Οοπ5ί Βα58 εὖωκασ µοι | ποιησω: Ὁ 91. 191. 948. (Α ορ8 φποᾶ ἀεάιειί 
πιζ]ί μέ Γαοεγεπι, ϱευγεοί ἐἴζιᾶ) «ορ ΒΥΙΡΕΕ αάᾶ αυτο 

δ. πατερ: " πατηρ | ἡ οἱ. νὸ ΟΥ 515 οἱ 5,681 Ρ14 11 119 οἱ 315 οἱο: κ” Ον 
55655 ΕιβΏ]ατς 55 ην | τον κυσµον ειναι οἱ. Οἱ Σ515 οἱ 51555" 65 Ἠβπιατς 85 
ερ» 140: 305 616... ϱ” βαΙΙΩΙΠ γενεσίαι τον κοσμου, Ἱνεπη ϱ” Τατ 1ου 
τ. κοσµ. γενεσθ. Πθπι Πτι 515 ΟΥ ρ 135 ργίπβφιαπι πιά Πεγεί | παρα 
σου Ίος Ίοσο α{. ΟΥ 3515 α(5/598 Ῥια μὴ 5135 ΟΥ 545 ΗΗ 31: 1 οίο... ϱ 
Ε πιά ΟΥ 3,651 1 1 119 Τγίπι 45 ΟΥ ρ25 ΗΙ1107: 100 ρο8έ ειχον ΡοἨ 

6, σου το ονομα ΟΝΠΙ ΝΑΒΟΙΧΥ εἰο ... Ὦ Τξ ΥνΡ το ον. σου | ουσ εδωκασ 

οσπι ΝΑΒΡΚΠ 157, 950. νδοτ Ἐβρδδί Ρ1α τί 5011 Ομ 9δ16ί6υ..,ς Τϊ ουσ 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ στ, 11: 9.1 

πα ντ] Δ 2 Ν ταν Δ αμ / / Ἅ ω 

ἦσαν καὶ ἐμοὶ αὐτοὺσ ἔδωκασ, καὶ τὸν λόγον σου τετήρηκαν᾿ τ νυν 
99 4 ’ φ / / Δ - Αρ Ἅνς κά Δ 

ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὧσα δέδωκάσ µοι παρὰ σοῦ εἰσώ᾽ Ὁ ὅτι τὰ 
ο Αα / ’ 3 ” Ν 2 Χο λυ” 

ῥήματα ἆ ἔδωκάσ µοι δέδωκα αυτοῖσ, καὶ αυτοι ἔλαρον, καὶ ἔγνω- 
2 ος [έά Ν ο 119 3 / 4 / } 

σαν ἀληθωῶσ οτι παρᾶ σου ἐξηλθον, και επίιστευσα» ὃτι συ µε απ- 
’ 2 Ν Δ 2 - ο ο Ν - ’ - 

έστειλασ. Ὁ) ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ οὐ περι τοῦ κύσμου ἐρωτω, 
ε) Δ ον ία / / 4 με) Δ Ν ο Α , 
ἀλλὰ περὶ ὧν δἐδωκάσ µοι, ὅτι σοί εἰσι, 10 καὶ τὰ ἐμὰ πάντα 
5 Δ Ν Ν 3 / Δ / 2 2 κ Δ 

σά ἐστιν καὶ τὰ σὰ ἐμά, καὶ δεδόξασµαι ἓν αυτοῖ.. 11 και 

ο) 

δεδωκ. εππι ΟΙΣΥΔΑ αποῦ α] ρ]ετ 0132541 ΟΥ 969 ] καν εµοι 6ΝΠΙ ΝΑΟΡ 
ΤΧΓΑΑΠ υποῖ αἱ ρ]εν ΟΥ Βαδβ5 Ὀιά Ον ΟΥτ.... Τί καµου εππα ΒΥ 1. 
98. | αυτ. εξωκασ οππι ΝΑΕΡΚΙΙΠ α] (οτεῖὸ Ρα Ι ΟἨχδδέδ,. ς Τί αυτ. 

δεδωκασ ΟΠ ΟΧΥΓΔΑ ππςδ αἱ Ρρ]ετ ΟΥ31541 Ἐπδρςδέ ΟΥν Τμάτε 1, δδ0 

(ρτῖοτε Ίος Βαοί ο 4) |. τετηρηκαν οὕΊη ΒΡΙ,... ς τετηθήκασι οἳπῃ Α0 

ΧΥΓΑΑΠ ιπςῖ αἱ Ρ]εΓ.... Ν 98. ετηρησαν ... ϱ Η”' δετυαυῖ 

νυνοί.α ο ξρα Υἱοοτίη ΗΙδΙ... Ὁ ο 3 ποῖ εἰ πωπο | εγνωκαν ο. Α 
(νὶὰς Ροδί)ΒΟΡΙΥ πε τ6]!1 (5εὰ ΔΑ οπη νυν εγν.) αἱ Ρ]ετ ᾳ νρ εοΡρ 8ΥΤΡ ἴχί 

αίσ αγπι ααἴΏἩ (ἵηπ Α Ππδο]απι ΠΠαΙΕΠΙ ΒΠΡΕΥ -κα αἀπιοάαπι {επιεπΙ ε856 

ἡγοϊα(α5 ταίατί; 5εᾷ {ογέϊου εββεί, 5ί ΡοΣίετίοτε παπα βαρρ]εία 6586{) 

ΗΙΙ 531 ΟΥτ 3960. Τίαπι Ὁς 98. 69. αἱ πια Ον 951 εγνωσαν, 5 αἱ Ρραις 
εγνωκασιν ... Α εγνων, επι Ἱ. 118. ὃρεν 9θεν 44εν 00ὲν εγνωκα. 

Πίοπι οορπουί α Ὦ ο 6 Ε 85: ᾳ 54 6ο ΒΥΙΣΕΠ αἳΡ 1ηΡ αΓΏΙ 56 (ποή 1ἴεπι 554) 

(Ψιο(ογῖηαῖ 19351 Ερρίο ΥΥΙ5ἱ, 56ᾱ Ε311156 οοφπουεγιπέ). Ῥταείετεα εξ Ον 

5,511 τινὲσ μὲν γὰρ λέγουσιν ὅτι νῦν ἔγνων ὅτι πάντα είς). Τεπι «αἱ0Σ 

51 τινὲσ τὸ ἐπαγόμενον νῦν ἔγνων λέγουσιν, ὅτι περὶ ἑαυτοῦ εἶπεν. 

ἀλλ οὐκ ἂν ἔχοι τοῦτο λόγον αίο. Ἀἰπαϊ]τεν ΤΙΠρΙΙΥΙ α Π.Ι. τιγὲσ 

χωρὶσ τοῦ  ἀναγινώσκουσι' νῦν ἔγνωκα, καί φασιν ὅτι ὁ κύριοσ λέγεν' 
νῦν ἔγνωκα ἐγώ. αλλ οὐκ ἔχει τοῦτο λόγον. μετὰ γὰρ τοῦ ν δεῖ ἀνα- 
γινώσκειν' νῦν ἔγνωκαν οἱ µαθηταί µου. | δεδωκασ ΟΤΏ ΝΟΡΙΧΥΓΔΛΠ 

πηοῖ αἱ Ρ]6υ ... 1μῃΠ εὐωκασ οππι ΑΒ (-κεσ) 1. αἱ” | παρα σου: Χ 69. 
909. 6θ0εν γδότ ΡΡΔΙΗΒΕΠΙ πα. σου | εισιν ΟΠΠ ΝΒΟΙΣΥ 98. 15τ. 946., 

1έοπι ΟΗΥ9)541 ήσαν ... ς 1μπ εστιν εάπι ΑΡΓΔΑΠ πποῦ αἱ ρ]εν Ον δο0 

«τα ϱηµατα: Ὁ αἀά σου, Ἱΐοπη ΤΡ9 ο µου (πιεα) | ἂι Π" 432. αἱ” 5ΕΤ οσα | 
εδώκασ (Β -κεσ) ου ΑΒΟΡΠ” αἱά56Υ α] ραιπς... ς δεδωκασ επ ΝΗΧΥΓ 

ΑΛΠΣ τιποῖ αἱ Ρρ]ον ΟΥΥ996ὸ (:: απαπι δεδωκα ᾳποά 5εαπ]ίαχ πο Βαοσίιιαί, 

ν]ὰοίιχ Φεδωκασ αἆ Ἠου οοπ{οΥΠΙΔ{ΗΠΙ 69566) | και εγγωσαν αληθωσ 
ΕΝΤΙ ΝΟΒΟΙΧΥΓΑΛΠ πποῖ αἱ οπιηὐίά (107 αληθ. και εγν.) Πρ] νο ρα] 

«ορ βγντα(ν ο(ἩΓ αγπη αθίὮ ΟΥΥ ΗΙΙΦ”1 (1έοπι οἀνθἵοἩ 1/519),,, ΝΑΡ α (ῑῖα 

νεγε) ο (οπι 6{. οτι ααοά 5εαπ1έιτ) α (εα υεγε) 6ο οπι και εγν. (1οἴεπίο 

αληθ..), Ἠϊπο Ίωῃ [και εγνωσαν] | αληθωσ οτι παρ. σου: Ὦ Ε φμία οε)ε 

α ία, ο 82 φμία α έε Όεγε | εξηλθον (ε ἔσνρ επῖυί): α Ὁ ο 5: ᾳ επίεγιιέ 

δεδωκασ ϱΙΤΏ ΝΑΒΟΤΣΧΥ αἵς ... Ὦ εξωκασ 

10. και τα (1, κατα Ρτο Πἱ8) εµα παντ. σα εστ. και τ. 6. ἑμα: Ἀ και εµοι 

αυτουσ εδωκασ {(:: είν. ϐ) | τα σα εµα: Ὦ ἃ 6 ΥΕ 58Ἡ «ορ ΒΥΥΣΕΝ ΟΥ 
Ἰπή3,16τ ϱ{49559 (ποπ 1ΐοπι ΟΥ 32541 οελί 158. 4464: 598. 3110) αἀά εστιν | δε- 

ὁοξασμαι (οἱ. Ον εἰ ΟµΙΠΙ): Ὦ εὐοξασασ µε 

11, 25 

16, 50 

14, 16 

16, 15 



922 1τ, 12. ΝΑΤΑ ΤΟΛΛΝΗΝ 

οὐκέτι εἰιὶ ἐν τῷ κύσμω, καὶ αὐτοὶ ἓν τῷ κύσμῳ εἰσίν, κἀγὼ πρὸσ 
σὲ ἔρχομαι. πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺσ ἐν τῷ ὀγύματί σου ᾧ δε- 

δωκάσ µοι, ἵνα ὥσι. ἓν καθὼσ ἡμεῖσ. 13 ὅτε ημίν µετ αὐτῶν 
] υ ο ΜΙ ὁ Ε] η ” ο / , κ.) ’ 3 ’ 

εγω ετηρουν αυὐτουσ εν τῷ ὀνοματί σου ᾧ δεδωκασ µοι, και εφυ- 

λαξα, καὶ οὐδεὶσ ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸσ τῇσ ἀπωλείασ λα ] 5 μη ή ᾽ 

11. και ουκετι ἑίμι (Α ρδςἳ αἱ ραπο ροξβέκοσµω ΡροἩπ) εν τω χοσµω: ο εἰ 

ἔαπι 101 διίπι πι βαεοιῖο εἰ ὑπ δαεσιῖο δµπι... Ον ἱ5 ροεί καγω προσ 

σε ερχοµαι ΡοἩ (ρτασίογπι]ςδῖς πιοδ]]ς καν αυτοι οἴς); Νο 6 ὔ ργασίοι: 

ΠΠΟΥΟΙΗ Ρργαείο] ές α- οἱ η ἴπι Ἰιοῦ πιο Βπέ, εἰ έήο αἲ {ε υεπῖο, οἱ ἴαπι 

Ίου. δτπι Ὅπ Ίιος πιωιάο, εί ὕπι Ίιοο πιπιπάο δτπέ ρτΟ και ουκετι δ1ο ερχο- 

μαι. ΒΙηΙίεν ὁ ροβ8ίὲ ερχοµαι αάάὰ οἱ ἑαηι πιογι διήπι πι ]ιοῦ πιο. | εν 

τω χοσµω: Ὦ εν τούτω τω χοσµω, Ἰίοπι Ὁ ο { Π3: ᾳ (α ν]ᾶο απο) ὧι 

Ίου πιο | αυτοι ΕΠΙ 9ς 992933 954. ἆ (ρει) Ε (αἱ ἆ).... ς Ίωμι Τϊ 

οὗτοι οπΙ ΟΡΕΙΙΧΥ απο το]] αἱ Ρρ]ον Πμ]εῖ νς (Τιαἲί ρ]οτῖα Πὸ α. ὑδιῦ) 

γα]! ΟΥ 5545 ϱγ 96 ] καγω οππῃ ΝΕΟ ΡΗιχ 1. 9δ. 60ον Ον0Ι5δ Ουτ...ς 

και εγω ΕΙΠΠ ΑΟΖΥΓΑΔΠ αποἳ αἱ ρ]ον | ερχοκαι: Ὦ αάά ουγετι ειµι εν 

τω κοσµω και ΣΥ τω κοσµω ειµν. Βϊπα τον 1ρίαγ α (δῖ αποά αὖ η Ι1ο 

νουδΙ5 καν ουὔκετ. ειµι ε. τ. κοσµ. ΟΠ1)5 οοπ{εχομα1 αἰῖαπι δέ ο (αιά 

οἱ ὑπ εαεσιῖο διηι πηῖο και αυτοι αἀλ) οἱ ὁ (αι εξ ἑαπι ΠΟΠ 8Η ὑπ Ίιου 

ἸηΠί0 ρο5δί εφχοµ. αἀἀ) | πατερ: Ὦ πατηρ | ε’ τω ο)οµ. σου: ϱ αάᾷ και 

Ότε ΗΠΥ µετ αυτων (0815 αάά εν τω κοσι) εγω ετηρουν αὐτουσ εν τω 

ούομµατι σου (πο. πππ(α Ες ςΙπΙθις οἶδ ᾳπαπθ ν. 12 5οαπαπ{ν) ο 

ΟΠΗ ΝΑΒΟΙΥΓΔΛΠ πΠς6 α] Ρ]α θγτπῖῖ οίμῦ (απι Αά]ετο {ορίο, Ίπα]ο νος- 

αἶα τε ΜΠπ]ςς.) δα αὖπα ΑΙ 5 οχοθᾱ ρ]εν ΟγΥΦόδ, Ίίοπι υὔχυ 151. αυ 

αδ...ς(- αὖ 52) ουσ επι ϱ” 69. αἱ νῖκ πα Γρ ᾳ ΝΕ µο 6ορ αεί]ι 

ΔΙ 49θ6ά,., α Ὁ ο ο 2 (οεἵαπι Ον 5519) ἨΙ]41Τ: 1063 οϱπι ὦ δεδωκασ 

πδαπο εν καθ. ἡμεισ. Ῥταείογοα οξ πιο Πρ1ρ] 515 ἵπ παςν. ΟἱΑΠΟΥΗΠΙ: 

πατερ αγιε ουρανου και Υη5, τηρήσο» τουτουσ ουσ δεδωκασ μον. οτε 

ηην µετ αὔτω», εφυλαξα αὐτονσ, και ουδεισ εξ δα τησ απωλειασ. 

Τιεπι Βρῖρ] 05 ουσ δεδόοκασ μοι, πατερ, εφυλαξα αυτουσ εν τω κοσµμω. 

Φεδωκασ 6ΝΠΙ ΑΠΟΡΧΥ Ἱπό το]] οἵς ... ΔΗΜ αἱ ραµσ εὐωκασ | καθωσ 

ημεισ 6ΝΠΙ ΝΑ ΒΘΙΦΟΡΕΘΗΚΙΙΧΓΔΑΠ" ε(ὔ α] Ίοηςφο Ρ]ὰ ᾳ σο βαΠ «ορ ΒΥΥ3Ο 

οι 556 αθίἩ ΟΥ 969 ο 1050..,,ς ΤΙ! καύΘ. και η. ουπα ΒΜΡΌνΠΣ α113 { 

ρνµ ΦΥΣΡ αμ 58 αγπη Α{ΙΙ4/9Ρἱ5 εχοΚἁ ρ]ος | ηµεισ: χ αάά εν, 90. αἲδρ 

ΒΥΤΡ αγπι αάά εν εσµεν 

19. ηµην (1Η ΓΑ αἲ ἡμιν): Ὦ ημεν | µετ αυτων 8ίπο αθ ἁλίαπα 6Η ΝΗΟ7 ΤΗ, 

1. αἳ Ρας Ὦ ο ο Η3΄ σ(ραΐεν, εµηι ἐ8δεΠι οἵς) Υς 84Ἡ εορ ΟΥν 513 οι δτἹ 
οἱ1050 Η141Τ 1065 Αμρίομ1ὐτθς,,ς (400) αάά εν τω κοσµω ΟΠ ΑΟΧΥ 

ΓΔΑΠ ποτ π] Ρίου (α οἱ ὑπ ]ιος πιο οι εββεΊι οτι ἐίς) ἔᾳ σο 5γταἩ 

ο) ατπι (απίο µετ αὐτ.) απαίι (Ον 5219 εν τω κοσµω, 5δεὰ οπι µετ 

αυτ.) | ω δεδωκασ μοι; νἲ οτι. Ῥοββδιηί Πα απἱάσπα αΠεπα παπα οκ 
ν. 11 τοροΓία νά οτί, αἲ πας αἳ Το]αηπο α]οπα πορεβίίο, | ο πι πο” 

1, 95. 64. ΟΥ Τὸ οιδτΒ ο(1080 Ἱέθιι ὁ (φιοῦ) νὸ βαὶι «ορ 5ΥΥΠΙ (αἱ ν. 11) 
ΑΥΤ... ς ΤΠ οὐσ ΟΠΠ ΑΟΡΡΧΥΓΔΛΙ πο αἱ Ρ]οΥ Τέ να ρο ΥΠ ααίἩ 

ΟΥ πΕΗ35 1 δεδουκασ: ο εδωκασ | και εφυλαξα (οί. νε; κα” εφυλασσον) 

οπή ΝΒΟ”1, 90. 64. ἆ βαν ατπι ΑΥΤΗΣ ΟΥΗ 152 ο(105υ Η 1003 νε, Τμ [και] 



ΚΑΤΑ ΤΩΑΝΝΗΝ 1, 18. 925 

ο ε Δ ο. .. - λ Δ 08 Ν . 

ἵνα ἡ γραφὴ πληρωῦθῃ. 19 νῦν δὲ πρὺσ σὲ ἔρχομαι, καὶ ταῦτα 
” - ΄ [έά ” Δ Δ . ο οὍὉ 

λαλω ἐν τῷ κὀσμῳ ἵνα ἔχωσιν τὴν χαραν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένν 
.] « -- Ν ο 2 -- Δ ’ Δ [4 

ἓν ἑαυτοῖσ. 14 ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖσ τὸν λόγον σου, καὶ ὁ κόσµοσ 
.) ’ ΄ [έό . ον ” / Ν δν 

ἐμίσ]σεν αὐτούασ, ὅτι οὐκ εισΙΥ ἐκ του κόσμου καθὼσ ἐγὼ οὐκ εἰμὶ 
. / [με 2 ” τά ο .) Δ - / 

ἓκ τὀὺ κόσμου. 19 οὐκ ερωτῶ ἵνα ἄρῃσ αυτοὺσ ἓκ τοῦ κόσμου, 
. » 0 η 2 π 5 - - ο ” [ ” 

αλλ ὕνα τηρήσῃσ αὐτοὺσ εκ του πονηροῦ. 16. εκ του κύσµου οὐκ 
3 « έ Λ 3 Ν ν] 3. αν - ’ Ίπ { ’ Ρ] Δ 3 

εἰσιν καθὼσ ἐγὼ οὐκ εἰμί ἕκ του κόσμου. ἁγίασον αὐτοὺσ ἐν 
” 2 . [4 ’ « Δ ρ / /΄ .] Ν ϱ) 

τῇ αληθείᾳ᾿ ὁ λόγοσ ὁ σὺσ αληθειά ἐστι. 15 καθὼσ ἐμὲ ἅἁπ- 
[ 5 / ο αν τρ 2 . [ ε 
ἕστειλασ εἰσ τὺν κόσμον, καγὼ ἀπέστειλα αὐτοὺσ εἰσ τὸν κόσμον 

εφ. ς ΟΙ και ΟΠΠ ΑΟ ΡΒΙΣΥΓΔΑΑΠ απο αἱ ρ]εν 1έ νρ σο βγτα! ορ 

αοἲ Ονἷπί κι αΙ5ΕΓ απολετο | ΧΥΛ αἱ απωλιασ 

19, εν τω ποσµω: Ὁ εν τουτω τω κοσµ., Πίεπ πο ΓΗΣ (ποπα 5 νρ) 

Ὅπ Ίιοο ΙπιΙιᾷοΟ | εν εαυτοισ 6ΙΠΙ ΝΑΡΧΠ (Σε εἴπ εαυτ. βαρρ]σαίαπα ρτίπια 

πια νι κ) α]ὔδονς αἰπίον ο” βαηϊἩ εν ταισ καρδιασ εαυτων...ς 

Ίω Τϊ εν αυτοισ οπ1 ΟΡΡΙΗΥΓΔΑ αποῖ αἱ ρου Ογνὸττ 

14. εγω δεδωκ. αυτοισ τ. Λο. σου: Ὦ εγω ὃε εδωκα τον λογ. σου εν αυ- 

τουσ | εµισησεν εὔ. ΟΥ 5,555: Ὁ 40. 65. Τὸ. Ττ. 255. 959. ας α µισεν (5 
µεισει) | εισιν (ἆ διήπ) εκ: Ὁ α 6 ἔᾳ αάά τουτου | καθωσ εγω (εί. κε, 

κος ν’ οπ1: Ες νυ μα] 6ορ ΜΥΤΗ ΟΣΙ9ί οἱ εο) οὐκ ειµι (Μ 248. ἴδοι γεν 

αὶ ραπό ο. ειµ. Ροβῖ ποσµμου μΟΠ) εκτ.κοσµ. (α ἔᾳ Ον ο ]ιου πιά) 

οἱ. Οἱ 5,588 (οἱ ἐξ τοι δισιέ ο Ίου Ἱπππκίο, κἰσιέ εἰ ούο οἵς): Ὦ (5εὰ 

νίὰο ἁπίο 4) πμ" 09. 190ν 48εν Ὁ ςσοπ,. Ἠπο ἰταμὶ ποτ 1σοί Ον 5955 

(τὸν ἐπίγειον τόπον νομιστέον. σαφῶσ δὲ οὗτος σημµαίνεται καὶ ἐκ 

τοῦ" καὶ ὁ κόσµ. ἐμίσησεν αὐτούσ, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐκ τοῦ κόσμου. ἐμί- 
σησε γὰρ εἰς) 

15. 16. Οπι Ἠοβ ναυσιιδ (α0 εκ του κοσμου αᾱ εκ του κοσµ. ἰχαηΡΙ]1ε{εβ) 

98. 236... 
15. ουκ ερωτ. ινα αρησ (ΏΛ αρισ, Κ αἱ αρεισ) αὖτ. ἐκ τ. κοσμου: Υ οσα | 

Β" ΟΠΙ ἐχ του κοσμου, αλλ ια τηρησησ αυτουσ, 5αρρΙ Ἠδ. Βίου 

Α ΔΌ εκτου κοσµου ἐναβδὶας αἆ εκ τ. κοσµ. ΙπΙΙο νοτδα» 16. ῥῬΒιππ- 

Παν αί]απι {οδίος αἱ ποπ]. 

{6,εκ:Ρ Ώο {ᾳ αἀά τουτου | εγω: Ὁ 69. 97. [νο (5εἆ πο [13) βα]ι 
6ορ ΥΤΗΙ καγω | οὐκ ειµι Ίου Ίου οππι ΔΑΕΟΡΙΧ αἱ αῑα Τ νο βα]ι 

εορ 8ΥΙΣΟΝ οίἩν αὖπι ΟΥ δνδῦἳ ΟΥν155,.. ς Ρ0Βί εκ τ. κοσμου ΟΙ ΥΓΔ 

ΑΠ αποἳ αἱ Ρίο 5ο ΒΥΤΡ 

11. αγιασο» (ΟΥ 958 τηρήσουν, αποὰ αἱ. ἵπ οΟΙΩΠΙ τεροίΙϐ): ᾱ ΟΥν 2955 
14 ΣΡΙ Ππῖ 353 (64118) Ῥταεπι πατερ αγιε, Ἰέεπι ΥΣ Ρ6Ι5Ρ ραΐεν | τη: 

οπή, Πίο Ογν ολ ίκί βοᾷ πο θλάση 6οπ ΠΡΙ ργαείθγθα αάά τη ση | 

αληθεια Βἶπο σου επ κ” (Β6ᾷ αΏ αληθεια πά Βε(ΠΕΗΠΡ αληθεια ἴναη- 

51116) ΑποζηιώμἍ 1. (4199 ο 8116π{1ο) 18ΡΙ6Υ νρ 6ο δα Αγννς ΟΥ ρδδἐκι 
(8οά ἵπ σοπι αάά τη ση) Ριτς 383 (6α118)... ς (δεᾷ αὐ99) ΤΙ αάᾶ σου 

οσπη ΝΕΟ χΥγδλπ" πποῖ αἱ Ρ]οΥ ᾳ 6οΡ βΒΥΤΙΙΡ αγπά αθί]ι ΓΙΑ {1 2,6 01115) σδῦ 

ΕΙα1ΗΤΙ 015 (αριιᾶ Τά τ(δ 1034 οἱ 1049) ῃ αληθεια εστιν: Ἡ ΡῖἈθπι η 

18. εισ δῖ5:Ὀ α 8 ο {ἔᾳ αᾶά τουτον | απεστειλα: ΑΔ αποστειλα 

Μί6, 15 

11 



Βε», 11 

11 

024 τν, ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

19 ος Ν . ” ς ΄”.. 3 4 σ΄ τ Ν ” 8-6 

:) και υπὲρ αυτων ἁγιαζω ἐμαυτόν, ἵνα ἆσιν καὶ αὐτοι ἡγια- 
) 2 2 Ν ’ Ν - 

σµένοι ἐν αλ θεία. 90 Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ µόνον, ἀλλὰ 
Ν Δ - / Ν ” / ϱ) -- 3 ) ’ ΄ 

και πὲρί τῶ» πιστευόντων διὰ του λόγου αὐτῶν εἰσ ἐμε, 2ἱ ὕα 
’ Πω] π Γ υ Ν » 3 . ] Δ 3 ’ α΄ Ν 

πάντεσ ἓν ὥσι, καθὼσ σὺ πατὴρ ἐν ἐμοὶ καγὼ ἐν σοή, ἵνα καὶ 
. Γι ανα τ ’ ε ’ ’ σ / 

αυτοι ἓν ἡμῖν ὡσιν, ἵνα ὁ κύσμοσ πιστεύῃ Ότι σύ µε ἀπέστειλασ. 
29) ὼ ΔΝ Δ 4 ο] ; / / 2 - ΄ Ὑ ἀΔ 

καγω την δύξαν Ἰγ δἐδωκάσ µοι δέδωκα αυὐτοῖσ, ἵνα ὥσιν ἓν 

19, αγιαζω »ἶπθ εγω οΠῃ ΝΑ Τ1. 948. σδοτ Ὁ ϱ ο {08 841 αθἲ] Ὠἱ ἀῑτὶ 5.13 
ΑΗ 698 (Ίέαπη 505 πδεᾷ ο Ιέμπι οχ ὁοᾷ εγω) ΟΥ 5,555 (α{.Πιο566) ,,, ς Τϊ 

Ρτασπι εγω, Ἰωπ [εγω] ουπΙ ΒΟΡΙΧΥ ππο τα]] αἱ Ρ]εν (5εὰ 191. ροςί 

αγιαζ. ΡΟΠ) α Ενµ ΒΥΤΥ ΑΓΙΑ (6οΡ Ροβί αγιαζ. εµαυτ.) Ρα 15,54 (ειρηή- 
ται εγω αγιαζ. εμαυτον) ΑΙ 6 Βαμ 19505 Ογν 596 Ονἰπί,δ1ο (Ογ. 
αἰωῖε: Ίφο δαποίϊ]ίσο πιε ἵρδιιπι 220 εἶκ). Ῥταθίθετεα 5 {οΥ εἰ Ώγο εἶδ τοφο 

φαποίζῄσο Ίιε ραπ. | ὠσιν και (α Ὁ ο ΓΙ 1515 γΠοιοτῖη οπι) αυται 

(α0’) ουπι ΝΑΒΟ"ΡΚΙΧΥΠ α114 1ὲ να ο 60Ρ ΑΥΠΙ ΑΥΙΣΟΝ ο(Ώσ αθίῃ ΑΙ 
955: 601: 695 14 1 515 6:54 Ογνῤδδ,., ς και αυτον ὧσιν μπι Ο9ΓΔΑ απο 

4] ρ]ου δαἩ ΙΡ (01131559 ο(δζά οπ1 και αυτοι. Ἰμοςο55ἲ διο φησι" ὧα 
ὡσιν ἡγιασμ. εν τη αληθεια σου.) 

90. των πιστ.: ππ 1. 24Τ. αἲ1ὸ αὖπι ΥΤΡ ΗΕ Οτ]πί 1) ργαθπι παντων | 
πιστευοντων ΟΠΠ ΝΑΒΟΡ"ΒΓΗΧΥΓΔΑΠ αποῖ αἱ Ίοηρο Ρ]α (41 ραιπο πεπι- 

στευκοτων) Ὦ 5ο οοΡρ ΒΥΤΗΙ απ ΑΠ {5 ἨῬαβοίῃ ᾖ50 ο{307 οἱ3)315 Ον 

5584 Ογ το θά νν,ς (-- ὐ Ἀ4) πιστευσοντων ὁππι ϱ: α] πι ]άα ςο[ς 

ᾳ νσ 5αἩ ααί Οσἷπί Όντο ΟΥ ρ551 Η1]950 | ὅια τ. λογ. αὐτων: Δ οπι 

91. παντεσ εν (6έ. Ο]απι 110 Ἐβπιατό 192 οἱο ΟµΙπί το ΟΥΡ 215: 3551 ο(ς): οἳ 
οπι εν | πατηρ ου ΒΡ ΕΙβπάτο (:: οἳ εἰ. νυν. 24. 96.) ... ς Ἰωπ (π6- 

8οἵεής Β) πατερ ΟΝΠΙ ΝΑΟΙΙΧΥΓΔΑΠ πποῖ αἱ οὐ Ίά Ο] επι ο ΟΥ 545989 Ένας 
ηλαχο 195 Ρἱ5 Βαφεῖ]ι350 οίο | εν ηµιν απο ἓν επι ΒΟ0"Ρ ἃ Ὁ 6 ϱ 58] ΥΠΑ 
Ον 500 (ῳσ εγω και συ εν εσµεν, ινα και αυτοι εν υμιν ὦσι) Ἠπδατο 

1990156 Α{Η 49 οχζᾶᾶ» ΗΠΙ] 180: 951. 903. ς αᾶά ἓν, Ίωη [ἐν], ουπι ΝΑΟΡΕΧΥ 

ΓΑΑΠ αποῖ αἱ ἴογο οπΙΠ (456Υ οπι εν ημιν) ἐς ανα εορ θγταῖ ο(ἩΙ ϱο 
αοίᾗ Οἶσπι ΟΥ 5439 ϱ{ 428: 596 Ογ]πί 1 Τὸ ϱ{2,58 ϱἱ 542 αρ5αθ6ρο Ἐβπιατο 195 

Α 49 6ὰ οἱ 455 Βαβοῦμ 50 ΟΥτδ Ταχ ΟΥρ515 ΗΙΠ155 οἱο | ινα: 1. 
[δος αἱ ραπο αγ Ο]οπι ή αάά και | πιστευη οππη ΝΕΟ” Ο1οπι 1 Ῥς 
πιατοΙθΣ, ς Τωη ΤΙ πιστευση ΕΙ ΔΕΛΟΡΡΙΙΧΥ απο τα]! αἱ οπινν]ά ΟΥ5)505 
ΑΦ ΟγΙΟΦ4 ος 

99. κπαγω οπι Νβο" ριχῦ 1. 9δ. 949. αἱ ραιο Ο]επιῖ ὸ Ερπιαιο 193 0Η 8, 
0588 ΟγΓ 11000 οποί 1, ς και εγω οΙΠΙ ΑΟΦΥΓΑΛΙ 66 α] ρ]οχ | δεδω- 

κασ ΟΝΠΠ ΒΒΟΙΧΥΓΑΑ 1Πς6 4] ρ]ον Εαδπιαχο 193 οἱ 1935επι ΟΥνά ... Ἰμη 

εδωκασ οµπα ΑΡΌΠ 10Τ, 948. ῥϱδΟΣ νο 4110 Οἶοπι ΗΙρρποςίἸ Ἑβηβτο 

αρ οἵς Ον Ονταοί |. δεδωκα ΟΠ ἨΟΡΙΗΧΥΓΔΑ αποῦ αἱ Ρρ]ου Οἶεπι Ές 

πΙΘΓΟ1ΘΣ: 19816ς Ογτά οἰαοῖ ,., ΝΑΚΜΠ 101. 2948. ΡδόΓ νιδοῖ αἰ5 Ηἱρρποοί Ί 

ΟπιδΙ5580 εδωκα | ὧσιν εν: Ὦ ωσιν το εν | ηµεισ (α Β ο Ε νρο]ε αδΟΝ πι 

οοΡ. ΒΥΤΏΕ Ῥγαεπι και, εἰ) εν (ΝἨ οΠΙ εν) Α8ἶπο εσµεν οιπι (ν”)ΡΟ”ΡΗ 1. 

98. ο βγτΆΙ αθίἩ Ό]επι Ηἱρρποσί Εβπηβτο 198 Ρἱ9 Ογγηοδί 15’ 134 οἱ αοί 15 

ες (409) Ἱμπ αάά εσµεν 6ΝΠΙ ΝΟΑΟΘΧΥΓΑΛΙ πηοῖ αἱ ρ]ος ΠΡΙΘΓ (ᾳ 



ΚΑΤΑ ΙΟΑΝΝΗΝ 1τ, 26. 9256 

Ν « -- τν 6 Λη 3 9 ” Ν Αλ ” , 6 ο] 

καθὼσ ἡμεῖσ ἕν' 25 ἐγὼ ἐν αὐτοῖσ καὶ σὺ ἐν ἐμού ἵνα ὥσι τετὲ- 
) ΄ ς / 4 ο) Δ 

λειωμένοι εἰσ ἕν, να γινώσκῃ ὃ κόσµοσ ὅτι σύ μὲ ἀπέστειλασ και 
ο ῃ ο νΝ Δ ελ μΗρ / σα / / 
Ἰγάπησασ αὐτοὺσ καθὼσ ἐμὲ ἠγάπησασ. 324 πατήρ, ὃ δέδωκάσ 

/ τά σφ ικα ο) 3 - δή 2 3 -. σα ή 

µοι, Θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κακεῖνοι ὧσιν μετ ἐμοῦ, ἵνα δεωρῶ- 
Ν /ς. ΔΝ 3 ια ια] ον ’ σα . / / Δ 

σιν την δύξαν την ἐμῃν, ἢν δέδωκασ µοι Οτι Ἰγάπησασ μὲ πρὸ 
- Δ 6 [ή 2 

καταβολῃσ κόσμου. 20 ''Ὁ πατὴρ δίκαιε, καὶ ὁ κύσμοσ σὲ οὐκ 
155.10 ” . Δ 7) ” ΔΝ σσ ” [όἱ / 

ἔγνω, εγω δέ σε ἔ7γ)ΦΥ, χαι ουτοι εγγωσαν οτι συ μὲ 

ο : ον ῃ / ον νο” / λ , 
ἀπέστειλασ᾽ 26 καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖσ τὸ ὄνομά σου καὶ γνωρίσω, 
α΄ ς 3 / Ἂ 3 / 2 - ο. 2 μ] 2 .- 

ἵνα η αγάπη ἣν ἠγάπησάσ μὲ ἐν αυτοῖσ ᾗ κἀγὼ ἐν αὐτοῖσ. 

οἶσιιέ 1ΠΠΊ18 πο Ἱπωπι) νο ΒΥτΤΙΙΡ 8αἩ ορ 60 αὖπι Ἠβπιβς193 οἱ 1δύ 8θπι Ογς «1οοοικέ Οχίπί 1 το: 55. 105 Η1] 55: 

95. εγω εν αυτοισ κ. συ εν εµουν (6ξ. Οἶθπι1ὸ Ἠιρρποείτ Έβπιας 193: 196 

ία Ονίπί 10 ος): Ὁ 69. συ εν εµοι καγω εν’ αυτοισ | εισ εν (εί. Ο16ἵη 
ΗΙρρ είς): Ὁ Βιιδίπαγο 0ἱ5 0ΗΥ8)9550 ειστο εν | ινα 566 οππῃ ΒΟΡΙΙΧ 958. 

69. 194. 949 5εἱΠ Α 6 60Ρ Ρ6ΙΡΡ (ΟΥ35)555 το" ἵνα 0 κοσµοσ εἰς δισ 

ειρηµενον οἴο) Ἠἱρρποεί Ἐαπιατοβίς ΟΥ ΟΥ 1000 ΑΠΙΡΗάδ.  ν1.δο 
νο ΑΤΠΙ αθ{ῃ ΒΥΤΏΤ Ρ6ΓΑΥ και... ς και ινα 6ΙΙΠΙ ΑΥΓΔΛΠ αποῖ αἱ Ρεν { 

βα]ι »γταίἩ τε]] | γινωσκη: ΗΚΓΑ αἱ πια -σκει | ἠγαπησασ ρῖῖ εἰ.ςε {[ 
σα νρ 6ο 84Η ΒΥΥΣΟΝ (α{εᾶᾶ) οίΡ Ώιβ ρου” ΟΙ6ιι]0 Βιιβπαγο 195 Οντὸ 

100... 6Ρ΄ ήγαπησα επ ϱ α]ῖ α Ὦ σα 6ορ ΑΥΙΣΕΣ (αἱ εκ ριπο[β αρ- 

Ρατεί, πθο ἀθβιπί ο44) οἱΡ ἰχί ο(ἩΥ Ρ6ΥΒΡ απ αθί]ι ΟΥ Γ εμε: Ὁ 
πα Ὀ συ (α Ὁ εἰ ἴπ) µε (Ίίεπι Νοππ ϱ 16) 

94. πατήρ ο ΔΒ (1: ον. 21)... ς πατερ ΟΙΤΗ ΔΟΡΙ, 110 τ6]] αἲ οιηηΥ1ᾶ 

Οἱ επι] Ἠπβπιανο 195 οἱς | ὃ ΙΠῃ ΝΒΡ ΥΡΙΗΣ (αρ ΤΠ) οοΡρο...5 Ἰωπους 
ΟΠΠ ΑΟΗΧΥΓΔΛΠ αποῖ 3] οπιἩσΙ 1 νο δα] »Υταῖς οίἩῦ αγπι αθί] Ο]6πα 
ΕιδΙπβο Ον 9550 ΟΥ 100. ματι ο ΟΥΡ 355" 551 είο | δεδωκασ ρτὶ 
ΟΠΠ ΝΒΟΡΙΧΥΓΔΛΠΙ6ί5 τιποῖ αἱ Ρίο Εαδιπατό,,, Ἰωπ (οκ 6ΥΥΟΥΘ) εὐώωκασ 

ου ΑΠ” αἱ ράσο Οἶείι Ον Τ]άτί ]. κακεινοι 6ΝΠΙ ΝΒΟΡΗΧΥΓΑΛΗΣ 1ης 

τ6]] αἱ ρ]οχ οίο... ς ακυπ" αἱ ΤΠάτι 4350 παν εκεννοι, ΟἨχ 95540 ΟΥτο 
1005 καν αυτοι | Θεωρωσιν: ἆ θεωρησωσιν | την εην (εἰ. Γη 514 Ο1οπι 

140 {6 ΟΥρῦ51): ο 91. Ἠαβπιατο 193 οκ οὰ νεπείο ΟΥρ5ῦ5 οπι | τν δεδωκασ 

ΟΙΠΙ ΔΑΟΡΗΙΜΌΧΑΔΠΣ αἱ ρ]ιβ6ῦ Ἠιβ]πατὸ οἱο.... ς ην εδωκασ ο ΒΡΑΚ 
ΘΥΓΑΠ3 αἱ ρανπια Οἶ6πι Τμάτί 150 

2ὔ. πατηρ «υπ ΔΕ (:: οί νν. 21 οἱ 24)... ς πατερ «ΙΙΙ ΝΟΡ τπο τ6]1 αἱ 

οπημσΙά { δικαιε: 9. ἆ 0οπβΕΣ11 (Ίέοπι Η{ρρ ἑματίδτη) αγιε | και ρτῖ οἱ. 

6 απῃ {1 {οΥ ἵηπς 5ο 8α]ι οορὉ1 ΑΥΤΗΝ αγπι ααίἩ Ο1απι 140 Ον πι δθΡῖς,,, 

Ῥ ο [α νρζ]ο εορδομνν οχά” ΑγτΏτ ΑιιρίοἩ 1115 ϱΠΙ | ο κοσµοσ: Ῥο 
κοσµ. τουτοσ (5ἱ6), α Ε Πῖσ πυµπᾶις | εγω δεσε: ΑΔ ΟΠ σε | εγνων: Ὦ 

εγνωκα. Ἠταείθγθα οἱ ας 0οπβέ δν 1 (οκ Η{ρρέανΙδπι) πατερ αγιε, ει 
και 0 κοσµοσ σε οὐκ εγ}ω, αλλ εγω σε εγνων, και οὗτοι σε εγγωσαν. 

26. και εγνωρισα πβᾳπθ και γνωρισω: ΣΥΤΙΣ οσα | ην (Ααρίο 1116 (παπι 
αἰ[εσίε[{ πι): Ὦ η, Ἰίεπι φμα Ἰε νο. Ο{ πο Απρίο 1116 Νοπι εδί αδίαία 
οσμο: Ὠϊ]εσίῖο απαπι ἀ]εχϊδεῖ πιο” --ιβαίε φιιέρρε ἀἰσεγείω: 1) Ἱ]αοςίῖο 

ατα ἀῑοχὶδίί ης, 6 (γαεσο φᾶοπι ἐδία (γαπκίαία εδ. | µε: Ναυτουσ 

12, 26 
14, Ὁ 

16, 5 
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9560 15.1. ΚΑΤΑ ΤΟΑΛΝΝΗΝ 

ανν 
ΧΥΠΙΙ. 

156.1 ” . Ν 3 ς- σα - η Ν - -- . 

1. πλ Ταυτα εἰπὼν Ἴησουσ εξηλθεν σὺν τοῖσ μαθηταῖσ αὖ- 
” ’ - / ” ν ϱ 1 . .] [ὸ] .] 

του πέραν του χειμάρρου του πέδρου, ὅπου ἦν κήποσ, εἰσ ὃν εισ- 
- Αν Ν « Ν 2 - ς ση. Ἴο κ Νᾱ ΄ 

Γλῶεν αὐτὸσ καὶ οἱ µαθηται αυτου. ὁ ο Πδει δὲ καὶ Ιούδας 
ς ο... Ἡ ο λα Ν / ᾳ ’ ος ὦ - 3 -- 

0 παραδιδουσ αὐτὸν τον τόπον, οτι πολλάκισ συνη/χΌη {ήσουσ εκει 
Ν Ξ Ξ ο ως 168)ή 1 μπι ση ος ων λ ος 

μετὰ τῶν µαθητων αυτου. Ὁ ο ὁ οὖν ]ούδασ λαβὼν τὴν σπεῖ- 
Ν - .) ’ π - ’ ς / ” 

ραν και ἐκ τῶν ἀρχιερέων και ἐκτων Φαρισαίων υπ]ρετασ ἔρχεται 
δ λα λ -- Ν αν το 69,10 2 - τ ” 
ἐκεῖ μετὰ φανών καὶ λαμπάδων καὶ ὁπλων. 4 "5" Ιησοῦσ οὖν εἰδὼσ 

ΧΝΥΠΠ. 1. τα οπή ΝΗΙΣ ννν ς ἴωπ ος ομπι ΑΟΡΙΣΧΥ πό το] αἱ οπημσ]ά | 
του κεδρου οι να Ὁ (α Ὁ ἆ οεζγί) δα] «ορ (αγβογί εεᾷγὲ) ααἰ]ι 

(μεάγος) ... 9 Ἀη μα του κεδρων (κεδρών, Ἰνου πεσθη!πι) ο. ΑΒ (5εᾱ λαδεί 

κίδρων) Α190.οοέραᾳνσ(α[ςνςσ οεᾶγοπ, ο οαεάγιή, ᾳ οαεάγοπ) βοί]ι 

(Καἰάγοπ) ανπαὖα ΑπιζιΙσἒς (1958) Αιπσίοι 1121, ς Ἑ{ των κεδρων οπ1η 

ΝΟΡΟΕΧΥΓΑΠ αποῦ αἱ Ρ]ον (419 των κενδρων, 9. των δενδρων) Ον 1 δΝΝ 

Ον δσστ Ογτ 1010 1) Ώκκ βασ. γ΄ 15, 19 των κεδρων (εοπδαμ{]οη {1ης 
Α οἱ Ἠ) εί Ῥασ. ῥ' 15, 95 (5οἆ Ἡ. 1. εοᾶεχ Εππαῖ ο τω»). ΑΙΙΡΙ τί 

Ρασ. γ΄ 9, δτ κεδρων 8Ίπε των Ἱαρ]αν. Αραᾶ ΤοδερΙ. Απίίαα. 8, 1, 5. 

τὸν χείμαρρον κεδρῶνοσ, Βε]]. ὃ, 3, 8. φάραγχι. Ἡ κεδρὼν ὠνόμασται, 

οἱο Ἰαδοίας, απο Γοσπιαπι 5οᾳππίας οδὲ Νοπι σΣ πέζαν ἐσ ἄντι- 

πέραιαν, εὐπρέπνων ὅθι κεδρὼν οἴδματι λυσσήεντι κυλίνδεται ὄμβροσ 
ἀλήτησ οἰδαίνων Φρασὺ χεῦμα χαραὐραίου ποταµοῖο. το Γ6βΜΠΙ 

γαῖοπε ΠΟππεπ εδρών, Ἰ111ρ. αὖ Ἰρδο Το]αηπο νἷκ ροβίαπα ν]άσίι. 
Ας ροίθεγαί 5απ6 αιποάαπππιοᾶς ἄχαεσς νετ, παπί Πογοί του κεδρου, 

αοᾶ σενία τοσίἶπ5 απάτη των κεδρων [ουππα απη οδί, οἰδῖ πθς Ίος {οβ υιις 

(ικκ) Οτίσεπε ΟΙγβοβίοιπο ΟγτΙ]]ο ἀῑδρ]ιιοιίς5ο νάσίατ. [ εισηλθεν (Ἡ 

αἱ5 56} ΥΥΡ υ415 --λΦον) αυτοσ και (03 οι) οι µαθ. αυτου: ο ὑπίροίοιπί 

ἀἱφοίριζε εἴνιβ 

9. δε: α ΑΥΠΙ ΟΠΙ (6ου 1έ Γμᾶας - Φεἰεῦαί «ο(με ζοσιπι) | παραδιδουσ 

(259. παραδουσ): Ὁ -διδων | ουνηχθη 5ίππε καν 6ΝΠΙ ΝΑΡΟΡΚΙΌΧΠ εἰς 

«ἘΘΗΜΒΘΥΓΑΛ αἱ ρ]α αἆά και | τ οι ΝΗΙΧΑ 116 (ο βἰ]οπί]ο) ....ς 

Τη ο 1 6Η ΑΟΡΥΓΔΠ 11ης 16ἱ1 αἱ Ρίου ΟΥγν 110, Ον Σ5Τ οπή Ῥ]αιιο | 

εκει ροδί εξ 6Η ΝΑΟΙΧΥ της το]] αἱ Ρ]εν ο 4 ρο ΑΥΥΡ ομὈ Ονν11θιο, 

Β ροδίτ. µαθ. αυτουροὴ, Ρα ὺ ο [νε ΥΕ αντ αθί] ροβί συν- 

ἸχΦη (5ε4 να 1εδιβ οοπυσπεγαί ἐίιο, ο 1ε5. οοπτεπίεδαί ἐδί, Ε 1ε8. 

οσπυεπ{εῦ, ἐ]ζιο: α οοπυεπεγαἰ ἰδί [ε5.) 

ὃ. λαβων (εί. Ονή395: 958 Ογνπεςι 195). 1. 906 015568 ΟΥΤ” 1011 παραλαβ. | 

την σπειραν: 13, 69. 946. ρχαθιη ολη | και εκ των φαρι. ουπα ν ειν 

ὪΠ, α [0Υ [ον ΟΥΥΠΟΡΙ195.,, Τη και τω» φαρι. 9. Β (ειχαί 46 Ο9)...ς Τι 

χαι φαθι. ΕΝ ΑΝ ἄΑΟΧΥ απο 6] αἱ οπαΥτά Πρ]εν νο Ον 4353 οι δν Ον 

8668 Ον τπτ ιχί { εχει (οί. Νὸ; ᾳ ὑπ ζοσιπ): Νἲ οτι 

4, ουν οΙΠΙ ΑΒΟΥΓΔΛΗ ΙΠεῦ αἱ ρ]εχο ϱνρ ΒΥΤΡ ΤΠ ... δΡϱια 1. ὐ9. 20 

(Πέοπι 69. 194. 940. ο δεις) α Ὁ ο {4 {08 πηί ϱο οορ ΥΥΣΟἨ αίαῦ αθί] 
ΟΗ1δ)568 Ογγηο»ί 195 δε | ειδωσ (ο ιδωσ) εί. Ον 1995 οί 5 500 οίς: ϱ 69. 



ΚΑΤΑ ΙΟΛΝΝΗΝ 199. ϱ5Π 

/ μὴ ή ος] ον σα Ν / 3 στα , ο - 

πάντα τα ἐρχομένα ἔπ αυτον ἐξ ηλθεν και λέγει αυτοισ᾽ τινα ζητεῖτὲ; 
- 2 -» -” Ν .. -- / ε) -- νά ὠ 

Ὁ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ Ιησουῦν τὸν Ναζωραϊον. λέγει αυτοῖσ ᾿ Πησοῦσ 
το. . ε , δι νο ο ες Π ο η ον ώ 

εγώ εἴα. εἰστήκει δὲ καὶ Ιούδασ ο παραδιδουσ αὐτὸν µετ αυτῶν. 
« σι ση 2 πες / 3 3 - 3 Ν ” Ν 

ϐ ὡὧσ οὖν εἶπεν αὐτοῖσ' ἐγώ εἰα, απηλθαν εἰστὰ ὀπίσω και 
7] / Σ 3 ΄ 5 / .. - « 

ἔπεσαν χαμαί. τ πάλιν οὖν αυτοὺσ ἐπιρώτησεν' τίνα ζητεῖτες οἱ 

"δὲ εἶπον' [ήσουν τὸν ΔΛαζωραϊον. 5 ἀπεκρίθη /ησουσ᾽ εἶπον υμῖν 
σα ῃ υ ὃ γη στ ον τς ν ” [ « ; ς .” 

ὅτι εγω εἰα᾽ εἰ οὖν ἐμὲ ζητεῖτε, ἄφετε τὀυτουσ υπάγειν. ) ενα 
ο « ; α σε, [ο εν νι Λο ’ υ 3 / ελα 

πληρωῦ] ὁ λόγοσ ὃν εἶπεν, ὅτι ουσ δεδωκάσ µοι, ουκ ἄπώλεσα εξ 

συ» 

90. 194. 15Τ. ϐγτΏὈ αγ αθίμΤΟ (Πο ΡΡ) ΝΟΠΗ 35 νδων (0 ειδ.) | παντα 

τα: Υ ο τα | ερχοµενα:  α)10 επερχ. | εξηλθεν και λεγει οππι Β0” 

1. 9ρεθτασοςσα() νρ ᾖγοζεδείέ εἰ αἰωιέ, 5εᾷ Άπι [πα [ον αἱ Ῥτοσεδαίϊ 

αἱ ἀἷσίθ) κα παϊα αγγ (ΟΥ ΤΙΣ οὐζοοί, αωτ) αὖπα αεἰ. Ον 955 ος μῦδὸ ΟΥ 
Β,5ὔ8 8οπιε! (ο/86έΙ1εΙ εξελθων λεγει) Ογι 1013 ΑιρΙος 1133... ς εξελθω» 

ειπεν (ν ειπειν) ΕΠΙ ΝΑΟΡΗΧΥΓΑΑΠ αποῦ αἱ Ρ]εγ {5ο σορ Ογτπεδί 150 
ΟΠ 9,906 

«απεκριθησαν: Χ αοί]ι αάά καν ειπονΥ (Ρο γεδροπάεπίες εἰ πετά, «ορ 

γεβροπάεπίες ἀπ εγιιπέ, εορ 4” πάά εἵ | ναζωραιον (Ὁ ο ἔ ΟΥ1955 οι ανν 

εἰς): ρα σα νο ΟππΙΟ 0 γαζαρηνον | λεγει: Ον] 995 πάά δε | αυτοισ 
τ5 ΟΠΠ (ΗΒ 15 Ροξίέ εγω ειµι Ρο) ... ς ΤΠ αὖὐτ. ο 15 ΕΠΙ ΑΟΤΧΥ πο 

γο]110 α] οιηπσίά ο {ᾳ νο βγταί) οί σορ (αἱ 1.5. εκ) οίο .... Τϊ οπι 5 

οπή (Β, νῖάε απίθ) ϱ 450. 1006ν θΡ6 1 Ὁ ο ΟΥ 10395 (α. Πως εἰ[ί: [ο 

θα. Ίεδι αιίεπι δέαζαί εἰ Ιμᾶας εἰς) | ειστηκει ουσ ΗΖΟΕΥΓΑΠ πο 

το] οίςο ... ΝΑΒ ΤΡαχΧὰ αἱ στη». (ας Ἱπίεν αίγαιπαὰ6ς ΓΟΥΙΠΒΙΗ βοπρίπτα 

Βποίπαγο δο]εί ΟΕ αά νν 16. 18 εἰ αΏἲΡί.) 

.ουν (αυ. 0ΟΥ39595 αίς): Α 18. οπι | αυτοισ (αεί. κε): κ οτι | εγω 8ΐπε ο0τι 

6Η ΒΑΒΡΙΧΠ 1. 99. 49. 106. 12. 9Ρ8ὲ νδοὶ νο ααί (ΟΥ3359 γαιο 

μεν ειπε) αυτοισ' εγω εἰιµι, και απο τησ Φειασ αυτου δυ/αµεωσ απ- 

Ίλθον εισ οίς)... ς (αυ9) ΟΙ ρταθπῃ οτι 6πΠΙ ΟΕΑΣΙΡΡΙΚΜΡΌΥΓΔΑ αἱ 

Ῥ]αι σο αὖπι 5υτν ΟΥ 12956 ΟΥν 1019 οιποςἰ105  απηλθαν οἳπῃ ΝΗΡ....ς 
απηλθον οπΠΙ ΛΟΙΧΥ απο Τ6Ι110 αἱ οπηπΥτά (16ς α ία οδ1ίτις οδι Ο9) | 

επεσαν ΟΙΠΙ ΝΒΟΡΕ Ἔς 1. 9δ....ς επεσον οππΙ ΑΕ ΚΜΒΌΥΓΑΛΠ αἱ Ρεν 

(α” απηλθεν εἰ επεσεν) 

 αυτουσ (ΟΥ 995 αυτοσ) επηρωτησεν Ίος οχάἶπα 6ΗΠΙ ΑΡΕΘΚΜΒΡΓΔΛΠ 

1. 194. αἱ ρ]ετ (41 πα αυτοισ επηρ.) α Ὁ ο η Γι [ου 1πς (41) ϱο Ον 

[αθονως Ἰμα Τὰ επηρωτ. (95. ΟΥ 9555 ηρωτ.) αὐτουσ (:: αἲ βο]εῖ αἱ οΙ) ατα 

ΑΗΟΤΌΧΥ 98, 69. 106. 121. 949. αἱδ ο Εα νρθ]θ 84] «ορ βγνταί) α{αὲ αγ πι 

πο ΟΥ4395 (ειτα - παλι ἠρωτ. αυτουσ) ΟΥν 321014: Ον 9558 λεγει αυ- 
τοισ. Ῥταθίετεα Ὦ 841 ΦΥΥΗΣ ααίἩ αάά λεγων (ΑΥΤΛΣ ααἲ]ι εἰ αἰωῖ ίί9) | 

ειπον ΟΠΗ ΝΑΒΟΙΥ ππο τα]] α] οπιπν]ά... Ώχ ειπαν ... Ὁ ΟΥ 1395 (πο 

Ἰ{ο μα 09) αάἁ παλιν | ναζωραιον: α ο νο παραγεπτπι (ο πιαθο)επιπι) 

:«απεκριΦη; 5ἵπε αυτοισ ΟΠΗ ΝΑΒΟΙΥ απο τε]! αἱ Ρ]εγαῦ σας νρ ΒΥΤΡ 

Ον οί ν,, Ὁς α] ΡΙΙ810 ϱᾳ {08 βαἩ ΑΥΙΣΟΝ (οί αθίἩ π4ά οἱ ἀἰωτέ εἰ) 

ΑΥΤΑ ΟΥ 095 αάᾷ αυτοισ | 5 (40) ουπι ΝΑΒΟΙΥΓΔΛΠ "οἱ πποῦ αἲ Ίοηρε 

Ρία (41 α]ῖη οπ1)... ςο 6 οππι Όχπ” 1. α]. πι Ον 1995 

9. δεδωκασ: Ὦ 49. 199. νδοῦ εδωκ. | ουκ απωλ. (Ε1, αἱ απολ.) εξ αυτων (Α 

1π, 19 



958 18, 10. ΚΑΤΑ ΤΟΛΝΛΗΝ 

ἈΤέθθ, δη », ο» ς : 7 : : 
Μο Ἡ, ντ αὐτῶν οὐδένα. 10 991 Σίμων οὖν Πέτροσ ἔχων µάχαφαν εἴλ- 

Ι.ο 9», ἔ 
ολ νο) λ να ’ - Ν 2 

χυσεν αὐτὴν και ἔπαισεν τὸν του ἄρχιερέωσ δουλον και ἀπέκοψεν 
3 - Λ 3 ῃ στ αρ μα λα Ὦ) - Ὃ ήλ 

αυτου τὸ ὠτάριον τὸ δεξιόν᾽ 1 δὲ ὄνομα τῷ δούλῳ Ἠάλχοα, 
1611 ο ας α Ξ . Αν λ , 2 11 1" εἶπεν οὖν ὃ Ιησοῦυσ τῷ ΙΠέτρῳ' βάλε τὴν µάχαιραν εἰσ 

μα. Β ᾽ , ᾽ ’ “4 λα , ε ’ υ λ , δα 

Μ20,45 τν ὕηκην. τὸ ποτήριον ο δεδωκεν µοι ο πατηο, οὐ μὴ πίω αυτό; 
ΜΕ: 59, ὅτ ϱ 10.1 « . .-- : ο οις : . 
ον. 12 11 ουν σπεῖρα καὶ 9 χιλίαρχοσ και οἱ ὑπηρέται των 

3 . π » - Νου ης λ 

Ιουδαίων συνέλαβον τὸν [ήσουν καὶ ἔδησαν αὐτόν, 19 9] καὶ 

ἤγαγον πρὺσ ᾿ἄνναν πρώτο)" ἦν γὰρ πενθερὺσ τοῦ ἸΚαὶά η] ς ς Ιν 7ας υὲ( υ αιαφᾶ, 

αυτου) ουδενα: Ὦ εξ αυτων ουδενα απωλεσα, ο πιεπιῖπε (οοχτῖρο τιθηη- 

πεπι) μεγᾶάίαί ου 8, εν πεπιίπεπι εα Πὶ ρεναἰαὲ 

10, σιµων ουν: Ὦ τοτε σιµων, 4 ΒΥΙΣΕΝ αἱ Αήποι αιίεπι, 60 Ό6γΊι 

Απο | ειλκυσεν: κ, 69. ΥΣΟΤ αἲ ραις ηλκυσεν | τον του αρχιερ. δου- 
λον ο. ΑΒΟΙΧΥ απο1θ αἱ ρ]ει 5 ᾳ νρ είς... ΝΡ 949.α ὓ ο 6 {τον δουλ. 

του αρχιερ. | ωταριον (Βομα αιπὰ ἁπῦῖο γοςία’") ο ΝΕΟ κ ΑΥΤΡ ΤΡ 

(5οἆῦβὶς Ππῖσί οἱ αἰίογαπι ΙαοίΙοποπα ΙΠΙΗΡ αμα (); Ίΐεπ 1 νο αιιγίσιῖαπε, 

καί ηος αίον Ἱπίτα 18, 26, απο Ίοέο ὦτιοΥ που Ποια ... ς ΤΠ ὦτιον 

ΟΠ ΑΟΡΡΥΓΑΛΙ αποῦ α] οπηπΥ τά Ογγ3 1016. Ὑογβίοπας (ργαθίετ Τ,α{θ) 
ΡΙεγαθαιε αηγεπι τοάἁμηί. | ονομα: Ὁν αἱ Σ το ονομα | τω δουλω (15. 
2τ. 954, 150εν3Ά ϐΡε α] ραιο { 5’ αἀά εκεινο): Ὁ αἷξα 6 του ὃδουλου 
εκειου, 4 {οΥ θε)οῖ 

11. τ. µαχαιρ. 5Ίπα σου 61ΙΠΙ ΝΑΒΟΡΙΧΥΓΑΛΠ Ἱποῦ α] Ίοηρο ρ]ια ὓς { 

β3: 6 α απι [ὰ {ΟΥ 6ΠΙ ης {πχ 5ο 6ορ ΒΥΤΙΙΡ ολ” Άγπη ΝΟΠΠ 656 (κολεῷ 

τε τίθει ξίφοσ) ...ς (-- αυ Β2) αάά σου (1 εκ Μί 26, 69) ουπι 1. 69. 

6Ρ8 Τρε αἱ τη (οἱ. αἲῑῃ αρ Βετ]) ο νος]ε (οιἶαπα {08 σαξ ΠΙΠΗ ππί {ο]) βα]ι 

πα οί] Ογτ 1 1018 οἱ 1019 Οτἰπίῦ, 908 Ἠ]] 44: 1006 1 θηκην (6 νρ Ρο ΗΙ 

υίβ)εακ 19. 69. 194. 941. 498ν Υ50ΟΥ 250Υ θΡ9 4] ραηπσςα ὓςοϱ {β2' ᾳ ποῖ 
οορ 5γχα!σ οίδὲ αγπι αοἲ] ΟτΙπί α4ἆ αυτησ .... 354. πάᾷ παντεσ γαρ οι 
λαῤοντεσ µαχαιρανΥ εν’ µαχαιρα απολουνται 1: οχ Μί | δεδωκεν (εί. 
Γ1οηβ]εχ 16 αρ 6.11 114ΡΡ): 4 αἱ ραις ΟΤ9560 εὖωκεν / ο πατηρ: 69. 
60 ΑΥΙΣΕΝ ααί] Ὀ1οηδ]οχ ΗΠ] 510: 551 (που Πίαπι 111: 1050) α4ᾷ µου 

19. συνελαβον: Υ 456 συνελαβοντο 

19. ηγαγον επτα κπρ 69. 8. 96. 9Τ. 906 9Ρ6 α (ζμπεγιωπί) «ορ ϱονῖά ΑΥτ 
δοα νΙά ννες Τί απηγαγον (1: αἱ Μί οἱ Μα; 56ἆ οἳ αἱ. Τι0) οππη ΝΟΑΟΣΥ 
ΓΔΛΠ απςῦ α ρ]οι ΟΗΥ 560 ΟΥ 1020 Ἱίαπῃ αζζιπεγωπέῦ ο (1. ρᾳνΒ, 

Ιππία νν τε]]. Ῥνπείονοα ς Τί! αάά αυτον, Ίωη [αυτο}], οπή ΑΟΡΠΥΓ 
ΔΙ πποῦ αἱ ρ]ετὺ ἔρα νς βγγαίτ οίἩν απο ορ τοι]... οπαβίπιιις 

οµπη (οί οίσ)πο  ραῦχλ 90. 91. 19τ. 440. 49εν 150εν δον α ο 3 Ον 

Ξ,σόυ ΟΥ) 10 1 ανναν: αὗ αναν (Ιἴεπα α ν. 24) | γαρ: αἳ ρ τηί ἔααΥ ΒΥΥΡ 

(πίπας5 χοσίαο Ἠ]ηία νοταί οιύπ) Ον 3560 δε | ην γαρ πενθερ.του 
χαιαφα:. ΑΥΤΗΏΙ οπι, Ἱέα αἱ οὁ ήν αρχ. οἵο αἆ Απιαπι (αλαπίασ ἵπ 
πιπγρΊης νΝΕΤΟ οογΙΠΙ 1οσο αἁβοπΡίίιν: οἱ πας πια Πεβιπι αἆ (αἶα- 

Ῥ]ιαπι. Πα Λάῑετ ρ. 196. ΜΙπὶβοα]ομῖ νετο Ἰβας νατρα ροδί του επιαυ- 

του εκεινου Ἰπβογι{. Θπα Ἰπ το οπναπ]{ 6Η ΒΥΤΡ ΤΡ (864 ΤΙΥΒΙΞΡΑΗΡ 

5ἷο Τπ 1ρ8ο {εχία). αἱ ροβί εκεινου αἀ Τε: πιζςεέ επι ἐφ τη" «Ίππιας υὐποίππι 



ΚΑΤΑ ΤΩΑΝΝΗΝ 5 ασ 929 

εν σ 2 λ - 3 - 3 , α σ Ά ο ροο « 

οσ 1µ) αρχιερέυσ του εγιαυτου εκξιγου 14 ἡν δὲ Δαϊάφασ ο 
Ω να η) τν ή αφ / 4“ 3/ . « 

συμβουλεύσασ τοῖσ ΙΠουδαίοισ ὅτι συμφέρει ἕνα ανῦρωπον αποῦδα- 
-- ς λ νά ο 164. 3 ον λ ο - / 

γεν ὑπὲρ του λαου. 195 Ἠ Ηκολούθει δὲ τῷ Ἰήσου «Σίμων 
165.10 1Ιέτροσ καὶ ἄλλοσ μαθητή. ὁ δὲ µαθητὴσ ἐκεῖνοσ ᾖν γω: 

στὸσ τῷ ἀρχιερεῖ καὶ συνεισγλθεν τῷ Ιησου εἰσ τὴν αυλὴν του 

ἀρχιερέωσ, 16 35. ὁ δὲ Πέτρος εἰστήκει πρὺσ τῇ θύρᾳ ἔξω. 

1ο ὀλῤεν οὖν ὁ µαθητὴσ ὁ ἄλλοσ ὁ γνωστὺα τοῦ ἀρχιερέωσ 

καὶ εἶπεν τῇ Ουρωρῷ, καὶ εἰσγαγεν τὸν Πέτρον. τ "λέγει 
στ νά /. ς / ς ας Ν Ν Δ .] -- « 

οὖν τῷ ΠΠέτρῳ 1 παιδίσκι 1 Ψυρωροσ' µη και συ ἐκ τω} µαθη” 

αἲ «αἱἰαρ]απ. Ἀἰπέετ Ογτ {1031 ροβί εκείνου ρενρῖέ απεστειλαν 

δε αυτον ὀεδεμενον προσ καιαφαν τον αφχιερεα, αππε αἱ ΤΠ 1ρ80 ἴεχίι 

ακμϊροπίαν, ία αἴῖαπι οοπιπιοηίαγῖο αβρποβοιπίαν.. Οοάεκ νετο 290. 

Ροβέ πρωτον αἀᾷ απεστειλεν ου» αὐτον ο αννασ δεδεµενον προσ και: 

αφαν τον αρχιερεα. |. καιαφα οππι ΔΑΒΙΙΧΥ απο τε]! αἱ οπιπνίά Αι (ία 

σαίρῄιαε 5εᾱ 5ίαἰῖπα ροδί σαϊαγ]ιας) σο «ορ αίο ... 0 (88ἆ βἰαἰϊπι 5εέν 

παιαασ)ραῦ ο ΓΗ” ϱᾳ νο (αεί. (ου είς) καίφα 

14. ήν δε: ο αθᾷ και | καιαφασ: Ἱτ νο (εχο απι {1) οαύρ]ιας, οα{/ας (» 4ε- 

Δοἳέ, 5αρρΙθέ πιαπα5 πηπ]{ο τοσεπ{ῖος) | αποθανειν (00) ουπι ΝΕΟ" 

β1βΡΤσς 1. 19. 99. 98. 69. 91. 124. 909. 949. 951. 254. 946. 2Ρὲ Τί νρ 

βπ]πιϊη ϱ0ρ 5ΥΤ50Ν ϱ{ρ σης ϱἱΕ αγ ααί] ΟἨΣ σῦο Ονν 11051 Νοπη σδί 
Οµτοπ 1ᾷ ... ς Τ απολεσθαι 6µπι ΑΟΕΑΚΜΒΙΥΓΑΑΠ αἱ Ρα Ρο ΑΥΤ 

Ρἱχί,: αποθανειν ροεεί αά 11, 60 αεοοπιπιοβα ία εγεᾶ]. Αί αππα 

{οβπιοπῖογαπι απ(πἲςβίππογαπη Ροπάςετε Ῥταεδίαί, πες ΠπογδαΙρῖ]ε θδί 

εκ ἴ]]ο ἄποληται 11, 50 Ίος Ἰοέο απολεσθαι οτίπιη 6556. Ἠδί Ιδίε 

Ίοσα5 οχ αἵδ αΏῖ ργαεδίαί ΡγοῦαΒΙβΒΙΠΠΟΡ {αβίες 5οᾳιἱ 4 παπά ἑοπ]εσίαναε 

βάεχα. | υπερ τ. λαου: 29. ἃ α4ᾷ και µη ολον το ἑεθνοσ αποληται, εἰ 

πιοπι ἐοία ΦεΊιδ ρετεαί 

15. τω τὸ (εί. ο”): ο αυτοισ | αλλοσ επ Ν ΑΒΡΣΙΡΡ 106. «δεῖ 2Ρε ορό 

βα] οορ αγπιζάά Νοππ σΤ1 (και νεοσ αλλοσ εταιροσ); επι αἴῑις Τι νρ 

(κ. 16.4 Ὁ ο ἐ 3: έος ἠῑζε αἶδμς, ᾳ πι {05 {ζε) ...ς (δεᾶ αὐῦ ο) Τϊο 

ἄλλοσ οΠΙ ΔΟὈΟΙΧΥΓΔΑΠ αποῦ αἱ ΡΙ6Υ (8ΥΥ5ΕΝ τς ο ἀἰκοῦμιιός αἰζῖθ) 

Ον 5560 Ογγ 21031 ] ήν γνωστοσ ΟΙΙΠΙ ΝΑΟΡ πο τ6]] αἱ οπιην]ά ϱ η” ρ 

νο ΒΥΙΡ αΕίς... Β 8 6 Εᾳ ΒΥΙΣΟΝ α(Ἡὲ γνωστ. ην | του αρχιερεωσ: 3ΥΙΟΕΝ 
Ρ6:5Ρ σο οιπ. ΟΕ Νοππσὃῖ ηλθεν εσω Φεοδεγµονοσ αυλησ. 

16. ειστηκει: ΝΑΒ"ΡΣΡΡΧΑ αἱ µστηκει | πρ. τη θυρα: νΠ” αἱ ρ]αβ”’ προς 
την Θυραν (56ἆ τ εδΟῖ χδοῖ -ρα) | εξω: ν ἃ 841 60ρ ΔΥΙΣΕΝ απίε πρ. τ. 
Θυρ. Ροή | ο αλλοσ (ρε να αἰδιθ): 19. 69. 124. 151. ϱ59Τ α119 [εγε ᾳ 
ΠΠ {05 60Ρ (110) αθἲἩ εκεινοσ, [ει α Ὦ ο {15 [ον Εῑ]ε αἰίις (:: οἳ αἁ 

ν. 15)... Υ 964. 54 οι | ο (κ οσ ήν) γνωστ. του αρχιερεωσ ειπα ο” 

(κ)... ς Ἰμπ 0σ ην γνωστ. τω αθχιερει (:: είν. 10) οππα ΝΑΟΞΡΣΗΡΡΥΓ 

ΑΛΠ πποῦ αἱ οπιπσίά Ον 1093, πες αῑίεν Τέ νρ είο (581 νενο φιεπι 

Φοπέΐ[εα; που ει αἲ) 

1Τ. τω πετρω απίο η παιὺ. } Θυρ. ο ΠΟ κ 0. νο (Η ϱνρ ΟΥ 1ο” 

ΤΙΒΟΗΕΝΡΟΕΕ, Ν. Ὅ. ο. 5, 59 

Μι 28, 58 μρ 

20.5 

Μι νο, 69 ΡΡ 



ΜΙ 26, 55 ρρ 

9590 18. 15. ΚΑΤΑ ΤΩΛΛΛΗΝ 

-- - ὁὓ ; / ν : 2 3 109.1 τῶν εἰ του ἀγθρώπου τούτου; λέγει εκεῖνοσ" οὐκ εἰμί. 19 παν 
« / ο πε λα» λος , 3 π , σα 

ἑίστη/κεισαν δὲ οἱ δουλοι και οἱ υπηρέται αγ θραμιὰν πεποη/κύτεσ, ὅτι 
-” απ 7 / ο... 3 κ λ ος ; 2 2 - ς Ν 

Ψύχοσ Γν, και εθερμαίνοντο᾽ 1 δὲ και ὁ Π]έτρυσ µετ αὐτῶν ἑστὼσ 
δε η ο « τ 2 ῃ 2 ; Ν 3 - 

και Φερμαμομενοσ. 19 Ο οὖν ἀρχιερεὺσ Πρώτησεν τὸν Πσουν 
ον ς Αμ μίς κο ν ης 5 Θῃ 1 περὶ τῶν μαθητῶν αυτου και περι τῇσ διδαχησ αυτου. 30 

Ὀ ,ι το μα δι / η - / ς ο ον 
απεκρίθη αυτῳ /ησουσ". εγὼ παρρισία λελάληκα τῷ κὐσμῳ' εγὼ 

/ .] ον . ος Ν 3 -ε εν. κό / ς 

πάντοτε ἐδίδαξα ἐν συναγῶγῃ καὶ ἐν τῷ ἕερῷ, ὅπου πάντεσ οἱ 
. . Δ 5 / 2 ψι 11.10 Ιουδαῖοι συγέρχονται, καὶ ἐν κρυπτῳ ἑλάλησα ουδέν. 21 η τίµε 

- ’ Δ ι) / ’ ’ 3 ον νε ς σ 

ἐρωτᾷσ; ἐρώτησοι τοὺσ ἀκικούτασ τί ἑλάλισα αὐτοῖσ᾽ (δὲ οὗτοι 

εκες Ῥο5δί ὤυρωροσ οὐπι ΝΑΟΡΡΒΙΡΡΥΓΑΛΙΠ υπ6ϐ αἱ Ρίο α κα] «ορ δν 

πχ {ΗΕ ο απ αθἲ]ι 

18. ειστήηκεισαν (ΚΛΔ αἱ -κησαν): ΔΑΗΊΧΥΔ αἱ ιστηκ. | δε ρηῖ (8 αά και): 

ᾳ ἐγβο ... τν 83. εορᾶ” απ οπής ία δάση 300 [455 εἰπων" εἰστήκει- 
σαν οἱ δοῦλοι εἰο | και εθερμαιοντο αεί. Ες άοπι υ15 ΟΥ ή 1033 Νονν σ84 

(ἐθερμαίνοντο δὲ κύκ;φ ἀνθρακιὴν στορέσαντεσ): 1. 9086 α Ὦ Η3" οπι 

(8Υ ΥΕΝ απίο οτι Ψυχ. ήν Ρο) | ην δε και ο πετρ. µετ αυτ. ΕΠΙ ΝΒΟΙιΚ 

1. ὁδ. 194. 949. 9Ρ9 α (βίαδαί απίέπι οἱ Πού. οι ἐν οαζε[ασίεπβ 89) 

5α]. ΦΥΙ5ΟΝ ο αθίἩ (εἰ σίαδαί ΙΕ’. εἰίαπι εἰ οα{ε[αείεῦαί δε οτι ἐς) 

Οι 11039 (ην δεκ. 0 πε. εστωσ µετ αυτ. κ. Θερμ.) ... ς Τϊ τν δε µετ 

αὖτ. ο πετρ. ΕΙ ΑΡΣΙΡΡΥΓΔΔΗ αηοῖ (ποσοδ1ί ταχδα5 Ἡ) αἱ] Ρίο ἔ 

5γγρίχῳ ρο, Ιίειι 5εὰ αἀάῑίο και απίθ ο πετρ. 19. 946. Ὦ ο α νρ «ορ 

(δίαδαί αμίεπι ουπι Ε]{ἱς εἰ Γείγις εαἰε[ασίεις δε) αἲπι ΑΥΤΡ ο”, Ίίετη 69. 

ην γαρ µετ αὖτ. και ο πε. | ἑστωσ (Κ 5αρτα ΙΠθαΗΙ 5αρρ]): Υ εστηκωσ 

19. περι 5ες: 69. 194. Ον 9561 οἵη 

20. απεκριθη: κ” (Νό οπι) Ρτασπη και, 1. αὖά δε | αυτω ({ο εφ): κἩ (ποπ 

Ίεπι ϐ) Ῥοβέ {5 Ρος, ο Τὸ. 44ὲν α Ὦ οπι ({05 γεδροπάϊ {[εδ. εἰ αἀῑωιί εἰ, 

Ἱ{επη «ορ γεδροπά. αἱ [ε5. ἀσεπκ), Ἠιο μη [αυτο] | 16 εστι κ αἴζΗΡΣΗΡΡ 

ἵεεν ς 1ωπ 0 {8 ΟΙΠΙ ΑΟΧΥΓΔΑΠ αποῖ α] οπιηΥ1ὰ Ῥαςοίμ 390 Ογγή)1034 ή πἈ 
παφησια | λελαληκα Ο1ΙΠΙ ΝΑΒΟ ΕΧΥΔΗ” αἰ1θ ΟΥν...ς ελαλησα ο οὗ 
ΡΣΗΡΡΓΛΠΖ υπο α] ρ]ον Βα5ομ356 ΟΥ3561 τω κοσµω: ΒΥΥΣΕΝ σι ρο- 

Ῥπίο | εν συναγωγή ΟΠΠ ΔΑΒΟΡΣΗΡΡΙΗΧΥΓΔΠ αἱ Ίοηρα Ρρ]α...ς(- αυ 

32) εν τη συναγω. επ Α 1. 69198 αἱ πια Βαδείλ ΟΥτ { παντεσ (οί. 9) 

ΕΠΙ ΝΑΒΟ ΗΧῃ αἱ ρ]ας”ὀ ΠΡΙΕΙ γρ δα) ορ ΒΥΥΣΕΝ θίΙ αγπι αθίῃ Βαβεῖ]ι 
30 ΟΥγ 41034 (οπ]βδο οι 5ᾳ). ΟτΙπί5,906 (Νοπη σ 29 ἔθνεα λάων) ... ς 

(Ξ α9) Βᾳπ παντοτε (8ομα ,,να]άε ρ]ασοί αρ. Το.) οπη ΟΡΡΣΙΡΡΥΓΑΛ 
ππςῦ (εί Η πάντε) αἱ Ίοηρο Ρ]ὰ 4 ϱο 8ΥΙΡ... ςθ παντοῦθεν οπή ΠΙΠΙΙΑς 

Ραμςἶς, π{ οετίο νἰἀείαν | συνερχονται: Ν 98. αἰ1ῦ ασ Βαβοίμ "ού σοὰ 
συνηρχοντο , 

21. ερωτασ ΟΠΙ ΝΑΒΟ"1ΧΥΠ” 98. 206ν Ο1γ 51561 οχπιοδςδ ΟΥγ ή. ς 
ἔπερωτασ οαπι οὗ ΡΣΙΡΡΓΑΛΠΙ6Ι5 αποῖ αἱ ρ]ετ ΟἨτπιοπίξ ] ερωτησον. 

6Π1 ΝΕΟ χπ” 1. 69. 194. 949. 299. 906 ΟΥ (ο πποπίΓϱΙΙΠΟΝΟ) Ογγ...ς 
ἐπερωτησον ο, ΑΟΡΡΣΙΡΡΥΓΑΛΠΙΕ(5 πο 99. α] Ρ]ον | τι ελαλ. αυτοισ: 
Α οτι (ὃ φμἱά) ελ. αυτουσ (ὃ εἰθ) 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ο οπ. 981 

ον (ες στ τις 1πο.1 ος νλ 1 πα τμ ς 
οἴδασιν ἃ εἶπον ἐγώ. 35 ταυτα δὲ αυτου ειπύντυσ εἰσ παρ- 

” ς ο. "ο ./ -” ” » δε. ο 

ἑστηκὼσ τῶν υπηρετων ἔδωκεν ῥάπισμα τῷ Ιησου επών οὕτωσ 

ἀποκρύῃ τῷ ἀρχιερεῖς 25 51 ἀπεκρίθη αὐτῷ Ιησοῦσ' εἰ κα- 
- / Δ - ως 3 Ν -- ο 

χῶσ ἑλάλησα, µαρτύρησον πὲρὶ τοῦ κακοῦ΄ εἰ δὲ καλώσ, τί µε δέ- 
4. 2 στ ο ος π 

ρεισ; 34 "Ἱ απέστειλεν οὖν αὐτὸν ὁ "“ἄννασ δεδεµένον πρὺσ 
../ Δ 3 / « απ - Δ ντ) Δ Δ 

Καϊάφαν τὸν αρχιερέα. 320 "Ην δὲ Σίμων Πέτροσ ἑστὼσ και 
η στ τ - λ - ” υ 

Θερμαινόμενοσ. εἴπον οὖν αὐτῷ μὴ καὶ σὺ ἓκ τῶν μαθητών αὖ- 
ος / ην ο. Ξ 5 

του εἶ; ἠρνήσατο ἐκεῖνοσ καὶ εἶπεν οὐκ εἰμί. 260 λέγει εἶσ ἓκ τῶν 
ν αβ απ ὁὸ ; Ν α κος] / , Δ ο ο εις 

δούλων» του ἀρχιερέωσ, συγγέν/σ ὧν οὗ ἀπέκοψεν ΙΠΠετροσ τὸ ὠτίον 
2 2 /ά πο 3 σ. / 2 2 κ ϱ) / στ 3 ιά 

οὐκ ἐγώ σε εἴδον ἐν τῷ κήπῳ µετ αὐτου; 2 πάλιν οὖν ἠρνήσατο 
΄ Ν .) ’ εν) ’ 3 [) 

11έτροσ, και ἑυθέωσ αλέκτωρ ἐφωγησεν. 

21. α ειπον: Χ τι ελάλησα 

92. δε: κ 609. 25. 440. 8] Ραιιο α 60Ρ ΑΤΠΙ ΟΠΙ (3ΥΤΣΕΝ ϱ{ΏΥ και ταυτα οἵς) | 
ἓισ παρεστηκωσ των υπηρετ. (6 νρ πι αἀθίδίεπς πεὐπέκίγογισπ, α- 3. 

Ίή118 ααδίαπα εω πιὐιϊδγί) ο Ν Ἡ α 82 5 νο ΟΥ 1026 Πέριη ΒΥΤΗΣ..,ς 
εισ των υπηρ. παρεστήκωσ ΕΙΙΏ ΑΟΞΡΣΗΡΡΡΔΑΠ αποῖ αἱ Ρρ]εχ (69. 5ο 
εστηκωσ) ᾳ Ρο 5αἩ Εγτα αγπι ... ΝΕΟ ἨχΥ 99. ϱ ο (118 ἄε αδίαπιέτθιιδ 

εα ποπ) Ε οοΡ (υπηρ. απῖο παρεστ.) αεί (πι εα αἀθίαπέίδιις 

πιζιζκ{εη) εισ των παρεστωτων (Ν5Υ αἱ -στηκοτων) υπηρετων | απο- 

πρινη: ΜΌΔ 69. αἱ πια -νει 

95. απεκριόη αυτ. ἴξ: Ἀ 19. 69. 124. αὖΤΏ ο ὃε 1ξ ειπεν αὐτω... 58Ώ 60Ρ 

ΥΥΣΕΊ γεβροπάΐ Πεθα εἰ αἰωίέ ἐῑΙέ | τξ αυτα Η031, δεν 056Υ,,, ς ο 15 ΟΤΙ 
ΑΟΡΡΡΗΡΡΧΥΓΑΛΠ απο αἱ Ρεν | ελαλησα (εἰ. κα): νἲ ειπον, επι Αιρ 

ορ 195 ϱ(Ώλθπάαο οί (994 ἵοἩ 11904 ϱ6 Τιαίέ το]] ζοσιέτις δι) 

94. απεστειλ. ουν (αἱ εἴῖαπι ς6) οπι ΒΟΙΧΑΠ” 1. 98. 306 αἱ νὶκ πα Α Ὀ 

{Π3. αγπι ΥΥΡ ΟΥΥΦ1080,, Ν 19. 69, 194. 94Τ. 8Ρ9 ΡδΟΓ α110 Ρα] ΒΥΥΣΟΝ 
απεστ. δε, « 6 νο 8ΥΥΗΣ αεἴ]Ἡ Ρ6ΓΑΡ οἱ πι, 6ο ο0Ρ ἔππο (τοτε «ορ) 
πιϊθέ...ς 0 Ὦπ Τϊ πῇ] Π]δί απεστειλεν ο. ΔΟΡΡΣΙΡΡΥΡΓΛΙΣ υποῖ α)1ὸ {οτε 

ᾳ ΡειΒἩ | ο αννασ: ΡΣΠΡΡΓ α] ραπς ΟΠ1 0 | καιαφαν: Α αἱ Ράις -αφα | 

. αρχιερεα: Ἡ -ρεαν 

90. σιµων: κ υ5οτ” ΟΥ 5563 οσα | ειπον: Α ειπεν, ϱ ἄίωιί | αυτου ει (εἵ. 
οῦ): ο ει εκεινου, 6” ει του ανθρωπου εκεινου | ηρνησατο 8ἶπε «ορι]α 

6ΙΠΙ ΝΑΒΟ ΡΡΙΡΡΗΙΒΌΧΠ αἱ δαΐπια Ὁ ο β” σα νς δαἩ ΒΥΤΡ ΥΠΑ... οὗ 

ἘΕΜΥΓΔΑ αἰ100 ήρν. ουν. Τεπι α {ρο «ορ {ῑζε αιίεπι (α αἱ 111) πεφανίῖ, 

ο ΥΥΣΕΝ ϱ{Ώὲ αα{]ι οί Εῑ[ε πιε(αυῖὲ | ειπεν: Α ὃδ. λεγεν 

96. λεγει: 1. 450ΥΗ 9Ρε 8Ρε 60. 74. 89. αἲπι αάά ου» | συγγενησ (85 συνγ., 

κ συγκενησ) ων (εί. α α φμΐ ουρπαέωε εγαί, επι ΔΥΤΡ εἰων): τκ 98. 

ΦΥΤΦΕΣ ΑΥΠΙ ο συγγενῇσ, Ἱίεπι Ὦ ο { 43: 5 νρ οοφπαίις, ο ῥγορίπφις (οΟἵ- 

τἶρο -πῳιιιθ) | ειδον: Τα ΑΒΡΣΙΡΡΕΑΗΙΗΡΟΓΑΠΣ αἱ Ρ]α ... ΝΟΚΜΧΥΑΠΣ αἱ 

τηα εδον 

21. πετροσ οππη ΑΒΟΤΡΣΕΡΡΕΑΚΙΥΓΑΛΗΣ αἱ ρία ΟΥ το λδννες (409) ΡΥ8επι 

ο οπι ΝΟ ΗΝΡΌΣΗ” αἱ ρετιην 
οο 

Μί 26, τι- 16 
Μο 14, πο--π2 
1ο 99, 58-- 62 



Ντ 21, 1 95 
δ45 10, 195 
.ις 38, 1 5ε 

985 18, 6. ΚΑΤΑ ΙΩΑΛΝΝΗΝ 

φ Το 1161 3 ᾱ] Ν } - - ρα 3 

25 “4γουσι οὖν τὸν ήσουν ἀπὺ τοῦ Καϊάφα εισ τὸ 
’ -ᾳ . οες 1ΤΤ.1 υ υ ᾽ 3. ο 3 π 

πραιτώριο ᾿ 9 δὲ πρωϊ υκαι αὐτοὶ ουκ εἰσηλθον εἰσ τὸ 
, ΄ Ν - . Ν / ο Ν / ϱϱ) ὃς” 

πραιτωριο», ινα µη µιανθώσιν αλλα φάγωσιν τὸ πάσχα. 39) εξηλ- 
Ω.., π ς δε ” Δ 2 Ν Ν ας ’ / 

Ψεν οὖν ο Πειλατοσ έξω πρὸσ αυτουσ και φησί" τία κατι γορίαν 
’ ον . ’ ’ . . ’ Ν . ο 

Φερετε του ἀνθρώπου τούτου; ὦ() απεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ 
. Ν τ στ υ - ”/ ν 2 

ἑί μα 1) ουτοσ πακον ποι), οὐχ α) σοι παρεδωκαµε)’ αὐτόν. 

38, ουν 6ΝΠΙ ΝΑΒΟΡΣΗΡΡΥΡΔΑΠ απο τε]] αἱ Ρ]α α 6 ο Η7' 4 νΡ 6ϱορ αΡΙΠ 

ΒΥΤΡ ΟΥ 5505 ΟΥ Υή1055 ΟἨτοη1ὸ οί 411... ἔ 6 ρο ΒΥΙΣΟΝ αίὰσ δε, δα] ρονί 
Ίαεο Απίε αγουσιν ... ΤΜΌ αἱ ρ]α5ο ο ΟΥ 9551 οπι, Ἠϊπο 49ὺὸ ῃ απο 

του καιαφα (Ἠ5ΗΡΡ καιφα) ειστο πραιτωριον αἱ. Ὁ 4ᾳ νς α αύρα 

(τς Ὁ, οαία/απ α, νρ οαἶρλα 5οὰ ἃπι οαίαρ]ια) ἴπ Ῥγαείογίμπε: ΟΟΠΙΓΑ 

(ωτ Ῥ6υ ΘΓΤΟΤΕΠΙ) ε Π’”' ρ [πρ πΙΤη σαΐ {οἱ δαχ (Πε «ορᾶ” νιά) αἲ αί- 
ιαπ (13: (αἴρλαπι) ἴπ Ῥγαείογόιηι, Ε αἆ οαίρ]α π Ῥγαείογίοι ἃ πεβδιι 

α οαἴρλαπι μγἰπείρεπι δαοεγάοίέιπι ὧι ργαεἰογίωπι, ο αἲ οαζρ]απι εἰ αἲ 

Ρἱαξμπα ἴπ ργαείογίμπι | πρωι (0) ο. ΝΑΒΟΡΣΙΡΡΙΜΟΧΔΛΙΗΣ αἰ100 ορ 

ογημόύ Ογγ ΟἨτομή11...ς πρωια ο. ΕΘΗΚΒΥ ΓΙ” αἱ Ρεσπια ΟΥ Σύὅ Ον ον 11 
(5ε εἀρβΙΙ5 πρωι) | αλλα οπτη ΝΑΒΟ" ΡΣΗΡΡΑ 1. 908 αἱ ραις Ὁ (6 εἰ) ϱ 

ΑΙ Γὰ ΓΟΥ 1ης ϱο 58Ἡ (8ΥΙΣΕΝ 60Ρ Ρ6Γ95 ΙΓ ἆἄόπεο εώϊδδεπέ: ΑΥΤΑ πε 

ἑάεγεπέ)...ς αλλ ινα οµΠι ΟΕΗΧΥΓΔΠ αποἳ αἱ Ρ]ογα ο ΕΗ” ᾳ νρ]θ ΑΥΥΡ 

(πθ6{] ποπ ἐπέγοίεγιπέ πι αἰγίιπι φιοπίαπι ἐἰζιωεγαί 4ἱ6Β μἱ εάεγεπί ραξδο]ια, 

6 πιο ἐπιπμιιαέ Πεγεπί) | το πασχα: ΡΣΗΡΡΙ οπι το 

39. πειλατοσ οΠΙ ΔΑΗΟ ... ς Ίμι (Τϊ, 5εᾶ νὶίὰς 6ΟΠΙΠΙ) πιλατοσ ο Νῦ 

5αΡΡΙΗΧΥ απο τε]] αἱ οι στά, Ίίεπι Νοπ (αἱσ 10 Και πιλατοσ ταχυ- 

έργοσ είς) | εξω «ΠΠ ΝΗΟ" ΧΙ 1. 2τ. δὺ. 949, 9Ρ9 αἱ ρ]ιβὸ (564 κ 

εξηλθ. ο. πο. αὐτ. ο πιλ. εξω) ἴοτ ΥΕΝ αἱρ ο." Ρο (απίε ο πειλατ.) 
αεί ΟΥτ 11094 (απίο εἀραΗῖ5 1605 οπη {οῬκέαχ), Ίἴεπη Ροβί πρ. αυτ. ΡΟ] 
19. 49. 69. θρεα] πια ὓςςαεβῖ ρνς ΒΥΤΗΙ ΑΙ ... ς Τί οπ ΟΝΠῃ 
αοὔΡΣΙΡΡΙΥΓΔΑ ιποῖ α] Ίομρφθ Ρ]α ᾳ 841 «ορ (Ογτεᾶᾶ Ρτίοτε) | φησι 
(αμ) ουπι ΝΕΟ Ἡς 1. 98. 9Ρ6 Ογτ (επι ΟΗΥδ5ὔ5 και εξελθων φησι 

τινα είς) ...ς Ἰμπ ειπεν μπι ΑΟὕΡΣΗΙΡΡΥΓΔΑΠ αηςῖ αἱ ρ]ες 1 νρ τε]! | 

φερετε δίπο κατα οπῃ ΑΒ 6 ((μαπι αοοιιδαξἰίοπέπι αάγετίῖν Πιοπιῦπῦς Πηζ8) 

ἃ ο (αά[ετέίε νε /Γεγέῖς σε Ίιου Ποπιπε) α (ὔιγεγέῖν )ιιίο Πιοπιίπεπι 510)... 5 

Τ1 πάά κατα, Ἰωῃ [κατα], επι ᾿ΒΑΛΟΡΣΗΡΡΙΙΧ πης το]] (Ίη 96 πιατρο αὐ- 

865818 ϱβί ροδί φερετε, 5εᾷ νἰκ κατα οαρίεναί, πα οοπιρεπάϊο Βοτῖ- 

ρίμπι) αἱ οπιπΥΙά Ὦ ΓΕ: µ νο (αζγεγιία αζσεγδιβ ἠιοπιίπετι ᾖπιο) Οτ3)05 
(εχετε κατα) ΟΥΥ 210584 

50. ειπαν οπΠὰ ΔΒΟ... 6 ευπον ΟΠΠ ΑΡΣΙΡΡΙΧΥΘΕ 1ης το] αἱ οπιπΥ]ὰ 

χακον ποιων (-ησασ κ”) οπι κπο(εί”)Η1, ο (πια[έ αἰἰφιίά Γαοἱεπς), Ί{ειτ 

ΝοπΠσ Μτ (εἰ μὴ ἔην τελέσασ ἄφατον κακόν), Ἰέεπι ο” 98, 099ν κακο- 
ποιων, ἃ ππα[ε }ασἴεπδ; Ἱίθπι ΒΛ] πῖκί Πίο /εοίκθεί πιαζιώπ ... 6 Ται κακο- 

ποιοσ (Υ -ποιωσ) εαπι ΑΟΌΡΣΗΡΡΚΧΥΓΑΘΕΛΙ μη οἳ 8] ριευο(η” ρα 

νο Ο Ταἲί πια[ε[ασίογ) είς (οορ ΓαοίέοΥ πια, Ίέεπα αἱ πι αγαπη ρ81- 

επι Ισθί αἀλῖρονί) ΕΙΙΑΡ5 50 ΟΥ 205 (Αν κακουογοσ) ΟΥ 1005 ] παρ- 

εὐώκαμεν: Ν -πεικεν. Οξ απ ο {η ρνρ πια ἠθεπιία, εοπαα νεα 

έγαάρει ει 8. 



ΚΑΤΑ ΙΟΑΝΝΗΝ 18. 54. 953 

«} τ ; σπα ὼ κ» « ” . { ορ. ς κ. Ν υ Ν 

91. εἶπεν οὖν αὐτοῖσ ϱ ΓΠειλατοσ᾽ λάβετε αυτὸν υμεῖσ και κατα τον 
ος  ὸ . τ  - 2 ιο παν 2. ση 

νόμον ὑμῶν κρύνατε. εἴπον οὖν αὐτῷ οἱ ᾿Ιουδαῖοι' ἡμῖν ουκ ἐξ- 
-- ο ς [ή ”. 2 -- υ - 

εστιν ἀποκχτεῖναι οὐδένα. 92 ἵνα 9 λὀγοσ του ]ησου πληρωύῃ, 
ή π ” 5 [ ο ή 
ὃν εἶπεν σηµαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποῦνήσκειν. 9 

π - Σ τν) ς - λ / 

ΓΗἰσ]λθεν οὖν εἰσ τὺ πραιτώριον πάλιν ὁ ΠΠειλάτοσ και ἐφώνησεν 
Ν ϱ) - Ν α 2 ας Ν αφ" ς Ν - . ’ 

τὸν Ἰησοῦν καὶ εἶπεν αὐτῳ' σὺ εἶ ὁ βασιλευσ τῶν Ιουδαίων; 
. υ. ο ο ος - - , δν 

4 "5.1 ἀπεκρίθη Ιησουσ' ἄφ ἑαυτου σὺ τοῖτο λέγεισ, ἡ ἄλλοι 

81. ουν (1453 δαἩ δε, σο έιο ἀἰωί) ... 954, 8 Ὁ ο 60Ρ ΒΥΙΣΟΝ αλ αγπι 

οας Πίο ]ωπ (5ο ουταί 4ο ο) Παθεί [ουν] | πειλατ. 9. ΑΒΟΡΣΝΡΡ...ς 

μα Τϊ πιλατ. οππι ΝΗΧΥΘΟ απο τα]] αἱ οπιπσίᾶ. Ῥγαείετεα ταϊπῖπιις 
ὁ αγσου]απι ουΠ ΝΑΟΡΡΣΙΡΡΙΧΥΘΟ ΠΟΙΑ] οπιμύΊά.... ΤΙ οπι ουπι Βο” | 
υμων: ΤομίΏθ55 156 (141113) οπι | κρινατε 8Ίπ6 αυτον επι ν”θ 1. 2Ρε 

8ρο Ίδος ϱ αγπῃ ΟΥΤ 91050 6011 (κρινατε δε μαλλον αυτοι κατα τον υμε- 

τερον νοµον) ... 6 ἴμπ Τϊ αάά αυτον οἳπι ΝΕΑΒΟΡΣΗΡΡΗΧΥ πΠο1] αἱ ρ]ευ 

Ιέρ]ες νρ ααἩ «ορ ΦΥΙΥ ϱο αθί]ι ΟΥ 5566 ΟΥΓ ὁ19δίκί { ουν οπι ΝΗΧΣΙ) 
ΑΛ ἀπςῦ αἱ Ρίεταῦ ο ΕΗ5σνς αντα ΟἩτ ΟΥτ (:: Ριαοσθά1{ ουν, 86- 

αωἰέαχ ουν, Ἠίπο ναι οπηίββπῃ νε] δὲ βαθύ θααπι) .,, ΑΡἩῬρκυθοῃ 1. 
ἱ5 δο ΒΥΤΡ αείἩ δε... μι ΤΙ οἵη ππη ἩΟ 9256. 250.  ᾳ 58 6οΡρ 8ΥΤΣΕΙ 
ΤΠ | αποκτει. ουδενα (εί. Οτή)301): 1. 908 9Ρε ας ουδ. απομτ. 

35. τὸ: Τὰ 69. 259. Ψεου, 945. 405. ο ΟΙ 5564 κυριου | ον ειπεν (89): 
ΝἩ 9064. οπι | ηµελλεν οµπῃ ΝΑΒΟΡΣΙΡΡΧΥΘΟ ππο τα]! αἱ Ρία ... ΚΙδΠ 

αἱ50 (ογα εμελλ. 

δὺ. παλιν Ροβί εισ τ. πραιτ. 6" ΝΑΓΔΠ αποῖ 1. αἱ ΡΙ6Υ ΒΥΤΡ Ρο :: 19, 9 

νὶκ ααλίρίίαπη Ἠπο αἆ τοβίαεπάαπι διπάθπι Υ6ΓῬογαπι οΓάΙηθτη. 

Οθίδναπα 1δῖ 4ποφπο οβοπάΙέ παλιν θοἆθπι πιοάο σοἱ]οσαέαπι ... Ιω 
ΤΠ απίο εισ το πραιτ. Ρροῦ (Θεμα Ῥ6πθ') οπη ΒΟ"ΏΣΗΡΡΙΣΥΝ αἱ19 1: 

νρ αἲπι ΑΥΤΗΣ ΟΥ 41056: 69. αείἩ παλιν ΡΟΠ απΠίε ο πιλατ. εισ το πρ., 
6ορ ὀξεγιπι υεπέ Ῥί]αί. ὑπίνο ἵπ Ῥγαείογήσι ... οὗ 88. 959. 44εν βα]Ἡ 
ΔΥΥ5ΟΒ Ρ6Υ58 Ρ]απΠθ οπι | ο πειλατοσ (πειλ. εππι ΑΒΟΡΣΙΡΡ: ς Ἱμῃ Τϊ 

πιλ. οπι κ τ6]] ΟΠΠ): Ρ5ΠΡΡΙ οπι 0 | αυτω: Α αυτοισ | ο βασιλευσ 
(6ε. Οτή33): Υ” οπη ο 

94, απεκρι. 5ἶπε οορι]α εἰ. Ὁ 6 {4 νρείθ... ΡΞΙΡΡ 4 ο Η3. ρ απι ἔα ΠΟΥ 
πρ πιέ αθ{] ΡΥαεπῃ και | απεκριθη ο. ΝΒΟΙΧΥ πηοῦ αἱ Ρεν Ογτώλοτ., 
ΑΡδιρρύθοπ 1. 98. 156Μ. 999. 8Ρ6 γγδοῖ αἱ απεκρινατο. Ῥταείετεα ς 
(63000) αάά αυτω ΟΠΠ ΝΟΦΕΘΗΚΒΓΑΑ αἱ ρ]ετ ο ΦΥΥΣΟΝ αἰμτ ααίἩ. ... οπιῖ- 

βἴπιας ομπι ΑΒΟ"ΡΠΡΡΙΜΌΟΣΥΠ 1. 98. 15Τ. 949. 999. ΥΥΣΟΣ α125οΓ 9Ρ9 
819Ρ9 68εν 1ΡΙ6Τ νρ Ρο 5β4Ἡ «ΟΡ ΒΥΤΡ αὐπι ΟΥΤ 105 {16 οππῃ Βτιχ 1. 949, 
250. 999. ρδοτ ΟΥτ 105... ς οἳξ οἳπῃ ΝΑΟΡΣἩΡΡρυΥθὸ ππο1ἱ αἱ Ρ]ετ | αφ 
εαυτου 6ΠΙ ΑΟΖΡΣΠΡΡΧΥΓΑΘΟΛΠ πηςῖ αἱ οπηπΌίἁ ... Ἠη απο σεαυτου 
οππῃ ΝΒσ”Ἱ, ΟΗΥ 956έ (απ. σαυτου) ΟΥτ 1051 | συ (6ί. κο): κὔηδαρρ 59, 
191 ποη Ὁ ϱ 4) νΡ 5αἩ ατπῃ αδἰἩ ΟΗΥ οπι | λεγεισ (εί. κθ): ν” ευπασ 
αλλοι σον ευπον ΟΤΙ ΝΑΟΞΧΥΓΑΘΟΑΠΣ μηςῦ αἱ οππἁα ρΡοςε(βΣ ρ 
αἱά ν1ὰ) ᾳ απ {αι ΓοΓ πρ (1) ϱο απ (ΟἨτ αλλον σον τουτο ειπ.) ... Β 

Ο”ΡΣΗΡΡΙ, νβε18 βαἩ ϱορ θγταί θίἩτ ΟΥΥ αλλοι ειπ. σου ... ΜΒΠϱί5 αἱ 
Ρ]1815 αλλοσ (Μ αλλο) σου ειπεν, Ιἴειῃ αθἲῃ 

19, 88 

Μι2ο0, 19 Ρρ 
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054 15. 96. ΚΑΤΑ ΙΩΛΝΝΗΝ 

2) Ν ” ο] -ά ’ « ” . ’ 3 ] Ες 

σοι εἶπον περὶ ἐμου; 9Ό ἀπεκοίθῃ ὁ Πειλάτοσ᾽ µήτι ἐγὼ Πουδαιόσ 
. Δ ! Ν Δ Δ ς 2 .- /’ ’ 3 Λο ’ 

εἶα; τὸ ἔθχοσ τὸ σον και οἱ αρχιερεῖσ 'παρέδωκάν σὲ ἐμοί" τι 
. ’ 2 ’( } εν ς / κ δν 2 ” 3 

ἐποίρσασ; 90 απεκρίθη Ιησουσ᾽ η βασιλεία η ἐμηῃ οὐκ ἔστιν ἐκ 
.” ή - / / τ εις ε 

τοῦ κόσμου τούτου. εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν ᾗ βασιλεία ἡ ἐμή, 
ε κε , Ἂ τς] Α 45 /.- εκ Ν αι - 3 

οἱ ὑπιρέται ἂν οἱ ἐμοι ἠγωνίζοντο, ἵνα µη παραδοῦθω τοῖσ Ίου- 
ος 5 - λ « ’ ε ολ } ” Ἠ 

δαίοισ᾽ νῦν δὲ ἡᾗ βασιλεία ἡ ἐμῇ οὐκ ἔστι ἐντεῦθεν. Ὁτ 
- τ να η ” ἃ υ - Π στ ; ] , 

εἶπεν ουν αὐτῷ ὃ ΙΠΠειλατοσ᾽ ουκουν ῥασιλευσ εἰ σὺ; απεκριθη 
εὉ να λ ; 4 ( / 3 191.10 ο.) 3 - , 
ὁ Ιησοῦσ᾽ σὺ λέγεισ, οτι ῥασιλευσ ειµι. εγω εἰσ τουτο γεγέν- 

Ν ωά ’ 3 / [τά - 

νηµαι καὶ εἰσ τοῦτο ἑλήλυθα εἰσ τὸν κόσμον, ἵνα µαρτυρήσω τῇ 
ο) ο ” { Δ ” / - - 

ἀληθείᾳα πᾶσ ὁ ὢν ἐκ τῇσ ἀληθείασ ἀκοῦει µου τησ φωνῇσ. 
ωο λ .] ” « -- . αν] . » .] -- ” Ν 

95 λέγει αὐτῷ ο ΠΠειλάτοσ᾽ τί εστιν αληθεια: και τουτο ειπω» 
182.9 ’ -- Ν Ν 5 ’ Δ 5 

πάλιν ἐξηλθεν πρὸσ τοὺσ Πουδαίουσ, καὶ λέγει αὐτοῖσ᾽ ἐγὼ 

ὃδ, πειλατ. οππῃ ΑΒΡδΗΡΡ.,. ς Ἰωῃ ΤΙ πιλ. οππῃ ΝΒΣΗΥ απο χ6]] αἱ ΟΠΊΗ 
ιά { µητι (αι. ΟΥ101 εί κο): νἩ 1. 209 6Ρ6 µη | ου (Ρ51ΡΡ οπι) αρχιε- 
ρεισ (6ί. κό Ο5): ν” Ὁ ο 0 αρχιερευσ | εµοι: Α µου 

96. τ6 οἵΙΠΙ ΝΑΒΟΡΣΙΡΡΙΧΥΓΛΗΤ6ἱ5 πηςῖ αἱ ρ]α ΟΥΥΦΙ08,,,ς (4909) ργαθιη 

ο ομπα ΑΠΣ αἱ πι | η ῥασιλ. η εµη Ρε]: Ἀ η εµη βασιλ. | Υ α τουτου ρτὶ 

αά τουτου αΙί6ΓΙΠΗ (γαδΙΗ{ | ή βασ. η εµη 5εο (6. Ον 915. 9,330: 543 οἱ 
439): ΝΡΏΣΙΡΡ τὸ. 106. 124. ΟΠΤΠΙΟΒΟΙ η εµη ῥασ. | ου υπηήφεται: Ἀ 

Ργασπῃ και | αν Ροδί οι υπηρετ. ΟΝΠΙ ΑΡΣΠΡΡΥΓΔΑΠ αποῖ αἱ Ρρ]οτ ᾳ ΟΥ 
8,532 Ἠιετοοε]εδίαδί (ασοιγα(Ιββίππο 4 Ἠίαγ πια μύγα πιο), Ἰίοτα 

πιὐπίδέγ{ πιεί ιιέίφμε ο ΕΣ: σ νρθ]ε οιοᾶᾶ (56 ποη απι {ου {πι α1). ααί]ι 

« ΝΒΠηΡ βαρρ]εςκ 1. 98. 69. 91. 194. 949. 399. αὖπι ΟΥ 1515 ο ὅ,330 ϱ{ 19035 
Ον 31565 Ον 1, 1058 ροβί ήγωνιζοντο (0Η -σαντο) Ρον... Β” οπ, πθς 

οχρτῖπι α Ὦ ο απι {ΟΥ {ὰ, πες πιαρὶς νν. α]ϊαο | παραδοθω: ΡΣΑΡΡ 60. 

παραδω | η βασ. η εµη ἴετίῖο Ίου: ή εµη βασ. 

3Τ. πειλατοσ οππῃ ΛΒΡΣ1ΡΡ (6ο ο α1Ρῖ, αὈΙ ραβδῖπι ΝΟΡΙΗΤ αεσθἀπ{) 

εως Ἱωη Τϊ πιλ. οππι κ Η5 τ6]] οππμσίἁ { απεκριθη: Ὁ παίἩ ΡΥΑΕΤΗ και 
εν Κ ΥΙΣΕΕ 68] οορᾶζ ΟΥΥ 131059 αἆά αυτω | οἱ οΙπι ΝΑΒΡΦΗΡΡΥΛΗ 
αποῖ αἱ Ρ]ι ΟΥΓ 1009, Τά οἵη ο 61ΠΙ ΗΧΓΑ 28. 95. 969. αἰδὺ | εγω 

βοπιθ] οἵῃ ΝΗΡΔΗΡΡΙΥ 1. 19. 9δ. 69. 1294. 295. 949. θΡ6 αἱ ραιό α ο 

{ο αγία ΟΗΥ 3565 ΟΥν ΟΥΡ ΣΤ ΑπιὐΙοΣΘΡΗ 13 Ἱθπη ο αθί] απἵ πδι{γπη 
εγω Ἰαθθπί... ς ΤΙ εγω. εγω, Ἱωῃ εγω. [εγω], οππι ΑΧΓΑΛΗ τιποἳ αἱ Ρ]ογ 

ν ΕΠ3 6 4 νµ β4Ἡ «0Ρ βγτπίτ ϱ{ πο | γεγεννηµαι (τ 69. 110 ας 

«ΡΙΙΓΘΒ γεγενηµαι): Α ΡΙΔΕΤΙ και | τη αληθεια (80): ν” περιτησ αλη- 
θειασ. ΟΕ ο ἐεδὐποπύηηι ἀίοαπι εγέαίία; ΠΤΙ νρ (οβὑπιοπύπι βεΥ]ζ- 
ὀεαπι (γεάάαπι 4) υεγήαδἰ. | εκ τησ αληθειασ (αἱ. νθ): κἲ οπι εκ 

38. πειλατοσ ο Τη ΑΒ"ΡΔΙΡΡ..,ς Ἱωπ ΤΙ πιλ. απ ν. ὃτ | τι (Ας): κ” τισ | 
αληθεια: 1. αἲ αῖα η αληθ. | ουδεμ. ευρισκ. εν αυτ. αιτιαν ΕΠ ΒΙΧ 

949. (299. εν αυτ. αιτ. ουδεμ. ευρ.) Ὁ ο ε 3' νο αεί] (α παπι ὅι 

ἐ]]ο ἐπυεπίο οατιδαπι; { Ωιιποβί δ0,3350 παπι ἐπυεπίο οαµδαπι ἵπ εο) ΟΥτ 

41949 ,,,ς ουδεμ. αιτ. ευρ. εν αυτ. ΕΝΠΙ ΝΑΓΔΛΠ αποῖ αἱ Ῥ]οχ 4 5ο βγτα! 

οίἩς αγπα ΟΥ 52085, Βπηϊ Πίου ΑΠ ορ ποπ ἰπυεπίο ηϊζαπι 6αιβαπο ἵπ ε0 
. 
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ον , ε » ὦ , ά δή 
οὐδεμίαν ευρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν. 9 Ὅ' ἐστι δὲ συνήθεια ὑμῖν 
” Ὀ] υ ΄ ο ο 5 -- ΄ ὥ ΄ 7 . ΄ ε ο. ἵνα ἕνα απολυσω υμῖν εν τῷ πάσχα βούλεσθε οὖν ἀπολύσω ὑμῖν 

Ν / ” . ον - 

τὸν βασιλέα τῶν Ιουδαίων; 40 "33 ἐκραύγασαν οὖν πάλιν λέγον- 
. Δ ο 2 Δ Ν Ωω ” π αι ε - 

τεσ᾽ µη τοῦτον, αλλὰ τὸν Βαραῤῥαν. ἦν δὲ ὁ Βαραῤῥασ λῃστήσ. 

ΧΙΣΧ, 

185. ι/ πι 2)’ ελ ” η ον η 2 

Ἱ Τότε οὖν έλαβεν ὁ ΠΠειλᾶτοσ τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ ἑμαστί- 

(εορ ὑπ Ίου Ποπιύπε) ... ΏΣΙΡΡ 0ομβ{5)1,6 ουδεμ. αιτ. εν αυτο (Ο0οπ8ί 

κατ αυτου) ευρισκ. | εν αυτω: νΥΆ οπι, 8ο βαρταδοτί{ρίππη Ἰαροί οἱ 

Απίθ αυτιαν εί Ρο5ί ευρισκω, αί βἳί απ ουδεµ. εν αυτω αιτ. ευρ. ααί 

ουδεμ. αιτ. ευρ. ε’ αυτω. 

99, συνηθ. υμιν (41956Υ οἱίο ημιγ): 1 συνηθΘ. υμων ... 6 5 {0Υ ἴπο οΠῃ πιί 

(παν οἵη υμιν | Υ ΟΠ ἵνα | απολυσω ρτὶ απἲο υμιν επι ΝΕΡΣΙΡΡΚΙὉΧ 

ΑΠ 1. 98. αἱ πηα 16 (8εά ο 3.2 οπι υμιν) νο »γταί οίἩὲ βα] ϱ0Ρ αγπι 

ΟΥΣ ,.. ς ΤΙ ροδί υμίν οι ΑΕΦΗΜΒΥΓΑ ϐ9. αἱ Ρ]α 6ο αθίῃ | εν τω: 

Β οπι εν | ῥουλεσθε ουν 5ἶπθ ινα οππῃ ΑΒΡΣ3ΡΡΙΣ απο τ6!] αἱ ρ]ετ ΟΥ 
Ουτ ... ἄκύνπ αἱ α]ῖα αἆά ἵνα | απολυσω 8ε0 αηΠίθ υμιν ΟΠΠ ΝΑΒΡΞΗΡΡ 

κΙτσκτῃ 1. 95. 69. αἱ ται 16 (8εᾷ α οπι απολ. υμιν) νο ϱο βγτπῖτ οί 
Β84Ἡ 60Ρ ΑΤΠΙ αεί ΟΥΥ ... ς Τϊ ροδέ Όμιν ϱΠπι ΕΔΗΜΒΘΓΑΛ αἱ ρία (αἱ 

α]α ΟΗΥ οπι υμυν πίτοα 1960) 

40. εκραυγασαν: ΤΝ εκραυασαν. Πάθπι δο 19,6 εί 12. | ουν (εί. Ὁ οβ Σα 

Υρ6Ι9 6ΥΥΡ): α Ρο 6ΟΡ αμέοπε, {05 ΦΥΥΣΕΝ ΘΕΣ αθίἩ οί απίο εκραυγ. ... 8 

β115 ο {5 απι {ΟΥ 6πι Ίηπςδ ἴαιν (ῆι ποπ αα[ετί πες νατρα οκ ΤοΙ). βα] 

Ααρίομ11550Πι | παλι: ακυπ 1. 15. 99. 49. 69. 124. 191. 999. 946. 9Ρ9 
ϐΡ9 11Ρ6 440 Ὦ ο ο 2 ᾳ (πο Ίίαπι {ρ νϱ) δαἩΠ «ορ ΑΥΤΕΣ α{Ώῖ αὖπι 
αθίὮ ΟΗΥ5508 (Ίέοπι Νοπη σ 190) οπι, Αἀάππί νοτο ς Τη Τϊ παντεσ Ο1Πι 

ΑΕΗΒΥΓΑΑ (Ιίεπι ακΌπ) αἱ Ρρ]α (Ίζοπι αἱδ0) ἔσ νρ (Ίίοπι 116 βαἩ οορ οίο 

0Η), Ἰίεπι ΏΣΗΡΡ Ροδί λεγοντεσ ... οπαβίπηας οπΠ] ΝΗΤις 29. 2949. 455. 
β56Υ 156) α]10 (ΟΥ 305 ον λεγοντεσ γε αναβεβηκεναι ἵνα αγνισωσιν εαυ- 

τουσ, εκραυγασαν λεγοντεσ τω πιλατω: µη τουτον απολ. αλλα τ. 
ῥαρ.) ::1 Ρτο παλιν αΏῖ παντεσ δαυβίπεταπί, αῖ οππι παλιν οοπΙτιτι- 

χοτιπέ | λεγοντεσ: Ὁ ο ο 0115965 οπι | τον: ΡΣΠΡΡ οπι | ο βαραῤβασ 
(85" γαδῦῖ Ζαγαδαι): ΏΣΙΡΡ οπιο | ληστησ: 8Υ1Ρ ΙΕ (8640815 βὶο ἵη ἴρ5ο 
(οχία) 2ΥίποερΕ Ιαΐγοπιπι (αρχιληστησ), Ἰΐεπι ο Ῥτοιηίβς ιδίφπίς ζαΐγο 

ΧΙΚΧ. 1. ελαβεν (5εᾷ νΥ 12Τ. ΒΥΤΠΙ Ροβί ο πιλατ. Ροπ) αἱ και εµαστιγω- 

σεν (ΜΌΣΣ αἱ εµαστηγ.) οµΠι ΑΒΡΣΠΡΡΥΓΑΛΠ πηποῖα) Ρ]ετροςς(β”ςσ 

ᾳ νς5 σο ΑΥΤΡ αΏΕ αγπι αοίι ΟγτΦ1Ι015,,, κκ 98. α 64Ἡ «ΟΡ λαβων Ροβί 
ο πειλ. (πιλ.) εί εµαστιγωσεν (οΠιϊ88Ο και) ... ΒΥΙΣΕΝ ὥμπιο ῬΡίαέμς Ία- 

οεζαντέ Πεσιπι οπιϊβδῖς ελαβεν αἱ καν | πειλατ. οππι ΑΒ"ΡΣΙΡΡ; οἳ αἆ 

18, ὃτ ... ς Τμ ΤΙ πιλ. οππι ΝΕ5 πο τα]] α], οπηπῦ]ά |. εμαστιγωσεν: 

956. αἱ Ραις ο 6 {05 πιῖ (α αοοερέωπι --Παφεῖϊαυτέ επι) 581 «ΟΡ ΒΥΤΡ 6ἳ 

Ἀάἆ αυτον 

Ἆτί 21, Ίσςς 

[ο 15, 6 58 Ν 

Τις 28, 1π 5. 

1, 28, 16 



Μτο7, 56 8 
ος 15, 15 5 

18, 88 

056 9 αἱ ΚΑΤΑ ΙΟΛΝΝΗΝ 

Δ ΄ - . ’ .᾿ ηλ - 

ωσεν.. 3. καὶ οἱ στρατιῶται πλέξαντεσ στέφανον εξ ακανθῶν 
υ ,( . ς 1 ” ος ; ν . Ν ε ’ : ο , : 

ἐπεθ καν αυτου τῇ χεφαλῃ, καὶ ἱμάτιο» πορφυρουν. περιεβαλοι 
ὦ , κ υ ” υ 31η Νου - ο. ς Ν 

αὐτήν, Ὁ) και Πρχοντο προσ αὐτὸν και ἐλεγον᾿ γαΐρε ο βασιλευς 
”. 3} δν, ς Α πςο αν ΄ αθ.α ὁ - 

των [ουδαίων" καὶ ἐδίδοσαν αὐτῷ ῥαπίσματα. 4 πι Ἐξηλήεν 
.. { - 1"... Δ ’ . ο ὑο ” κά - 3 Α μάς 

πάλιν ο Π[ειλάτοσ έξω καὶ λέγει αυτοῖσ᾽ τδε ἄγω υμίν αὐτον ἔξω, 
” - ” ο.) . { , [ες Σο - ὃν { ς - ".-. 

νά γγωτὲ Οτι αἰτίαν οὐγ ευρίσκω. Ὁ) εξηλθεν ου ο /ησουσ έξω, 
” Π ” Π η Ν ν - { ; Δ 

(ορων του ακανό ον στέφρ α))01) χαι το πορφυρου) /αματιοῦ. χυι 

2. αυτου τη κεφαλη (α Ὁ {η ρ νο ὕπροβιοιωιέ οαμεέ οἴια, ο οαμί; εἶις 

δημετροδιογέ)... ΑΌΠ πο αυτου επι τήν κεφαλην, ἆ 950. 48ὲν αἱ 

Ρα16 επι την κεφαλήν αὔτου, Ίο ο δηρέ σαριί εὔιδ, ᾳ ἵπ οαφιιᾷ εἴπο 

ὃ, και ηρχοντο πρ. αὖτ. 6Η ΝΒΗΌΧΑΠ 19. 95. 69. 106. 194. 909 αἱ ρ]1815 

Περ]ετ νς δα] ορ ΥΤΡ ο αγππ αθἲ] Ογν 1119 ΝομπτΙ νίά νε, ς Οπῃ 
«απ ΑΡΞ3ΗΡΡΥΓΑ πηοῦ αἱ Ίοησο ρ]α Γᾳ 5ο ΥΥΣΕΝ | ο ῥασιλευσ: ἃ ῥασι- 
λευ | εδιδοσαν (1ικ -ωσαν) ομπι ΝΗΤιΧ 1. 92. Ονν.., ς εὐιδουν (κ. νο 

-ὁο 0) ο ΑΡΙΡΡΥΓΑΛΙ αποῖ αἲ ρου 

4. εἴηλθεν δἶπο εορι]α (αἱ. 9) οπή ΝΡΣΗΡΡΥΗ 1, 106. 12τ. 909 γδετ α1δα 

εδΙίΡ ᾳ ἃπι 6η Τα [0Η [056 Ιπρ ῥραί πηῖ Ρο δα ϱ0Ρ ΦΥΥΡ αΡΠ «εν 5 

εξηλΦ. ου οππη ΕΕΗΜΒΟΥΔΑ αἱ Ίοηρο ρ]α ϱ 7 νρο]α,., Τμῃ και εξηλΘ. 

σππι ΛΒΚΙΧΗ αἰὃ ΑΥΥΣΟΝ οἱ νι (εἰ οστά εγᾳο) πο ΟγνΙ1 Γπαλιν: 440. 

159Υ ΡΥΥΣΕΝ ροδί ο πιλ. Ρον... 308” 946. 4Τον ἴδοὶ ) ΗΣ' οπι | πειλατ. 

ο, ΔΗ"ΡΗΡΡ... ς ἴωι Τϊ πιλ. ο. ἉΗΡΙΥ από τα]] αἱ οπιπσῖᾶ, γἱὰς απίο. ᾿ 

εξω Ροδί ο πειλ. (πιλ.) οἷπι ἃιικ 69. 194. 20. 909. 946. (440. τοῦ ο 

πιλ. παλιν εἴο) αὉ ΓΗ” 5 ᾳ νρ ΒΥΤΏΣ αγ αθίΠ ... Υ απίο παλιν 

Ρος... ς Ίωῃ ΤΙ εξω ο πι}. (πειλ.) οι ΑΒΡΣΙΡΡΓΔΑΠ αποῖ αἱ ρ]εν ΒΥΤΡ 
(6ΥΙ5ΟΝ ϱ πει). παλ. εξ.) ϱο Ογι 1044... 106. 181. 949. ἴδοι αἱ6 ο Βα]ι 

60Ρ οπή | αιτιαν ουχ ευρισκω οππη νἲ (ΒΙπηΙ]ξεν οπ1 εν αὐτω 191” ουδε- 

Πιαν αιτ. ευρισκ.). ΈῬτορο αεοεάππί (Πἱβῖ ᾳποά οΠΊΠ65 νατ]ο Ίος εν 

αὐτῳ αἀά) Τδ. 127. θΡ8 Αὖπι αιτ. εν αὐτω ουχ εὔθισκω, 19. 69. 194. εν 

αυτο οὐχ ευρισ.. αιτιαν, ο 6 13 ἴπ εο (ο ἴρεο) οαπδαπι ποπ ἠποοπίο, 4 

ἔπι {[ζηπι οαπίδαπι οι πωεπίο: α ποπ Ἰπωεπῖο ἴπ 60 σαµδαπι, Ὁ Ε πο ἴπι- 

ροπίο ({ αάά αἰῑαπι) οαπθαπι ὧι εο; ΔΥΤΙΕ εατδαπι Ίο 6ο ὑπυσπίο ἴπι ἐ[[ο 

εν (δα ὈβΗππίο ουδεµιαν Ῥτο ουχ) ΑΔΗ 1. 98. 5α]ι σορ ααἰ]ι Ογ τή 1044 ουὐε- 

Π1αΥ αιτιαν (Ν8 αιτ. ουδεμ.) ευρισα. εν αυτω, Ίτα Ἰωπ. ΒἰπηϊλΠίον (οοπι- 

Ρο5ῇδ οἱ δεμιαν αιτ.) ς εν’ αὐτω οὔδεμ, αιτ. ευρισχ. εαπι ΡΣΗΡΡΓΔΛΙ 

πποῖ (56ἡ α ροδί εν αυτω ἀεβοῖε) αἱ Ρρ]α 5 απι {ογ {ι ος τηέ {οἱ (Πἱ Τα 

ὑπ 6ο ππίαπι οαιδαπι ὑιωεπίο) πο ΥΤΡ ... (5ερατα(ἶδ ουδεα. οὲ αιτιαν) 

Τ1 αιτιαν εν αὐτω ουδεμιαν ευρισκ. αππι ΕΧΥ 10τ. 2500. 999. Βἰπιίου 

Α αἱ Ρας ουδεμ. εν αὐτω αιτ. εὔθισχ., Υυσζιε η ][απι ὑπυεμίο πι εο σατι- 

δά11, ΒΥΕΣΕ8 ποη ἐποεπίο ἴπ εο πἰίαπι οαµβαπι :: ϱ{ 18, 58 (οί 19, ϐ6.). 

γιάευαίας αἀάεπάππι εν αυτω, μγπείοτεβπο αρι]α5 ν]ἀοραίατ ουδε- 

μιαν απάτη ουχ. Ηϊπο οπιηῖς ναγ]εία5 οτί, ο8ί. ΤδοίίοπΙπΙ γετοας, 

α ης α ΤΙ εάἹίαταπι πα]]α οξί 4 παπα {οἱ έπγΏα8 6/64556 ογθα]ρ]]α βἶδ. 

οτε Βοπι ϱ | εξω: κΌύυλπ 1. 106. 191. 101. 269. 909 α115 ᾳ Ρο ααίἩ 

Αηίε ο 15 Ροῃ .... 9980. β3: 5 νρ (8οἆ ποη {ΟΥ 31) Αα] σορ οπι | φορων 
ὧτ 



λε 
: π ε « , ᾽ / 
αοχιερεισ και ο) υπηρέτάαι, ἐπραυγασα}) 

, » ο ου νι ο ο . 

γει αυτοῖσ᾽ ἰδοὺυ ο ἄνθρωποσ. ϐ 

ΚΑΤΑ ΙΩΛΝΝΗΝ 19. Τ ῬΗ 

ο τ ”/ 2 ΄ 

νὰ οτε οὖν (δον αυτὸ» οἱ 
’ ’ 

σταυρωσο» σταύρωσο». 
9. , ο Αρ βζα μ.. » ν ᾿ 2 ε ών Ν / 
1η λέγει αὐτοῖσ ὁ ΓΠειλᾶτοσ᾽ λάβετε αὐτὸν ὑμεῖσ καὶ σταυρώ- 

σατὲε᾽ 
19, Ν Ν . ος σι τς» ος 1911 » , 
5 ἐγὼ γὰρ οὐχ εὐρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν. ἵ Ὅ ἀπεχρι- 

{ [..] - ας -- ΄ ” . Λ λ ’ .) / 

θησαν οὗ Ιουδαῖοι' ἡμεῖσ νόμου ἔχομεν, καὶ κατὰ τὸν νόµον οφείλει 

σν 

(ει. νρ): 1. 209 8Ρθ ΒΡΕ αἱ ραιςα Ὦ ος ΓΗ ᾳ απ ΟΥ 556 εχων | 

και λεγει - ανθρωποσ: ἃ ο 5 ο | αυτοισ: 64. ΒΥΙΟ ΡΕΙΑΡ ζορ 
αάᾷ ο πιλατοσ | δου οππι ΝΕμχυπὸ 1. 98. ΟΥι 1015 ἨἩοβγεμρτεσῦ Τη 
εαίοχδθος,, ς Ίμῃ ({8ἱ518 ο ἨἩ) Τϊ ιδε (:: αποά ν. 4 ποη Βιοί, πες 

πηπρῖ5 ν. 14) οππι ΑΡ ΠΡΡΓΑΑΠΙ6ΙΖ απο αἲ ΡΙευ Ι ο ανθφωποσ: 

οπι ο 

«τον (ν 995. εν) 6ΙΙΠΙ ΝΑΡΣΙΡΡΚΙΜΧΥΛΠ αἱ πιά... ς ἴμῃ ειδον ΟΙ ΒΕ 

ΗΒΟΓΑ αἱ Ρα [ οι αρχιερεισ: Υ 91. 920. 399. αἱ ΡΥΑΕΠΛ 0 οχλοσ και | 

ου υπηφρεται (19. 69. 194. 946. αἲά των ιουδαιων): Υ α1δει πρεσρυ- 

τεροι ... ΤΙ ϱδε οπι | εκραυγασαν (εἰ. Νε): ΤΜ εκραυασαν (αἱ 18, 40) 

«ΝΕ εκραξαν. Νοη αἀἀῑάίπιας λεγοντεσ επι ν(εἰ"οίΘ)Υ 91. Ὦ ο 

(ἄξεια ΗΙΙ155 ἄε φιιο οἰαπιαυετιπιέ: (Ογπισίῇφε, ογιοήφε) ... 6 1 Τί αάά 

λεγοντεσ ΕΠΙ ΑΒΡΞΙΡΡ Ἱπο το]] αἱ ρ]εντ οέςσα νρ τα]! Οντ 15: 

λεγοντεσ Ροδί εκρ. 19, 13 ποη Βιοί; 18, 40 ποηῦ οπι πὶςδί Ὦ 66. Ππίι- 

Ιογαπέ νογο πππ]Ηή ροβδί εκραυγαζ. 19, 19: εἴῖαπι 19, 15. ΠιῬρ1 Ἰναογο- 

Ῥαιπας 1, 16 ἆς λεγων Ροβίὲ κεκραγεν. ΟΕ εΐαπι ἤ, ὅτ, πθὶ λεγων Ροβἰ 

εκραζεν ΠΟΠ οπι Πὶβϊῖ α 6 (αιιοά αἆ ἵρβαπῃ ]οσμπι πο ποίαν (πας). Είδη 

Ροδί ἡγγειλαν 4, 51 οἱ ροβί απεκοιθησαν 10, 9 ἀα]επάππι ἀπχίπιις 

λεγοντεσ, δΙπι]1 ααεἰοτ]ίαίο (εί. | σταυρ. σταυρωσον 8ἶπο αα [έαπι 
οσα Β1, 1. α] (ο 5Ι]επίῖο, τί Τρὲ 1106: πα]]αΕ 565) απη [ου {α πα Ίπς πηί 

πχ {οἱ (ε ο ιιοῇφαξιη) 0115569 ΘχΊπο5ό Ρ]θυ ΟΥνή 115 αεἰχί αέθοπῃ Ἠ!! 120 
(νῖὰςο αηέθ) Αισοομςθθ,, ας δσ ΤΠ πἀά αυτον ΕΗΠΙ ΝΔΑΡΣΗΡΡΧΥΓΔ 

ΔΗ ο α1160  (ογμοῦ 6µπι Πφετεπί) Ὦ ο (οιοῇφε εωπι, ογιισῇφε) ες 

4 νρς]ὸ ΥΙ5ΟΒ (ογιισῇφε επι, ογιιοζ]ίφε ειιπι) 6ΙΛΙ αρ Βαΐι οορ (αίετα τί 

ΒΥΥ5ΟΒ) αππι αείὮ (αἱ ΑΥΙΣΕΝ) σο Οοπβίὔ, 15,5 (86εἆ πιασῖδ βροείαί αἱ 
ν. 15 και πιλατου ειποντοσ᾽ τον βασιλεα υμων σταυρωσω; αυτοι 

επεβοων" ουκ εχοµεν βασ. ει μή καισαθα. και παλιν επεβοησαν’ σταυ- 
ρωσον σταυρωσον αυτον πασ γαρ ο ποιων εἰς) Ομτεᾶά :: ο[ν. 15, 

Πίοπῃ Με 15, 18 Το 98, 91 | πειλατοσ, ς Ίωῃ Τὶ πιλατοσ αἱ νν. 1. 4. 
οἱ απίθα | αυτον υμεισ: Ρ3ἩΡΡΙΥ ος υμ. αὐτ. | ουχ: Τὰ ουκ 

: απεκρφιθησαν 8ἶπθ αυτο ϱΙΠ Α 1. (113) α Ὁ ο ο ΓΗ’ αεί Οτο νε ς 

Ιω ΤΙ αθά αυτω ομπι ΑΒΡΣΙΡΡΙΙΧΥ απο τε]] αἱ Ρρ]ευ σα νς τα]! Ογν” 

101] ον νουδαιοι: 69. 194. 946. αάά και ειπον (946. -παν ἰεδίο 34); 
Ίέθτη ΥΥΑΡ πα εἰ γεδροπάεγιπέ Πιάαεί εἰ ἀἰπεγιπέ εἰ (εἰ οπι αθἴ]) | εχο- 

μεν: Χ α1356Γ αἱ ραιο εχωµεν | κατ. τ. νομ. 8ἱΠ6 ημων οππῃ ΝΕΡΣΗΡΡΗΙΑ 

18ΡΙ6Γ νς ΟΥ 3403 ο πίΣ,834: 4,569 ΗΡΙ... ς ΤΙ αά ημων οππι ΑΧΥΓΛΠ 
ππΠο6 αἱ οπιηὐῖά ᾳ Ρο 88] «ορ 5γτα!ς αίΏὲ γα]! 0135565 ΟΥτ | υιου Φεου: 
ΒΓΔΑ 19Τ. αἱ: σο Θεου υιον | Θεου Απο ατίσα]ο (ού. σε α) 37) οΤῃ 

ΒΑΒΡΞΗΡΡ πΠπςοπΙἩ 4] ρ]ον Ον Ον ΟΥΥ ... σὲ του θε. οππη πιπιδο αἱ 

ναάΐν ραας | εαυτον (Μ αὐτον) Ίιοα Ίοσο ΕΠΙΗ ΒΒΙΙΜΧΥ 1. 99. 69. 249. 

846, 489ν α] α]ῖα ἵέ (564 α Ὦ ΠΙήωπι δε ἀεί) Ον οἱ Οππί ΟΥν (Οµτ Ρορί 

Μι 27, 58 ΡΡ 

18, 5 

Τεν 94. 16 



93958 19, 5 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

1ο, 956 » « αν ΄ ελ -ε ΔΝ 3 , σ 

126, 635. απού αγεῖ}, Οτι υιον ὤΌεου Σαυτον ἐποιῃσξν. ο) 
ΡΡ 

1η. Ὅτε οὖν ἠκου- 

σεν ὁ Πειλᾶτοσ τουτον τὸν λόγον, μᾶλλον ἐφοβήθη, ϱ) καὶ εισηλθεν 
Μιοῖ, 12865 Ὁ Ν / / Ν / -» -- ῃ τ η « Ν 
Μο15,45 ὲίστο ποσιτωφιο)) πάλιν και λέγει τῳ /ήσου ᾿ ποῦθεν εἰ συ; ο δὲ 

Ἴησουσ ἀπόχρισιν οὐκ ἔδωκεν αὐτῳ. 10133313 λέγει αὐτῳ ὁ ΙΠειλᾶ- 
” Ν 2 -- 2 πο σ χο. ’ ” ” ” ΄ Ν 

τοσ” ἐμοὶ οὐ λαλεῖσ; ουκ οἶδασ ὅτι ἑξουσίαν ἔχω ἀπολυσαί σε και 
κο. , ” - ; ὦ ῃ 2 δν 9 Ἡν 3 
ἑξουσιαν ἔχω σταυρωσαι σὲ; 11 απεκρίθη {ησουσ᾽ οὐκ ἔχεισ ἐξου- 

, 5 -- ε ; ο ο ΝΕ . ο / ”/ . Ν - 
σίαν κατ ἐμοῦ ουδεμίαν εἰ μὴ 1 δεδοµεΡον σοι ανωῦεν” δια τουτο 

επονησεν, Ἱῖθιη ααί]Ἡ) ... ς απίο υιον Φεου (νε] Θε. 0) Ῥοῦ οππη ΑΡΣΙΡΡ 

ΕΗΚΒΌΓΑΑΠ αἱ Ιοηρο Ρία Αγ γαςὈ (6 60ρ ΥΤΑΙ 7εοῦί δε Π1. ἀεῦ) αντ 

Β. οτε: 15. 69. 546. ωσ, 2958 οταν | πειλατοσ εἰ πιλατοσ πέ ν. 6 ος, 
Ῥταρίρτοα 69. 194. 6Ρ8 σορ ο πιλατ. Ρο8ἱ λογον ροἩπ | τουτον τον 
λογον (949. α1536ἵ τον λογ. τουτ.): Ἡ τούτων των λογων 

9, εισηλίθεν: ΡΣΙΡΡ -λθον | παλιν (ου. Ν): ν΄ 255. 4Τον 496ν βα]ιοοᾷ 
(οορ απ {ᾳζδιη') αθί] οσα (ΠΩΙΠΙΙΦ6 αῑα νατῖο Ρο, Ἱζοιῃ α ο ΕΠ”: ᾳ βαἩ «ορ 

ΒΥΥΣΕΝ ΑΓ Ρο5ί εισηλθ. Ροπ).. Ῥτπείετοα ΜΠΙΕ3 ο πιλατοσ, ᾳποᾶ ρτο 

παλιν και ἵῃ πδαπα θοο]εβ]αςΙσαπη αἀβοπρίαπη ναίς, Πα πί α νοχΡῖς ο 

πιλατοσ λεγεν ΙοεΗοπῖς Ἱπ λε ιπΙ Πθγαί. Οαἴογαπη πηῖγαπα ἵπ πποδπη ΟΥ 

9560; διὰ τοῦτο οὐκέτι αὐτὸν ἐρωτᾷ" τί ἐποίησασ; ἀλλ ἄνωιθεν πάλιν 
ὑπὸ τοῦ φόβου κατασειόµενοσ ποιεῖται τὴν ἐξέτασιν λέγων" εἰ σὺ εὖ 
ὁ 75; ἀλλ οὐκ ἀπεχκρίνατο. | ο δες: Μ ΗΣ' και ο 18... 6 οπΙ οορα]απη 

10. λεγει οἶπε εορι]α (ας. αὖ, Ἱπιρτοθαπίο Ῥο]μια) οππ ν Αλ 28. 69. 124. 

940. 455. Υ5οΓ α|35 ᾳ οορ ΦΥΙΣΟΣ Αγ ΟΥ 1050, ς Ίμῃ αᾶᾶ ουν ο] 
ΝΟΒΏΞΙΡΡΙΧΥΓΔΑΠ ΠΟ αἱ Ίοπσο Ρία ΠΡΙεῦ νρ δα] ΑΥΥΡ (ΑΥτητ οἱ αἰωιί 

αἱ απίεπι, αθἴ]ι εί ἀἰωιέ εἴ) | πειλατοα, ς Ἰωι Τϊ πιλατοσ: αἲ νν. 1. 4. ϐ 

ος | εµοι ου λαλεισ: 69. Ροβί σταυρ. σε οχοιιηίο ν6ΤΒΙ Ροη και εµον ου 

λαλ. | απολυσαι σε, ἴαππῃ σταυρωσαι σε Ίου οτᾷ]πο οπῃ ΝΑΡΕ” ο ΒΥΥΣΟ1 
ενες στανρ. σε, ἴππῃ απολυσ. σε οπἵη ΓΞΗΡΡΕΟΟΤΓΣΕΧΥΓΑΛΠ αποῦ 4] ἔογο 

ΟΠΙΠ (5ε4 96, 2950. οἱ και εξουσ. εχ. σταυο. σε) 

11. απεκριθη 5ἶπο αὐτω 6ΙΠΙ ΑΧΥΓΑΑΠ ποῦ αἱ Ρ]ογ Ὦ ο {3 4 να Ρο 

«6 αγπι ΥΥΡ.... ΔΗΡΔΙΡΡΙ, 1, 95. 949. α ὁ Β4Ἠ ΒΥΥΣΕΕ (ο ατ οἱ γεβροπάἰ 

/εβιί5 εἰ ἀἰωίί οἱ, Ίέοπι απο) Ογτ 31001 αάᾷ αυτω, Ἠπο Ἰωη [αυτω] | τ5 

εππη ΒυδαΡΡμΗκρυκυΥ γπ αἱ ράβδο... ς (4000) ρνασπι ο 6Η ΝΑΙΜΥΣ 

ΔΑ 41 ρ]α ΟΥτΤ. Ῥτασίοτεα 19. 69. 946, ααἰἩ ΦΥΤΗΣ (ν]ᾷε απίς) 4 ἆ καν 

ειπεν αὐτω, Ίίαπι α ο 3: εἰ ἀωίε | εχεισ 6ΝΠΙ ΝΑΡΣΗΡΡΗΧΥΑΠ α113 (ἡ αρ 

Βογ]) ορ (:: οἱ πο 8, 99)... ς Τη ΤΙ ειχεσ οιπι ἨΓΔ αποῦ αἱ ρ]ου ΟΙ 

35το (βϱ4ΠΙΟΒ61 εχεισ) Τ]ιάνε 506 ΟΥνΑ» 1051. Τμαίί (αἱ. Γεῖπί 35ο Οτ]πί 115) 
3.616) Ίαδετες. |. κατ εµου ρο8ί εξουσιαν ου ΝΒΡΣΠΡΡΚΗΝ 1. ὁδ. 194. 
101. 2Ρ6 ο 2 6 νς αγτη ΑΥΥΑΙ ααἰἩ.... ΥΠ αἱ ραπς ᾳ Ον]πί 019 (πο 
Λαβεγεβ αἄν. [ὑπ] πιο γοἱεδίαίεπι) ΟΥΡ 313 (ζαπι Ἰιαῦθεγεν αν. πιε Ρ0ἱ.) 

απίο εξουσιαν, βἰπα]] {ον {που λαδενερ πι πιο εζαπι βοίεβίαίεῖῃ ... 6 Ροβί 

εξουσ. ουὐδεμ. 6ΝΠΗ ΑΡΗΜΡΒΟΓΑΑΣ αἱ Ρ]ου 6ο ΑΥΤΙΙΡ (841 6ορ ποπ Ἰιαθεγεθ 

Πιαδεβ] ζίαπι γοἰεδίαίεπι ἵπ πιε) (ο πΊαπι ροίεβίαίεπι Ἰιαύεγες αἄυ. πε, 

ΤνήΠΙ 350 ζίαπι ᾖιαῦεγεβ ροίεδίαίεπι ἴπ πι) ΟΥ ... ΑΔ" 38. 80. 295. 254. 
ῥδοτ ΗΙΙ 145 οπι ουδεµιαν, Ον Φστο Τά νε 506 οι κατ εµου ουδεµιαν | 

Φεδομενον σοι 6ΝΙΗ ΝΗΡΣΡΡΗΥ Αγταίν ο(ς ααί]Ἡ. Ποπι α 6 ο 1” α Π]αέ 



ΚΑΤΑ ΤΩΑΝΝΗΝ 19. 19. 950 

ὁ παραδούσ µε σοὶ μείζονα ἁμαορτίαν ἔχει. 13 ἐκ τούτου ὁ ΠΠειλᾶτοσς 

εζήτει ἀπολῦσαι αὐτόν: οἱ δὲ ᾽ [ουδαῖοι ἐκοαύγαζον λέγοντεσ' ἐὰν 
τοῦτον ἀπολύσῃσ, οὐκ εἶ φίλοσ τοῦ Καίσαροσ᾽ πᾶσ ὁ βασιλέα ἑαυ- 

τὸν ποιῶν ἄντιλέγει τῷ Ναίσαρι. 19 ὁ οὖν Πειλᾶτοσ ἀκούσασ τῶν 

λόγων τούτων ἤγαγεν ἔξω τὸν ᾿ [ησοῦν, καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ βήµατοσ 

350 Οτῖπί 1,15 ΟΥρΡί5: Παβεπί οπῖπι πἰςί ἄαία (5ο α ο Η5. Ιτεβᾶ Ρτίογο» 
Ου: ἄαέηπι ο ᾳ ΙΙ5ΠεΤΕΣ οχοᾷᾶ) Εἱδέ εσδεί (5ίο ο 43. ΟΥρ355, ερ Γιΐςθεί 

α α ἴτ; εδθεί εἰδί ο ΟΥΡΣ13: εδεεί ἀαία εἰδί 01) ἄεδιρεν (ος ἵν Ον ΟΥ): 

α ἄεβιδιπο, 5 α ἄεδιγδιπι) ...ς Τϊ σον δεδομενον ΟΠΠΙ ΑΙΓΑΛΠ (Χ οτι 

σου) πποῦ 4] οογέο Ρ]εχ σο ατπι Ον ΟΥτ Τ]άτί, Τετ Ὁ {ο νο Ονπί5, 
6076: Ἠαβοηπί απΊπη πῖςὶ ἐδέί ἄαία (σ νςδ ἄαέιπ, απι ἔα Ίηπς {αχ Ρρο5δίὲ ο55εθ) 

εβεεί (Ὁ εκεί ἐἰδέ ἀαία) ἄεξιρετ | ο παραδουσ (ΑΔ -δόσ) εἴΙΠΠ ΒΒΕΕΔΑ 4τεν 

906 8Ρ8 8Ρε (αΙν14, παρ]εχετιπίέ απῖτη ΡἱεΥ οοΠ]α{οτεβ); Ιέατη φιζ ἐγα- 

αἰῶιέ 19 να, πες α]1ίεγ 8ΥΤΓ είο... ς ΤΙ ο παραδιδουσ ο ΑΡΡΙΡΡΗΤΚ 

ΗΜΒΌΧΥΓΠ αἱ Ρρ]εν Οµτ Ογτ | µε σοὺ: δὶο ΚΜΓΑΠ εἴο, ΠΟΠ µέ σοι | µει- 
ζονα: Ὁ µειζω (8ῖς, Ἱ. 6. µειζων, αἲ αὔῖαπι Υ561), ἩΥ 69. 945. 900. σ5ον 

α] µειζον (:: βοφπ]έαν α-) 

19, Τοαρίαίας οδὲ ΑάΙει ΒΥΥΏΣ οπιϊ{ίθτα Ἠππο ν6γβαπῃ. Αἲ ου {απίπι αἆ 

δ ϱροοίαί, αὈῖ Ῥ]ατα Ῥαυ {οίαπ Ιαοοίίοποπι ἀεδιάεγαπίέασ; ραρῖπα ναγο 

913 γαυφι5 1 Ἱορίέατ. | εκ τουτου: 1. 18. 19. 69. 194. 946. 9Ρ9 α1δ «ορ 

αάά ουν, Ἰΐεπι α ο {ΗΠ3’ 6 νσοΙθ (ποη απι [ι [ου Ίπς" αἱ) ΑΥΤΣΕΝ Αγγ 
ΑΥΠΙ αθ{Ώ ΡΥΑΘΙΙ 6 | πειλατοσ οππι ΛΗΒΡΣΙΡΡ....ς πιλατοσ πί 8αρτα | 

ο πειλ. (πιλ.) απο εζητει 6ΙΙΏ ΝΒΙΙΜΣ 19. 99. 124. 946. (69.) ασ ο Η3' 

6 8αΜ οορ ΒΥΤΑΙ ΟΥτ 51057 (69. ο πιλ. απολ. εζητ. τον Π))... ς Τϊ Ρο» 

εζητει οΙΤη ΑΡΞΠΡΡΕΗΙΒΌΣΥΓΔΑ αἱ ρ]ογ ἔᾳ νς 5ο ΒΥΤΗΔ ΑΤΠΙ αείἩ... κΠ 
2Τ. 954. Ρ5ΟΙ γΥδΟῖ ροβί απολ. αυτον ... Ὁ οπι οπειλ. | αυτον (Ν 95. 

Ογε απέο απολυσαι): 19. 69. Τ1. 194. Τρθ α]δ τον Ὁ) | εκραυγαζον (4 

εκρυγαζ., ἩΝ εκραυαζ.) οπῃ ΑΤΙΜΥΠ 1. 99. 69. 194. αἱ ρ]ας”ὸ ΟΥ 4403, 
επ ς εκραζον οΝΠΙ ΝΕΕΗΚΒΗΟΣΓΔΑ αἱ Ῥ]α ΟΗτδὂτο 0γτ. Τέοπη οαπιαθαί 

ΌοςΓβδα να, νοσεταδανέ α, Ἱΐθτα »γταί ... κἲ ελεγον Ῥτο εκρ. 
λεγοντες ... ΒΡΣ3ΡΡ 98. 15Τ. 949. ν/δοῖ α)19 α (εποϊαπιανεγιη{) ΑΥΤΗΝ 

εκραυγασαν | λεγοντεσ: Τ1. 948. σδοτ ΑΥΙ5ΕΒ οπι | εαν: Β αν | πασ 

ῖπο οορα]α (6ί. ΟΥ)... ΡΣΙΡΡ 106. 8δεν α ἔᾳ νρο]θ (Ποῦ απι Του [α Ίπο 

ἴαιν α1) «ορ ΑΥΙΣΟΝ (ΑΥτΤΏΣ φιῖα οπιπίς) αἀᾶ γαρ (ΊΊθθγο Οοπςί ὃν 15) 5 

επεβοησαν' σταυρωσον, σταυρωσον αυτον" πασ γαρ ο ποιων εαυτ. 
βασιλεα αντιλεγει τω καισαρι᾿ και εαν τουτον απολυσησ, ουκ ϱ{ο) ͵ 

εαυτον ΟΗΊΠ ΝΑΒΡΣΗΡΡΤΙΧΥΓΔΑΠ ππςῦ α] Ίοησα Ρ]α Οχ Οοπδέ Ον ΟΥν 

γω ς (Ξ-- 6ἳ 97) αὗτον οπτῃ ππἶπιβο νῖκ τα. Ῥγαθίογοα ΜΥ 966ν Αὐπῃ 

Ροβί ποιων Ρο | τω καισαρι: 1. οπι τω 

19. πειλατ. οππι ΑΒΡΔΗΡΡΙ... ς Ἰπ ΤΙ πιλατ. οΠΤῃ 8Η ππς τ6]] αἱ οπαπΥΊά | 
των (1, τον) λογων (Μ -γον) τουτων (4Ρ’’) ειπα ΝΑΒΙΜ 15. Τ8. αἱ Ῥαπο 
ᾳ (υεγδα Ίιαες) 54Ώ 60Ρ ΥΠΙ ΒΥΥΡ 904 Που; Ίΐθπι ΏΣΙΡΡΕΗΙΡΘΥΓΑ αἱ Ρ]α5δῦ 

Ἐοεβροτίμοά 6 σουτων (5 -τον) των λογων, 08 8ΕΥΠΊΟΠΕΒ, Ίιαθο Όεγῦα 
ΠΡ]6Υ νο ΑΥΤΡ αίμτ ρο (ἀδβοῖί ροδί Ἰαεο) ... ς τουτον τον Λογον ΕΠΙ 

κὉ (ΡαγΡεν οπι τουτον) αἱ Ρρ]α-ΑΥ1568 αθίἩ ΟΗτοπ11: Ίίοπι ΔΠ 2τΤ. 121. 

999, νυλοΥ αἱ ραιιο Ογτ 1055 τον λογον τουτον | βηµατοσ 5ἶπο ατβῖοι]ο 



940 19, 14. ΚΑΤΑ ΙΟΛΝΝΗΝ 

ν , ῃ / ς ο ος - 
εἰσ τόπον λεγόμενον .Πιβύστρωτον, [βραϊῖστὶ δὲ Γαῤῥαδα. 14 ἦν 
ολ - ’ ΄ μμ: ς 
δὲ παρασκευὴ του πάσχα, ὥρα ᾗν ὧσ ἕχτη. καὶ λέγει τοῖς ᾿ου- 

6. ΝΑΒΡΣΗΡΡΙΙ ΣΠ αἰ15 ΟΥν 105 ΟἨγοπ1ἳ,.,ς (4900) Ρναθπη του ο. ΕΗΚΝ 

ΒΥΓΔΔ Ῥατβοὺ αἱ Ρ]εγ Ποβροτήιοά ύ { λεγοµενου: 1. 209 4] οσ λεγεται, αἱ 

Ἰμαίί φαί ἀἰοἴαγ { λιθοστρωτον: α Ὁ ο 3 νρ ἠ]ιοθίγοέις: ο Μοβίγαίον, 

ἔρ ραί ζ]ιοδίγαίμδ: α ζαρίώεκίγαέις ) Υ εβραΐστει, 1 εβραειστι | δε ο. ΑΗΙΙ, 

ΧΥ αποῖὸ α] οπηπσ]ᾶ 1 νρ το]] Πεςροτίλοὰ οίο... ΑΡΣΗΡΡ οἱ | γαββαθα 
(Μ 1. αἱ -θα, -δά ΕΚΒΟΓΑΠ αἱ ρα)... ΗγπἩ ὈατβρεΥ αἱ60 νροδᾶ α1ίᾳ 
(8εά ποἩ απ {α [ογ 1Π6) ΒΥΤΡ ΠΕΡΙ γαβαθα ... 4 φαὐδαία, ο φαδί]α, Ὁ 

φεπιεί]α, ο (επιιαί]λα, κα 46ππαεδα, Ε ΦΕππΕβαΝ ... Ι. 19πς 99, 198. 

καπφαῦθα, Άππι ᾖαμραίια ... κ ρ6ῦ πιαηἰθβίαπη ΙΠοΙΥΙΑΠη γολγοθα, 

πό αρα (1{ γαῤῥαθα, 

14. ην δεῖ Υ αἲπὶ ΟΙ δε | αν δε παρασ.. 1δα εκτη: 54Ο ογαὲ απέεπτι 
ιογα δεπία ρααδεευεδ ῥαδολα[ίς; 5ο δαλπαῦϊα (1, 6, ἵπ πιθηΏγαΠῖςὈοΙ- 

Εἰαπί») οπι ρα ην ὧσ εκτη ... 86ΙΠ εἰ ρά7αβσευε ραεεᾖ. εγαῖ, ἔεπιριις 

πιετια(εἶ δεπίαε Ἰιοναε | ωρα ην (α0”) οππη ΝΑΒΡΔΙΡΡΗΜΟΧΔΙ Ῥατυον 

α150 α ο {08 Οτο] (εκ Ῥοαίγβίος) οί 11 ΟΥ δν, ς ωρα δε 6ππη ΕΗΙ 

ΒΥΓΑ αἱ πα β”3" (αὔ ογα αμέεπι, Ὀ]8 Ίογα αμέεπι Ίιογα) ΒΥΤΡ ΑΧΠΙ Τ68Ρ 

οτιος ”ς Ἰοπι κ 19Τ. αἱ απο ωρα δε ην. Βἰπϊλίον σορ Ἰονα αιίεπι 

δορία εγαί, 5ΥΙΣΟΝ αἱ εγαί «ιακὶ είς ... 151. 9Ρ8 αἲῖ να ία να π] πὶςὶ 

«ρα | ὧσ ΕΙΠΙ ΝΑΒΕΙΚΤΡΘΧΥΓΛΠ α1ὐὸ (6γα.... ς ὦσεν οππ ΡΣΙΡΡΗΜΠΔ αἱ 

Ρία Ποςρονήνος Ο]γοπῦί5 Ογν [έκτη επι κἙΑΒΕΗΙΚΜΒΘΌΥΓΛΗΠ αἱ ρ]οτ Τί 
να 54Η ΥΟΙ ϱορ ΑΥΥΠΙΥ αίῦ Αγγ αθί] Ρο:58 Πορροτίμος Ογγή 1000, Τέθη 

Χ6ΟΊΙΠΙ, Οοπβτπαπί Υα]απ{ί γε] ροβι5 Ματοιβεποδί αρ ἴτ 114,5 οἱ 
αρ ΗΙρΡ310 καὶ διὰ τοῦτο Μωυσέα ἐν τῇ ἕκτη τῶν ἡμερῶν εἰρηκέναι 
τὸν ἄνθρωπον γεγονέναι' καὶ τὴν οἰκονομίαν δὲ ἐν τῃ ἵκτη τῶν ἡμε- 

ρῶ), ἥτισ ἐστὶ παρασκευή, τὸν ἔσχατον ἄνθρωπον εἰσ ἀναγέννησιν 
τοῦ πρώτου ἀνθρώπου πεφηνίναι, σ οἰκονομίασ ἀρχὴν καὶ τέλοσ 
τὴν ἕκτην ὥραν εἶναι (εἶναι αάά ΗΠρρ), ἐν ᾗ προσηλώθη τῷ ξύλῳ. 
Πίοπη Ἡ Τρρ ἀππίο]ὁ (μας 1514) ὅτι δὲ πέμπτῳ καὶ ἡμίσει καιρῷ παρῆν ὁ 

σωτήο ἐν τῷ κόσµῳ - λέγει ὁ ]ωάννησ: ἦν δὲ ὥρα ἵκτη, ἵνα ἥμισυ τῆσ 
ἡμέρασ ἐπιδείξῃ. Ῥνγαθίογει ε{ Π 65 Υ ο Ρ1οδὺ ν {ποαίοχ ὔδν τίνοσ ἕνεκεν 
ὁ μεν Μάοκοσ τρίτην ὥραν λέγει τὸν χΥ σταυρωθῆναι, ὁ δὲ Ἰω. ἕκτην; 

Μάρκοσ μὲν τὴν ὥφαν τῆσ ἀποφάσεωσ τοῦ σταυροῦ σαφῶσ καὶ ἄναμ- 
φιῤόλωσ ἐκτίθεται - ὁ Μάρκος αὐτὸν τὴν τρίτην ὥραν σταυρωθῆναι 
λέγει, ἄφ ᾗσ ὁ Π1ιλάἄτοσ τὴν ἀπόφασιν ἐξήνεγκεν' Ιωάννης δὲ -- τὴν 
ὥραν ἐν ᾗ τῷ σταυρῷ προσήλωσαν τὸν κύριον ἔφησεν. Βἰπιϊ έν 1άθιι 
ΗεβγΟ] αρ Οοίε]εναπασρί1ὁ τίσ ᾗ αἰτία τοῦ Μάρκον μὲν τρίτην ὥραν 

τὸν κύριον λέγειν σταυρωθῆναι, ἵκτην δὲ τὸν Ιωάννην συγγράψα- 
σδαι; - τρίτην μὲν γὰρ ὥφαν τῇ ἀποφάσει ὃ Πιλᾶτοσ τὸν κύφιον 
ἐξήνεγκεν' ἄλλων δὲ τοιῶν ὡρῶν διαγενοµένων µέχρι τῆῇσ ἕκτησ ἐν τῷ 

φραγελλοῦσθαι καὶ τὴν κοχκίνην χλαμίύδα ἐνδύεσθαι καὶ ταῖσ ακάν- 

Φαισ στεφανοῖῦσθαι καὶ ἐμπαίζεσθαι, τῇ ς᾽ ὥρα πφοσηλώθη τῷ 
σταυρῷ. Απαριαβδε]πΙ οχρ]σαοπθπι γἱὰς 9995,4088 ππάο ποπηϊΠῖ 
4 Μο 15, 3ὔ αἀία]Ίπιας, οὐ οἩ 111, 1:31 νι, πορδαρριεχίσία το. 88. 1953 

Ὢβ 151, τριτη. Αά απο ]6οίοπθπι Οτο 11 οί {1 αἀ [ία Ἰαβεί: 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19. αρ. 941 

ν . ο « - ας / . 3 -- 2 

δαίοισ᾽ ἴδε ὁ βασιλεὺσ ὑμῶν. 19 9. ἐκραύγασαν ουν ἐκεῖνοι 

κχαθὼσ τὰ ἀκριῤη βιβλία περιέχει αὐτό τε τὸ ἰδιόχειρον τοῦ εὔαγγε- 

λιστοῦ, ὅπερ µέχρι τοῦ νῦν πεφύλαχται χάριτι δεοῦ εν τῇ ᾿Εφεσίων 
ἁγιωτάτη ἐκκλησίᾳ καὶ ὑπὸ τῶν πιστῶν ἐκεῖσε προσκυνεῖται. Όοη- 
Άγπιαί δἰίαπη Ίοσι5 θονοατ1αηί ἵη ϱρ. αἆ ΤΠοιπαπη ερῖδο. ειπιαπ]οῖαε, 

απθπι οχλὶροηί οα{οχ5ὸ εί οαἰζοτάςςάδό (ππάο ἸἨαπδίέ Μαἱ 339) 1{ΘΠΙ 

86191 391 (αρ ΜΙε]ιασίαπι ο Ἡ, ]., Ποπαοδ: 155 154 αρ Ῥ]τολίαπι ἀ Ἡ. Ι.). 

Ἠορίέας αμΐειι 8ἱ6: Βὐσέβιοσ ὁ Καισαρεὺσ ὁ Παμφίλου προσαγο- 

ρευόµενοσ ἐν ταῖσ προσ πο ἐπὶ ταῖς περὶ τοῦ Θείου πάθουσ 

καὶ τῆσ ἄναστάσεωσ ζητήσεσι καὶ ἐπιλύσεσι καὶ τοῦτο πω εἰσ 

ἐξέτασιν, τὸ τὸν μὲν θεἴου εὐαγγελιστὴν Πήάρκον εἰπεῖν ὥραν εἶναι 
τρίτην καθ’ ήν ἐσταυρώδη ὁ θεὸσ ἡμῶν (5οπο] χξ καὶ δεὸσ καὶ σωτὴφ 

ἡμῶν, Πιθπιθοτᾶ βΐπα ἡμ. ), τὸν δὲ Θεολογικώτατον Ἰωάννην κατὰ τὴν 
ὥραν τὴν ἕκτην γράψαι προκαθεσθῆναν τὸν Πιλᾶτον ἐπὶ τοῦ βήμα- 

τοσ ἐν τῷ λεθοστφώτῳ καλουμένῳ τόπῳ καὶ ἀνακρίνευν τὸν ἵν' καὶ 
φησι γραφικὸν εἶναι τοῦτο σφάλμα παροραθὲν παρὰ τῶν ἐξ ἄρχῆσ 

ἀπογραψαμένων τὰ εὐαγγέλια" τοῦ μὲν γὰρ γάμμα στοιχείου τὴν 
τρίτη’ ὥραν σημαίνοντοσ, τοῦ δὲ ἐπισήμου τὴν ἕκτην, καὶ πολλὴν 
ἐμφέρειαν ἐχόντων πρὸσ ἀλλήλουσ τούτων τῶν χαρακτήρων κατά 

πλάνην τὸ γάμμα στοιχεῖον τὸ τῇσ τρίτησ ὥρασ δηλωτικόν, κυρτω- 

Φείσησ τῆσ ἀποτεταμένησ εἰσ μῆκοσ εὐθείασ, εἰσ τὴν τοῦ ἐπισήμου 
μεταχωρῆσαι σηµασίαν, τοῦ τῆσ ἕκτησ ὥρασ δηλωτικοῦ. τῶν γὰρ 
τριῶν εὐαγγελιστῶν - συμφώνωσ λεγόντων ὧσ ἀπὸ τῆσ ἕκτησ ὥρας 
σκότοσ ἐγένετο - πρόδηλον ὡσ ὁ κύριοσ καὶ Ψεὸσ τι πρὸ τῆς ἕχτησ 
ὥρασ - ἐσταύρωτο, δηλαδή κατὰ τὴν τρίτην ὥρφαν, ὧσ ὁ Ἠάρκοσ 
ἱστόρησε, καὶ τοῦ Ιωάννου τὸν ὅμοιον τρίτην εἶναι τὴν ὥφαν ἔπιση- 
κηναµένου, καὶ τῶν ἀπογραψαμένων τὸ γάμμα θέντων εἰσ τὸ ἐπίση- 
κον. Βἰπιλέεν τοπ εχρ]ἰοαί Α ΠΠΠΙΟΠΊ115 1η 8οµο]ῖο αποά οα{ζογάθς 456 

Ρταοὺοί: τὴν ὥραν ἐπεσημήνατο ὁ εὐαγγελιστὴς διὰ την ανάστασιν 
τὴν ἐν τὴ τρἰτῃ γεγονυῖαν ἡμέρα. ὁ δὲ κολλγ αφου. αντὶ τοῦ γάμμα 

στοιχείου, ὅπερ σημαίνει τὴν τρίτην, ἔγραψε τὸ ἐπίσημον, ὃ καλοῦσιν 

οἱ «Ἀλεξανὸφεῖσ γαμεξ, Π ὀηλοῖ τὴν ἕκτην, πολλὴν ἔχοντα πρὸσ ἑαυτὰ 

τὴν ὁμοιότητα, καὶ διὰ τοῦ γραφικοῦ σφάλµατοσ γέγονεν ἡ διαφωνία” 

ἀντὶ γὰρ τ' ὥρασ ς᾽ ἔγραψεν. Ἐπάσιη ἔεγο ταροαί ΤἩΡΗΥΙ αά Ἡ. Ἱ. 

Ῥαπίᾳια εἰ. Νοπητθῖ οοπβνιηαῦ τριτη Ιοοίοποια: ἡν δὲ τιταινοµένη 

τοιτάτη θανατηφόροσ ὥρη. Ἰμοσυπα νεγο Ἡ ἱοτοπγ τα ἳ απῖ πας θροσίαἲ 

οκ Ὀτεν]ατίο ἵπ 81 Ίαπι αἆ Μο 15, 25 αἀίαπιας. δια απῖπα 1Ρί 

α. ΗὈτατξ πο 1π [ο]αηπο 5δεᾶ ἵπ Μαγόο οοτγαρίιπα 9956 ΠάπΙΘΤΙΠΙ: 

πες οΠἶπι Τ (τριτη) 5εἆ ς (1. 6. ἕκτη) αῦ Ματοο ενβ]]δία . 1. ΡΤο- 

(ασίιπα 65956. Το[επά(ἰ Ισίέαν Ἱπ Τολαπη]5 1ο60 εκτη βοπρίαταπη. 

15. εκραυγασαν (1, εκραυασαν) ουν (ᾳ αμίσπι) εκεινοι (ο οπι) ΟΠ ΝζΗ]ιχ 

Ρ 6 α ΟΥ 1054 (98. οι δε εκραυγασαν ουν) ... σ Τμ οι δε εκραυγασαν 

(Μ εκραυασαν) οππῃ (Α --γασον) ΡΗΙΜΒΟΓΑΑ αἱ ία α ο { 3: (αἱ Πέ ο 

αΞ., δέ αιίεπι Ε ἔα, Ἰτεπι εποἰαπιαυεγιιπί α 3. ο {ι σἰαπιανεγιπί) «ορ 

ΑΥΠΙ Δ6ίἩ. Οοπβυπιθί εκραυγασα» εἰ. ΟΥ34303 (και παλιν εκραυγασαν 

οι ιουδαιοι). Τίεπι ΏΣΗΙΡΡΚΥΠ ανδο αἱ οι δε εχραυγαζον (ωατρεν αἱ 

εκραζον), τεπι οἰαπιαδαπί ϱ νο αλ βγταίτ ολ. Ῥνασίενεα Ὁ ῬανυΥ 



Μι η, 32 55 
11ο 15, 2ἱ 58 

Ίο 59, 90 55 

01439 19, 1Τ. ΚΑΤΑ ΤΟΛΝΛΝΗΝ 

ἀρον ἄφυν, σταύρωσον αυτόν. λέγει αὐτοῖσ ὁ ΠΠειλᾶτοσ᾽ τὸν 

βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω; ἀπεκρίθησαν οἱ αρχιερεῖσ᾽ οὐκ ἔχομεν 

βασιλέα εἰ μὴ Λαίσαρα. 16 "9" τότε οὖν παρέδωκεν αὐτὸν αὖ- 

τοῖσ ὧν α σταυρωῦῃ. 
ΤΕ ΠΠαρέλαβον οὖν τὸν Ἰησουν, 1 καὶ βαστάζων ἑαυτῷ 

19. 69. 194. 299. αἱ 115815 (αείμ) αάά Λεγοντεσ ... Ἀἲ οι δε ελεγον | 

αρον αρον (Να ο ΟΠ αἰ{εγαπι) σταυφωσον αυτον αἵ. ΟΥ 198 ο 1911 

οοπίτα Οτ9Ξ16 αιρε αιφε απο τησ }γησ τον τοιουτον, σταυρωσο» αυτον, 

Οσ5 695 αιρε απο τησ Υησ το} τοιουτον, σταυρου σταυρου αυτον, Οἱ 

5,813 σταυρου σταυρου αὐτον και αιρὲ απο τησ γησ τον τοιουτον, ΟΥ 

2213 αιρὲ απο τησ Υήσ τον τοιουτον και σταυρου σταυρου αυτον 5: εί 

Αοί 22, 29) | πειλατοσ επ ΑΗ ΡΡΗΡΡΙ .,.ς Ιω Τἱ πιλατ. 6Η Ν εἰς, 

αἱ 8πρτα | απεκριθησαν: 19. 69. 194. 946. πάά ουν | εχομεν: ΕΔ 

ρΡατὴυέν αἱ αἰἷᾳ εχωµεν 

16. παρεδωκεν: Υ -καν | αυτον αυτοισ 61 ΑΒΡΣΗΡΡΤΕΧΥΓΔΑΠ οὗ αἱ 
οπηη τά α ο δα] ΦΥΥΑΙΡ οἰδὲ (αθί] οιη αυτον) ΟΣΟΙ, Νοο ας 
4 νο (ορ εἰ Πεδιι) Ογι Ὁ 196 αυτοισ αυτον :: 4 πας Ι6οῖΙο πθβοῖο αἲι 

αλετὶ ρταερίοί | παρελαβον (ι, παραλαβον) ουν τον ο) επι Βικ ὅδ. 

949. αΏ ο α Σ' εορ ΟΥτ (επι 11 αἀάππί)ς Ἱίεπα (ααἲ αἰαπίά α απ {) 
ΡΣΗΡΡ 149. αδΟῦ ῃ {08 ...., ΟΠΙΠΘΡ γαο]ῖη αἱ (εχό ππίπαβο”) ΠΟΠ Ἱποο 

ἀπβεταπί, 5ος οἵαπι αἀάλίαποπίο απο δαπί. Ἠαθεπί απίθπῃ δἶο: ς 

Ἰω παρελαβον δε (5Υ1ΣΕ8 αεί] καν παρελ.) τον 8) 6ΝΠΙ ΑΕΗΙΚΒΓΔΛΠΤ εί 

α] Ρ]α 5 νΕ ΥΤΡ αἰδοὰ αθἰῃ Ογτοσά Οηδ)15: δι Υ {οι δε παρελαρον 

τον’... Νὲ 09215 παραλαβοντεσ ουν τον ϱ’ (ΟΥ αυτον). Νηλέα) 

υπ” Ῥαχβεν 91. 121. 191. 989. 214. 299. 10Ρ6 α1ἱ5 ΑΥΤΗΝ παραλαροι- 

τεσ δε τον ’ (5ΥΤΗΙ 8 αάὰ εισ το πραιτωριον). Τέειι κ” 1. 19. 6111 

09. 124. 946. 2Ρ8 δα] ΑΤΠΙ οι ὃε παραλαβοντεσ (Νἲ λαρυντεσ) τον 1’ 

(δἱο κ δα α.ΠΑ, Υ6Ι]1 αυτον) ... 495. 613 οπιῖα Ιδία ΟΠ (8ἱ Πἀ6»5 αδί 

οοπ]αἹοπΙῬ ιβ), πο αλὺ, |. Ὀοδίτον τ) Πρῖταν, αἱ Ίαπι Ἱπάἰσαίαπι εβί, 

η] αἀάπηί, 4108 1ρ8ῖ 5εα ια 65, Εν 98, 249. α Ὁ ο 6 Η” «ορ 

Ον; Ἱίοπα 5ἱ τουίο οοπ]αἱ δαηί 19, 49. 613... .. ΟΙΛΠΘΡ τα νανία 

αἀάπηί, Τα ς (-- ὖ Β2) και απηγαγον (ᾳ αἀάμπεγωπέ, 6 νρἍ8 εὔμαέ- 

γη) ο Α αἱ πια 6 α νρο]ε ΑΥΥΡ αθί]ι, Πε 0 ή και ήγαγον (άνωε- 

Γι) ου ΡΦΙΡΡΕΗΙΚΡΘΥΓΔΛΙ "εδ αἱ ρ]ας 125 ( Πἱς 149. αδΟὲ Πβομ) { 

ΤΠ {05 πηί ΘΥΥΣΕΝ Υἷά Ον Ογτοοᾶ; Ἰἴθπι ΟΠΙΙΒ8Ο και κ εἰεμΌπ” Ρατ ΕΥ 
1. 121. 191. αἱ (πηα ) ΡαἩ αγ απηγαγον (υα196ν 121. 191. αἱ Ίγα- 

γον), αἴηιο εχ 5 μυς Ῥαχῦον 121. 962. 999, αἱ ρουπια Ογτόοά 1ΠΡΙΡΕΥ 

Ἀάά εισ το πραιτωριο) (0 ροπῖ{ απίε απηγαγ.), Ιἴοπι 28. αἱ Ραις εισ 

το σταυρωσαι, δελ” επιῴεντεσ αὐτω τον σταυφρον. ἨΗΙΒΗΒ ΡΥο απη- 

γαγον νε] ἠγαγον είς 19. 69. 194. 946. Αγνατ ΟΥ 5,545 α4ά επεθηκαν 

αὐτω τον σταυφρον (1οίαδ Ίου5 αρ ΟΥ δίς Ἱορίίασ: - χω συνεσταύρωται, 

καὶ ἄρασ τὸν σταυρὀὸν ἑαυτοῦ ἀκολουθεῖ τῷ δι ἡμᾶσ ῥαστάζοντι τὸν 
ἑαυτοῦ σταυρόν, κατὰ τὸ εἰρημένον οὕτω παρὰ τῷ Ιωάννη" παφρα- 
λαῤοντεσ ουν αὐτον επεθηκαν αυὐτω, καὶ τὰ ἐξῆσ, ἕωσ τοῦ" οπου 
αυτο) εσταυρωσαν.) ᾿ 

1τ. και ῥασταζων οἴο: «ορ εί ἐδίε μογίαπδ διαπι ο οεπι σε» ἃ ο εἰ 2α)ηι- 
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ο ώ Σ ’ ; α ; 

τὸν σταυρὸν εξγλύεν εισ εν ζην ον τόπον, ὃ λεγεται 
ση -- σσ. - ο ” 3 / 198,1 Δ Ὀ 

Πβραϊστὶ 1 Ὀλγοθα, 15 ὅπου αὐτὸν ἑσταύρωσαν, ο καὶ μὲτ 
.- / ν » Δ . - ’ ν Α υ 3 - 

αὐτου ἄλλουσ δύο ἐντευῦεν καὶ ἐτευῦεν, μέσον δὲ τὸν 1ησουν. 
ολ Δ « - - ΑΝ Ν -- 

19. "91 ἔγραψεν δὲ καὶ τίτλον ο ΠΠειλάτοσ και ἔῴηκεν ἐπι τοῦ 
νι οι λ / “2 - ς τρ, -- ς Ν - 

σταυροῦ᾽ ἡν δὲ γἐγραμμένον᾽ /ησουσ ο Ναζωραῖοσ 9 βασιλευσ των 
ς - στ ο ἷσ] - 

᾿Ιουδαίων. 320. Ἔ'' 1 τούτον οὖν τὸν τίτλον πολλοι ἀγέγνωσαν τῶν 

αμ (8. ϱεδίατι) δὲ ο/σεπι γεγυσπίέ, 3" αἱ δα]ωίατιδ οἱδὲ ο/οέπι, εἰ 

υειαέ; 8α] εἰ γογίαζαί διαπι ογπσόπΣ εαᾶ απίεπι | εαυτω οπΙη ΜΗ 1. 

(ροί τ. στ. Ρο) νΥΣΟΥ ϱ56Υ 56π16] Ογγ 41056. Ίΐοπι Ον 9545 (καὶ ὁ μέν, ἵν. 
οὕτωσ ὀνομάσω, κατὰ τὸν [Ιωάννην 16 ἑαυτῷ βαστάζει τὸν ος 
καὶ βαστάζων αὐτὸν εξηλθεν); Ίέεπι αυτω Ἡκ ὃδ., αἱ ἴωῃ Τ1ς Πίοπι 

᾿αδὲ Πρ]6Υ νο ΑΥΤΗ, ΒΙπιΠίον (απίετ. σταυρ.) Ώ5ΙΡΡ 2590. 254. 299. 

786Υ ΕΙΠΕ] α] εαυτου, Ρ56Υ α13 αυτου... ς αὗτου Ἰάααᾳ Ρροδί τον σταυρ. 

οππΙ ΕΗΚΜΒΓΑ αἱ Ρ]εν (8οὰ ΓΑ είς αὐτου), Ἰΐοιι Απὸν Ῥατρον αἱ Οἶιν 

στὸ Ογτόοοᾶ εαυτου, Ιΐοπι ᾳ Ρα] «ορ ογτας το]... 19, 69. 194. 946. 
ΒΥΥΗΥ αυτον Ρτο εαυτωτ. σταυρ. (νἷάο απίς) | εισ τον (Υ το): ΒΗΡΓΛ 

αἱ ρ]ηδῖόα ο ο {2 ᾳ 8α] 6ορ 5Υ15ΕΝ οἱρ ο,” οἱΏῖ αθίῃ εισ (946. 495. 

αἱ Ραις αάά τον) τοπον, 5οὰ Π αἱ ραις ὁ 5 δα «ορ 5Υ156Σ ασ ααί]ι 
ΟΙ Ροδίθα | κραάγιου: ΝΥΤΡ ΤΗΕ η οοἆβαῖ» πἀποίαί: ου οδὶ ραὐγῖ πιοδίγῖ 
4απις ἴπ «ιο 1060 κεροἰίυέί επι Λοασ]ι μοδέ αἰζιούπι, δὲ Για εΊΗ1έ οΥΊιο6ηι 

ἀοπιζιῦ πιοδί. Ἠασο τοβροιά επί οοπηπιοπίατ]ο Ο]γγβοβίοπηΙ στά, πωεσ 

φασιν εχει το) αδαμ τετελευτηκεναι και χεισθαι, καν τον / εν τω 

τοπω ενθδα ο Θανατοσ εβασιλευσενγ, εκὲν και το τροπαιον στησαι. 

Ίπάε ροπάεί οἰῖαπα 5οο]Ίοι οοδ]ςῖδ Δ: οπου γαρ 0 αὐαμ εκετο (516) 

ἔχει ο αὐαμ εσταυρωθη (5δεὰ νοειρῖδ αὐαμ εσταυρ. ἀε]ειῖδ νεροδίίαπι 

ορί [2- 5αρρ]επάαπῃ ναί] το τροπαιον εστησεν.) | ο λέγεται 6ΙΙΠΙ ΝΑἨΚ 

15. 440. ΥΣ αἱ” Ῥανθον α ο ξᾳ ΒΥΤΑ ΟΥχ ... 6 ο λεγεται ομΠι 
ΡΣΗΡΡΕΗΙΜΒΘΠΥΓΑΠ αἱ Ρ]α ο ΥΙΡ τα]] ... Ἡχ 989. 249. ὃδεν ρΗ5 ϱνο 

ΒαἩ σο0ρ ΒΥΙΣΟΙ ΟἨγ οπι, µοβίοαφπο Πῑάθιι (εχο Ὦ απ {ι {ου ἵηπρ α1) 

: Ἱαβοεπί εβρα. δε (αεί] )ιεύγαίσοε αμίοπι ἀἰσιπέ επι) | Υ1δοι γε Ζ56Υ 1 

ερραϊστη, Υ” εβραΐστει, 1 (αἱ απίθ) εβραειστι | γολγοθα (-θα Ἠ. 1. ΕδΜ 
είο; -ὅα ΚΓΛΠ οἰς): Ρ5ΙΡΡ γολγοτα, Β δα] γολγοθ, ο φιφοίια, 8ΥΥΡ 

φοφιέ]ια, ΒΥΙΡ ΠΙΕΙ γολγολθα, ΒΥΤΑΣ ϱαζφιί]α, ΒΥΙΣΕΣ φαφωία, Χ 

γαῤῥαθα 

18. αυτον ἑσταυρωσαν: 1. νρο]ὲ ΑΤΙΑ εστ. αυτον | αλλουσ δυο: Ρ3ΠΡΡ ὁυ. 
αλλ., ἃ αἰῖον ἄμον Ἰαϐοπ6δ, 60Ρ ζαΐγοπες ἄπιο 

19, πειλατ. «ΙΙ ΑΗΤΡΣΗΡΡΙ ενω ς Τωι ΤΠ πιλατ. οτι ΝΗΣ οίο | εθηκεν: Α 

κπ Ῥαγβέν α115 επεθηκ. | ην δε (Ώ51ΡΡ αἀά το) γεγραµµενον: 18. 68.. 
124. 946, αὰ ερραΐστι ϱωμαῖστι ελληνιστι (69. ελλη. ϱωμα.) | 1 ο 
γαζωραιοσ (ε ΕΒ3  παπογεµ; α ορ παβα 6η) : 69. οιη ... ΒΥΥΣΟΝ 

οἴξν βαἩ ῥΓαοπι Λίο, 1,ῖθεγο Νοπη τ 105 οὗτος (ησοῦσ, οὗτοσ ἰουδαίων 

ῥασιλεὺσ γαλιλαῖοσ ἰησοῦσ. 

30. τουτον ουν τον τιτλον οίο: αἲ α νετρῖβ ο βασιλευσ των ιουδαιων 

ν. 19. πα οπᾶσια νενρα ν. 21 Ροδῖία (µη γραφε᾽ ο βα. τ. ιουδ.) ἐαηδῖ- 
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.] ν ’ ασ ᾽ Δ ο} ς ’ - / 4 ’ ς 

/ρυδαίΩν, οτι εγγυσ 12’ 0 τοποσ τησ πύλεωσ Οπου ἑσταυρώωθη ὁ 
2 δρ -. ντ , ο ο κο ΜΑ ς 
/ήσουσ᾽ και ’ γεγραμµένον Εροαϊστί, Βωµαϊστύ Ελληνιστί. 31 

” τ - / ς }ὸ -ὁ -. ο μν β Ν / 45 
ἔλεγον ουν τῷ Πειλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖσ τῶν /ουδαίων᾽ μὴ γοάφε" ὁ 

λ -- 2 όν, 0) 2 » 6 Π -, στ . , 4 αυ 

βασιλευσ τῶν Ιουδαίων, αλλ Ότι εκεῖνοσ εἶπεν' βασιλεύσ εἰ τῶν 

Μι ο, 55 

Μο 16, 54 
Ι.ο 98, 84 

η] ; Ως 3 , { - 4 

Ιουδαίων. 33 ἀπεκρίθη ὁ Πειλάᾶτοσ᾽ ὃ γέγραφα, γέγραφα. 
05 9011 Ωε - ῳ [ » - 28 Οἱ οὖν στρατιώται, ὅτε ἑσταύρωσαν τὸν /ησουν, 

” ΣΑ ’ 3 - Αν 3 ’ Π , 

ἔλαβον τὰ ἱματιά αυτου, και ἐποίῃσαν τέσσερα µέρη, ἑκάστῳ στρα- 
/ ’ Δ Ν - τ δις Ν ” . - 2/ 

τιωτῃί µερούσ, χσαι του χιτωγα. 11) δε 0 χιτω)! αρσᾳοσ, ἑκπ τω ανω 

ΙΙ 

ιδ ο] 

1 
τ9 ., 

Μα ες δαρριεν]ί ρυαείευπηῖδεα νᾶ. Τίοπι 69, οἱ τουτον ουν δα ανεγν. 

των ου. | ανεγνωσαν: Ρ33ΡΡ νρο]ο (Ίἵεπῃ 84] εἰς) Ροδίων τοι. μοι | 

ο (αι οτι 56 1ρεε” δαρρ]) τοπ. τησ πολεωσ ο. ΝΔΑΒΡΣΗΡΡΗΧΥΙ ΛΙ αποῦ 

ρατρον αἱ Ίοησε Ρ]α α 8Υ1Ρ ΟΥΥ 1Η ,,, ς (Ξ- αυ 4) τησ πολ. οτοπ. ο. 

1. 69. αἱ ΠΡ]εὈ (86ἆ ε Ίρετε φιία ἑμαία οἴυδαίεπι ἵπ ο/Ἱοέπι κιθίαέμς εδ 

1εσιβ) ἵνο 5α] «ορ ΒΥΥΣΕΝ α( αγ | οπου: Αλ οπ ἵπ Πιγα δα ρίι 
Μαβεί [ο ὔἳ Χοπο | καν ην γεγραµµ. εβρ. ρω. ελλ.: 19. 69. 134. 946. 

οι (ν]άε κα ν. 19) | εθρ.ρωμα. ελλην. Ίου ονάῖπε ομπα ΑΒΗΙιΧ 0. Τ4, 

δν. 90. 994. 948. 499Σ τδόΓ ο βα]ι ϱ0Ρ ΑΥΤΗΝ αγ αοἲα ΟΥγΥ... ς Ἰω εβρ. 

ελλην. θωμα. 6πΠΙ ΑΡΣΗΡΡΙΥΓΛΙ απο Όατῦεν αἲ Ρίο Πρ]όὲ νρ "να. 

Ρναείθτεα {ευ Τ -στει, ΏΣΙΡΡ -σται. Πμϊυετε ΧομΗ 109 αὐσονίη γλώσση 

τε σύρῳ καὶ ἀχαίδι φωνη. 

πειλατω ΕΝΤΙ ΑΗ ΡΣΗΡΡΙ ... ς ]ωῃπ Τϊ πιλατω ομπι πμ” είς | οι (ΡΣΙΝΝ 

ΟΠ1) αρχιερεισ των τουδαιων: ο δαοεγζοίεδ Ππαάακογιήπ, 5 νο (εἴ. Πὰ αἱ) 

Ῥοπέᾖίοες Γμάαεογαπι (5εᾷ απι οΠ1), 1” ϱγὑποίμεν δαοεγάοίωπ... νο ία 

{ον {ο5 ῥγὐπσίρες Πιάαεογωπι: α μγύιοίρες δασεγάοέπι εἰ ϱηποίμεν ιάαεῦ- 

γω... τὸ. 949. ἆλοχ Ίδου [5 (νἷάς απίε) απι δακ ΦΥΙΣΕΝ ρε») οἱ) τω 

ιουδαιων | µη γραφ. οβα. των τουδ.: Υ οσα, ἴγαπβΙ]Ιε5 α των τουὸ. π 

των του. | αλλ: ΏΣΝΡΡ αλλα | ειµι Απίο τ. ιουῦ. 61Η ΝΑΡΞΗΡΡΙΚΥΓΛΙΙ 
απο τ6]] αἱ ρ]οΓ Ιέ νς Ρα] («ορ ν6το ἐ(ο διήπ τετ είς) θείο... ΒΧ 93. 

αθί]ι ροβΐ τ. τιουδ. Ρο 

ο πειλατ. οι ΑΗ ΡΣΗΡΡ,,,ς Ίωι Τϊ πι). ουπι πΗΞΙ τα]] ΟΠΠ 

οτε (1, τὸ. οπι) εσταυρωσαν: ἃ οἱ σταυρωσαντεσ | τον ο): 124. (δε 

πρ τ, (/) νρ 6 δα ΑαρίοἩ 1811 αυτον | ελαβον (εί. Εβδ 505). θα] 
«ορ Ειβδεσ]5ῖ λαῤοντεσ, 69. λαβων | και (69. βαἲι «ορ Β586] οπι) εποι- 

ησαν (1, ποιησαν): εἰ. Βιιβάεπι Ῥς-Α1]ι "δὲ ΟΥ 03, ΤΣΗΡΝ ποιησαν- 
τεσ | τεσσερα «ΠΠ ΝΑΙΜ.... ς μη τέσσαφα 611 ἨΏΡΘΙΡΡΙΧΥΓΛΙΙ πιιοῦ 

απ οπηπνῖά { και τον χιτωνα οΙΠΙ ΝΕΛΗΗΣΗΡΡΤΙΤΑΧΥΓΑΠ αποῦ α) Ρ]εν ϱ 

(ρα νε ΒΥΤΡ βαἩ «ορ τ6!] Ἐιδεοὶ Ογε.... αἲ α Ὁ Η ΒΥΥΣΟΝ ο... 69. 
134, 946. ο ατπι Ἠ5άθπα 0 Ῥς- ΑΙ” ΟΥρΙδό του δε χιτώνα (Ε.8τ. 
χιτ. δε, ο ΟΥΡ ἄε ἑωπίσα αι{επι), ρουρεηίθς επει ην αρ. (18 οτι αο. ην. 

ο φηία --8, ΟΥΡ αῖα -- μενα) εἴς, 9115860 ουν Ροδί εἰπ. ἈῬΙπηΠίεν 

10, και τον χιτ., επει ήν ο χιτ. αο. εἰο αὔδαπε ον 54. |. αραφοσ 611 

ΝΑΡ ΕΡΡΕΗΙΚΙΜΡΤ(αάραφοσ)ῦκΥ ΛΙ αἲ Ρία (αἱ. ΡΜ: ΑΠΟ 3) ΒΥΕΡ πι 

ενω Ίωπ αρραφοσ ενα 8] ΠΛΙΙ 



ΚΑΤΑ ΤΙΩΑΛΝΝΗΝ 19,24 945 
--- 

. σ τ Ν » ; ὃ 

θεν ὑφαιτὺσ δι ὅλου. 34 εἶπαν οὖν πρὸσ αλλήλουσ᾽ μὴ σχίσωµεν 
ώ , 2 ΄ λ - / ; [κά ε 

αὐτόν, αλλὰ λάχωμεν περὶ αυτου, τίνοσ ἔσται. ἵνα ἡ γραφὴ πλη- 
ν , ντος . Ν 8 ελ / 

ρωθῇ᾽ διεµερίσαντο τὰ ἱμάτιά µου ἑαυτοῖσ καὶ ἐπι τὸν ἱματισμόν 
[ -- ς λ αι -- .- , 

µου ἔβαλον κληρον. Οἱ μεν οὖν στρατιώται ταῦτα ἐπούισαν. 
6) 205.10 ς µ ολ Ν - - - 2. με , 

20 εἰστ/κεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῳ του 1ησου ἡ µήτιρ 
” - ο ος π » , π 2 -- π ε - ε - 

αυτου και ἡ ἀδελφὴ τησ µητρὀσ αυτου, 'Ἡαριαμ η του λωπα, 
Ν ἷ ν « ΄ ιο - σ ας Ν ης 

καὶ Μαμιὰμ ἡ Μαγδαληνή. 326 ᾿Ιησοῦσ οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα 
. Δ ο ἡ) 2 / -” ρε ΄ 

καὶ τὸν µαθητὴν παρεστωτα ὃν ἠγάπα, λέγει τῃ μµητρύ' ]ὐναι, 
Πνι  Ὁ τ -- ο ο « ; Λ 
ἴδε ὁ υἱόσ σου. 24 εἶτα λέγει τῷ µαθιτῃ΄ ἴδε ᾗ µήτηρ σου. καὶ 

94, ειπαν οι Νικ. Β88Ε6ΙΞ5Τ Ῥα-Αι] τοσα .,,, ς ΤΠ ειπον ΟΙ ΑΠΡΏΞΗΡΡΙ 

4 πᾶγ απο τε]] αἱ οπιησ1ά Εβάθπι 505 οἱς | ουν: ΤδΙΡΡ ϱοΡΝ1 ΒΥΤΡΙΩΡ δε 
(5ΥΗΣΕΝ αθἲἩ εἰ ἀἰπεγιωιέ) ... 19. 69. εἴο οπι, νίάθ απία | πρ. αλληλουσ 

εἰ. ΕιδθςΙ οίάθαι Ῥ6-Αί νι ΟΥι 31003: νἩ πρ. αυτουσ, ΝΟ πρ. εαυτουσ | 
λαχωμεν: ΜΧ αἱ - οµεν | τινοσ εσται: ΡΣΗΡΡ τιν. εστιν, Ἱίοιι Τί νο 

ΟΥΡ 159 ος ἱί | η} γραφ. πληρωῦθη 5ἱπε αἁῑίαπα οἳΠ1 ΝΕ 249. α Όσο 

Π3: δαἩ Τι56ςἱ5Τ (αἀά ἴαπιθη το) ΡΕ-ΑΙΝ 201... ς ΤΙ αἀᾶ η λεγουσα 

οιιπι ΑΡΣΗΡΡΙΙ,ΤάΧΥ απο τε]] αἱ Ρρ]ει {δα νο οορ τα]! Ειβάέπιδοῦ Ογν 

1063 (ν πες 19, 18. 19, 96 αἀα[ίαν η λεγουσα) | τα ιµατ. μου (121. 

οΙΠ µου): Ἀ µου τα ιµατ. | ἑαυτοισ: ΔΑ οπα | εβαλον: Ἡ αἱ αἰἷα -λλον | 

οι µεν ουν στρ. ταυ. εποι. (Ἡκ αἱ ραιο 8αμ επ. ταυ., Επδάέπ ταυ. 

εποιουν): 561 α ΘΙη Ρ6ΥΒΡ ΟΠ 

96. ειστηκεισαν (53 αἱ -κησαν, Α -κισαν) τί ΒΡΗΕΚΙΜΒΘΌΓΑΠ αἰς: ΔΑΗΤΡ 
Σαρρητάκ α] στηκ. | η µηήτηρ αυτου (1. 31. οπι αὐτ.): α αάά πιαγία 

και η αδελφή: Ρ3ΗΡΡ οπ1 η 5εᾷ βαργα Ππεαπη 5δαρρ]είαπα οβί | τ. µητρ. 

(δίο εἴῖαπῃ Τ) αυτου: ΦΥΤΞΕΝ Ρ6ΓΡΡ αεί] αάά καν | µαριαμ Ρτὶ Ίου 6απι 
πα” 1. ὅδ.ιιν ς Ἰμπ ΤΙ µαρια επι ΑΒΡΣΙΠΡΡΙ ΤΑ απο τε]! αἱ Ρίετ | η 

του: 1, {56Υ ΑΠ ΟΠΠ η (ΑΙ πες του αχρτίπι) | κλωπα οαἵ, ΦΥΤΡΊΒ ΕΥ 

βα: Ἡ 69. 956. 249, αἱ ρεγπηὰ κλοπα, «ΟΡ αΤΠΙ (αθίΠ) κλεωπα (αοορᾶά 

χλεοπα), { απι {απ Ίπς σἴεοραε, Ὁ α οἴεορε, ο οἰεορ]ιε, α εἴεορ]ιαεδ, νρ-ὶο 

οἰζὰᾷ αἰ]α (π{ {ογ) οἴεορ]αε, ο εἴεογ]ια .... ο αάά εἰ πιαγία {ασοδί. Βτ8ε- 
ἴεγεα ΒΥΧΡ ΠΡ αἀποίαί: 6ἶορα εἰ Ιοβερ]ιι αἴγεδ, εἰ ἠΙαγία εἰ αγία 

ἀοπιζπέ δογοτέ: Πῖ ἐφίέγ ἄιιο γαίες ἀιιπεγιπέ Ἱαβ ἆιιας δΟΥΟΥΕΒ. | µαριαμι 

βος 1060 6πΠΙ Ἀ]μΠξ 1. 9δ.... ς Ἰμπ ΤΙ µαρια οππι ΑΒΡΣΙΡΡΗΤά απο τα] 

1 ΡΙοΥ .... ἃ ΟΠ και µαρ. η µαγὸ. | τΠ” αἱ πια µαγδαλινη 

26. π” οπη 15 ουν εδ. τ. µήτερα, 5αρρΙ κ ουν (εί σᾳ νρ): πᾶα Όσα (ί 

[3: {08 Ρ4Ἡ 6οΡρ ΒΥΥΣΕΣ δε | νδων: 1. 308 ωσ ειδεν | παρεστωτα: ΔΑ" 
ἴλοὶ οσα | ον Ίγαπα: ΥΙΟΙ αἴλῖ ΑγΠΙ απίο παρεστ. Ρον... μ’ 956. 

946. Υ39Υ96π16ἱ οι | λέγει: νἩ και λεγει | τη µητρι 5ἵπο αυτου ο. ΝΒΙΙΧ 
1. 23. Ὁ ὁ αγπι ΟΥτ406δ.., ς Τϊ α4ἆ αυτου, Ἰμπ [αυτου], οσα ΑΡΣΗΡΡ 
ΥΓΑΠ αποῦ α] Ρίο Πρία νς γεΙ] ΟΥ96 | ιδε (Ρ5ΗΡΡ ειδε) οπι (0 )ΗΡ 
ΣαρῥμτάχΑ αἱδὸ {στα Οτή6 0Ηδ)5Τό ΟΥ 91065... ς νδου 6ΝΠΙ ΝΑΕΗΚΗΘΟΥ 

ΡΠ αἱ ρ]α 

27. δε (Ῥομα οι Ρ Ἰοςυ ἴδε πιῖηις ἁἵμπαπα Ἱαραστ] Ἰπίογῖονϊ5 τηαΥ- 

ΡΙΠ1Φ Ίοσο απαπά Ρεῖ18, εφπἰάθπα ΠΟΠ αββθαιιοχ!ϐ) οππη ΝΡΗΤά α113 ΟΗΥ 

ΤΙΒΟΗΕΝΡΟΕΕ, Ν. Τ. Ε4,. 8. 60 

Ρ9»1, (99) 
19 

ΜΕΡΠ, δῦ 9 

20, 2 



940 19, ο8. ΚΑΤΑ ΤΩΛΝΝΗΝ 

ο λανς 3 ’ - σ ”, ών ς έ Ν . Ν 2]. 

ἀπ ἐκείῃσ τησ ωρφασ έλαρεν αυτι ο µαθητισ εἰισ τα δια 
. ο 908. λ - πφο ευ ο ΄ 2 Π " 

Γον 2 ο αηετὰ τουτο εἰδὼσ ὁ [ησοῦσ ὅτι {δη πάντα τετέλεσται, 
ὥ ντ , ο ος πιο ας οξ ἵνα τελειωθῃ { γραφή, λέγει διψωῶ. ᾖἜ9) σκευοσ ἔχειτο 0ξουσ 

3 , ΕΙ Δ ”ς ς ’ / ’ 

μεστύν᾽ σπύγγον ουν μεστὸν ὄξουσ υσσώπῳ περιθέντεσ προσή- 

4τα ΟΥΥ 105, ς τδου ϱπΠΙ ΑΡΞΙΡΡΕΑΗΚΜΒΌΧΥΓΑΠ αἱ ρίον | και απ 
ἐχεινησ: 1. 38 απ. εκει. ουν... Τὰ α ο δα] ΟΠ και | ὠρασ (οἱ. τ4): δε” 

νά αΙ19 βα]ι ημεφασ | αυτην ο μα θητ. οσπι ρλπρρτάῦς 1. 19. 69. 194. 
Ρε] ρ]ια ὓ ο Γβ7 σα νρ «ορ αἰε, 8εᾷ Ὁτ α1ζθ α ο βγτζῦ ποίἩ αάά 

εκεινοσ (α ο πε ἀἰκοιρι[μκ) ... αὐ δή Τί ο µαθητ. αυτην οἳπΙ ΑΒΙΙΧΥ 

ΑΠ ιποῦ αἱ Ρ]1800 ο βαἩ (ζἱροίριζι αεσερῖέ εαπι) απ Ογτ 

98. τουτο (ας. Τ2115Ρ5 315 ΟΥν 1060): τ α159 Ρᾳ βαἩ 6ορ ΒΥΙΣΕΝ (αοίπτ) Εβρ. 
368 Ον δοττ Ἠῃ ὔΐ ταυτα. Ῥταείετεα Ὁ ο 5 σ νο Λοδίεα, οοπίνα 

ΑΥΤΡ 205ἱ ου, ο ἔμπο | ειδωσ (Μκ αἱ τὸ.) ο τς 6ππι ΝΑΡΣΗΡΡΙΜΕΧΛΗ αἱ 

ρία ο β5 σα νο κα] αγγαῦς απ ΕδΡΣ 519 Ὀ1Φ ΙΙ 5131 Οµες Ἱέονη ο (8 
οπι) {5 ειδωσ ΗΝ” ΟΗΥΠΠΟΡΟΙ Ὦ ο ΕΗΙΙΣ4,,, αρ’ τδων «ν ειδ.) ο οι 

ΡΕΑΗΚΦΥΡ αἱ ρΙιβ10 α σορ ααί]ι ΕΙΙΔΡ3565 ΟΥν | ηδη απίο παντα ΟΙΙΠΙ ΑΒ 

ΕΠΡΡΙΌΧΥΠ αἱ η ΑΠ οπι [ια ἵπρ ΠΠΙΠ 6ορ ανν, ς ροδί παντα ΟΙΠΙ 

ΝΕΟΗΚΝΜΘΓΑ αἱ ρα Γα ΑΥΣΡ τη (2560. Βιιδ5 Ὀἱ5 ροβί τετελεσται, Ογν 

31006 μῃη{ο οτι)... ἰ. 9Ρ8 αἱ ρ]ιδῦθ α Ὁ ς 6 12 6 νσε]θ (Ιέοιη {ον αἲ) βαι 

ΑΥΥΣΕΠ ον ααἲ]ν ΟΥ στη ΠΤΙ33Η οτη ἠδη | τετελεσται (οξ. Βαβ8)5 Ρἱ5 οἱς): 

ΡΣμΡ θ4. τετελειώται ... ΜΕ α] ρ]ιβ”ὸ αὐά τα (ΜΠΕ αἱ ἵητι ΟΠΠ) 

περι αὐτου | τελειωΘη) ΟΠΠ ΑΒΙΧΥΓΑΠ απο γο]] αἱ ρ]ον 141531 Ογν 

οσον, ΝΡΣΑΡΡ 1. 15. 69. 194. 946. γ.ου αἱ 1819 ΕιιδΡ» Όἱ5 πληρωθη 
(1, Ῥοδί η γραφ.) | η γραφή: 8ΥΙΡ ο” αά4ά πας ίοῖετ 101 Πεεγιπέ ἴπ 

Λοἱη πιεο αοείηπι εἰ /ε] (η λεγουσα” και εδωκαν εισ ποτο} µου οξοσ και 

χολην, εί ϱ 68, 239), Ἱῖοπι ΦΥΤΑ αάά εἰ ἀεαογιπέ πε] πι φὐέ πια 

αζείτι 

99, σκευοσ 5ἵπο εορια]α 6 ΑΠΒΙΙΧ α Ὁ ο [05, Πἴθπα ΕΙςΡ5 505" 919 (λεκάνη 

ἔκειτο ὄξουσ µεστή)... ς (409) Τί πάά ουν 6 ΡΣΗΡΡΥΓΑΠ αμοἳ αἱ 

οπιην]ά ο ἔρᾳνςδγτΡ ΟΥΙ1066 Πἴοιῃ  δαἩ «ορ ατπη (Γ0ἱ απίεπι ἐθί Όα 

Φίεπιπι αθεἰ{) ΑΥΤΏΣ (εγαξ αίεπι ἐδί ροβί{ιπι υαδ ασειζ οι Πα) δε... 

3" ΑΥΙΣΕΗ παίἩ εἰ ρα8 ενα ροδίέηπι οἵο | σπογγον ουν (5α]ϊ οππ) κµεστον 

οξουσ (8ΕΡΙ, 1. 98. 9Ρ6 ΡΙΛΘΊΗ του, Πα ἵμῃς Εαδθίδ ργασπη ποιησαντεσ) 

ο ΝΗΙικ 1. 99. 2Ρ6 ὑ ϱ Π32' θα] ΕιβΡ5 5686: 579 ΟΥ Η123. Ηϊδενα 
(ναι ροίί15 ταϊκεῖς ἀπαῦις Ι6οίς) ο Ἰιήδορο απιίβοεπίον αροπιφίαπι 61Ο 

Ῥίεπαπι ασ οἰο οι Γεῖ]ε ρευπιἰαέωπι (9516) οοπιροπεπίέεὰ οὐ {εγπέ οἴς, Ίοιη 4 

δροπφίαπι (εος. --ἶα) εγ(ο ὑπρίενεγιπί αοεἰο εἰ }εΙῖε εἰ οίο ... ς Τϊ οι ὃε 

πλησαντεσ σπογγον οξουσ και ΟΠΠ ΑΏΣΠΡΡΥΓΑΠ αποἳ αἱ ρ]ετ {ο νρ ΒΥΥ 

απή αγά (ρ νρ αΠί αμίεπι δροπ(ίαπι Ῥίέπαπι ασείο ᾖ1550ρο οὔγαιππροπεπίέες 

οἵσ); ΒΙπηϊ]ίογ σορ Ππρ]επίες δροπφίαπι ασείο, πιροσιεγηπέ 6απι ἴπ Ί50- 

1: 6] εξ πιγ[ευεγιπὲ βροηφίαπι ασεἰο εἰ εἴο, Ἀγτὴἳ ροδῖ φαν ασεὶ 

σπα πι γ]ια ΟΠΙΙΑ5Ι8 πια 1]5 ρονρ]ί οἱ οδέμ[εγιπί οτί εἶπς ... 4τ. 90. 0δ8. 

61” α οἵή Ρίαπο | οξουσ: 19. 16. 6111Ρ 69. 194. ΑγΥΡ οἱ ῖ ανπη Τ9ΒΡ3 

Ρἱ5 αάᾷ µετα χολησ, ο{ ος. ο 8αργα | υσσωπω (οί. ο νρζ]θ): Ίωα (οκ 

ΘΙΤΟΥΕ) υσωπω «ΠΠ ο απι {π Ἱπρ (ν Η7. ρεγίσας), Ὠ9993 υσσω | 



ΚΑΤΑ ΤΩΑΝΝΗΝ 19, 95. 947 

./α 904. 4 α κ, χο στ 5 
90 ὍἹ ὅτε οὖν έλαβεν τὸ ὄξος, εἶπεν ΜΙ Στ, δυ νν 

ν) ” κ. ΄ 

'εγκαν αυτου τῷ στυµατι. 
/’ λ / Δ Ν /ς. Δ ο. 

τετέλεσται, και κλίνασ την κἐφαλην παρεδωκεν τὸ πνευμα. 
« 05.10 ε αν ος) .υ δν ο Φ Ν Ῥίο1, 98 
ο, Οἱ. οὖν ᾿Ιουδαῖοι, ἐπεὶ παρασκευ]; {, ἵνα μὴ µείνῃ Με 15, 49 

» Ν ” ) ος λ { 3 - 5) / η λ - {) : κ 

επι τοῦ σταυρου τα σώματα εν’ τῷ σαβῤῥβατῳ, 1) γαρ µεγάλη η 
« / ” / ” / 2 / λ - - ”΄ 

ἡμέρα εἐκείου του σαῤῥάτου, ἠθώτησαν τὸν Πειλάτον ἵνα χατεα- 
λος 2 ” Ν , η) Ἂ Δ ορ ημας 92 ᾖλο σ « - 

γῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη; και αρθώσιν. 93 ηλῦον οὖν οἱ στρατιώται, 
Ν ο. Ν - / / Δ Ν ω ”/ σ 

καὶ του μὲν πρώτου κατέαξαν τὰ σκέλη καὶ τοῦ ἄλλου του συν- 
ο η Ρ ως Ν Ν - ιβ « π 

σταυρωθέντοσ αὐτῳ' 9ὸ ἐπὶ δὲ τὸν ησουν ἐλθόντεσ ὧσ εἰδον 

αυτου τω στοµατι: αἲ οπι αυτου. ΟΙ Νοπητ 15055 Ῥτο σπογγο» ουν 

ος εἷα; ἀνὴρ δέ τισ ὀξὺσ ἀκούσασ Σπόγγον ὁποβρυχίων ἀδύτων ῥλά- 
στηµα θαλάσσησ Ι]λήσασ ὀφιμυτάτοιο ποτοῦ καὶ διψάδοσ ἄλμησ, 
᾿ΙΓθυπύρου καλάµου παρὰ νείατον ἄκφον ἐφείσασ, «έρεγεν ὑσσώπῳ 

κεκερασμένον ὀξοσ ὀλέθφου - τείνωνΊκρον ἄειρομένου καλάμου καὶ 

σπύγγον ἀλήτην. 

50. ουν: 151. αἱ Ρας 5αἩ ΥΕΝ δε... 98. ἃ αππῃ οπι | το οξοσ (609. 194. 
946. ΑΥΤΙΙ ΑΠ ΕΠΡΡ5 815 αἆά µετα χολησ, {05 σι Γεἰζε πιαίπι) 5ἷπθ 

ος. Ας ΕΠ... ς ἴμ ΤΙ αάά ο (5εὰ Ἡ οπι) 16 ο, ΝΕΑ(Β)ΡΞΗΡΡΙΗΣΥΓΛΠ 

πΠςῦ αἱ Ρ]ου 5αἩ «ορ θγτπί’ Ογτή1005. Πίστη Ἡ 69. 194. 940. 49ὲν Ῥςο 

(2.5 ᾳ νρ ατπι αδἰἩ Ἠι905 3269 ο 515 απία το οξοσ αἀᾶᾷ | τετελεσται 

ο, Ειδρς δἱ5 ΟΥ θ στ ΟΥΥ ... ΡΣΠΡΡ τετελειωταν. Ῥηποίεγθοα ΕΣΡ 015 
αὐά χαν αυτη η γραφη. | πνευμα: Ιδε]μ" οτ. 87. 96. 97. 3905. 940. 900. 

48εν Αγτὴή οἱ) ο. ΟΥτ 21069 αἀά ὧσ δε εξενευσθη (δγνν εαζωίδκεί δρίγῖ- 

{ιδ εἶμδι ΕΠκο]ι" αἱ Ογτ εξεπνευσεγ), εσχισθη το καταπετασµα του 

;αου μεσον απο ανωῦθεν εωσ κατω (::1 οκ 1]. ϱρ.) 

91. επεν παρασχευη ην α1ΜΡ]ετ φιοπίαπι να] «ία οεπα ρα εγαί, { πιο. 

Ῥαγαβοευε εταί, 3" φιοπίαπι Ῥαγαδεενε οοέεπαπι γατατεγιπέ [αρ Βαῦυ 

-δόένεπι αἱ -υεγαπί]) απίο «/α µη εἰο οµπι ΝΒΤΙΧΥ 1. 19. 95. ϐ9. 124. 

249. 946. 9Ρε ὄρεα Όσο Γῇ2 σ΄ νρ δαἩ «ορ ΒΥΤ(3Ε3) ανν γι (86{]1) 
Ρογβ5 ΟΗΣ 8, ὅτἹ ΟΥΥ4)1019 Νοπη 161 Ηοβγε]βτεδραα4Ἡ..,ς η (εκ 
ο:γΟΥ6) Ἑϊ ροδί εν τω σαῤῥατω ΡΟ ΕΠΙ ΑΡΣΙΡΡ (επι παρασκευν 5ἱΠ6 

ήν) ΕΘΗΚΝΜΘΒΌΓΑΠ αἱ ρ]ον 4 ΑΥΤΡ Ομγοπ11 (ες Ῥείγβίεχ) ες 1δ. Ἠϊρετε 

ΒΥΥΞΟΝ φωΐία γαγαςο. εαί, ἀἰσιωπέ: Λο πιαπεθιπέ οοΥρογα ἠδία ὕπι ογηού 

ία δαθθαξωπι ἐ]σεσος δἰπη] {ον παἰ]ι | ήν γαρ πδα ημερα: Μ οπι | η 

ἤμερα ΕΙΠΑ ΒΡΞΠΡΡΙΙΧΥΑΠ ππςοῦ αἱ ρ]α ΟΥΥ 1018... ΝΑΕΡ α]θὸ οπι η τη 

Ἰπίου μεγαλη οἱ ηµερα Ῥετ Ἱποιγίατη Γαοἷ]ο ομηΠεἶ Ρροίεγαί) | εκεινου 
(οε.ς 0 82) ο ΝΑΒΡΞΙΡΡΙΧΥΡΛΠ πΠςδ α] Ίοηρα Ρ]α α Ὁ ο ΠΞ ᾳ βα]ι 

6οΡ ΘΥΣΕΒ ΑΓΙ 8εΕΗ Παβγε]ρτε»ὺ απἁ νε, ς εχεινή ππι Η ὃ9. 69. αἱ 

νίκπιας ἐς νρ »ΥιΡ αἩσ ΟΥΥ. Ῥηπθίεχοα Ρ31ΡΡΙ, 69. Τὸ. ΦΥΥΣΟΝ αγπι 
εκεινου (εκεινη) Ροδί σαῤῥατ. Ρον | ἠρωτησαν (85): ντ, αά ουν 

(Ωχ απο Ποδ(1ο 8 Ίρδο Το] 5ογ]ρδίβδο νἱάεαίαγ) |. πειλατον εππι ΑΡ3 

ΏΡΗΡΡ.,,ς Ἰω Τϊ πιλατ. οπΠῃ ΝΗΣΗΧΥ απο το]] αἱ οπηπνῖᾶ { αυτων: 

ΦΥΥ5ΟΝ ογιο([πογπι ... Ἡ αυτω 

99. συνσταιθωῳΘεντοσ ϱΠΠῃ ΝΑΗΡΑΗΡΡΕΙΥ 194....5 συσταυρ. ΕΠΙ ΗΕΜ 

ΒΌΧΓΑΠ 4ἱ Ρρ]ετ 
60 Ἐ 



948 19, 94. ΚΑΤΑ ΙΟΛΝΝΗΝ 

”ςο αν ε ’ ) Φ οζα 2 - Δ /, , η] 5 

{δη αυτόν ρα οὗ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη, Ὁ4 ἀλλ εἷσ 
- - ’ 2 μὸ Ν . . Δ - 

τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτου τὴν πλευρὰν ἔνυξεν, και ἐξηλύεν 
2 ο λ σος Απ λ΄ Ἡς «{ Ν ’ Ν Σ. 

51,54 εὐθὺσ αἷμα καὶ υδωρ. 99 και 0 ἑωρᾳκῶσ μεμαρσύρηκεν, και ἆλι- 

δινὴ αὐτοῦ ἐστὶν ᾗ μαρτυρία, κἀκεῖνοσ οἵδεν ὅτι αληθή λέγει, ίνα 
Ἐκ 19. 4ὖ .. Ν 

μια ο ὃν καὶ ὑμεῖσ πιστεύμτε. 96 ἐγένετο γὰρ ταῦτα ὕνα ἡ γραφὴ πλ; 

98. ὦσ (. εξ) ειδον {ειδ. ο, ΑΒΙ ΓΑΙ” πο το] αἲ Ῥρ]ας περδαρρκνσΥπ” αἱ 

ιδ.) Ῥοβίεασας ου οἳ, κὸ ... Α’ εὐροΥ ροδίεααπε και ου, ἱίειη { σορ Ὅῃ- 

Ὀοπεγιπέ -- εἰ (εοβ εέ πο ἨαὈοί): κΙπι]1ίον βα οἰζεγιπέ, ΑΥΤΗΣ ο0ςπο- 

τεγιπέ (86ἆ ποπίοι αάάί εἰς Ἱία Ἱρ]ίαν: οιζεγιωιέ επι ἑαπι πιογέητπι, Ίο 

Γεφεγιπέ οἵο) | ηδή αυτον ουπι Ἠ1, (ΜΥΤΗΣ θίαἑύπι ἶαπι σος πιουεγιιπέ Πιο” 

ἐιαιπι έ5δε, ν]άε οἳ. ΑΥΥΡ) ΟΥ 11119 (ν απὶ οτάο οογίρεπᾶ 5 νι εραίατ) 

ενος μα αὖτ. Γ 9 61 ΝΑΡΦΙΡΡΧΥΓΑΙΠ πο" αἱ οπηπνΙά ΠΡ] (οομίτα ο 

5: ᾳ αγπι Ῥτοπιϊδς οπι ήδη, πθς εκρνῖ πα) βαἩ «ορ ΒΥΥΣΟΝ Ογν νοτὸ 

84. αλλ: ὉΣΙΡΡ αλλα | τ. στρατιωτων: 69. αάὰ εξελθων | αυτου την 
πλευραν: 69. 946. Τί νς ΟΥ 14185 οἱ 110 τ, πλ. αυτου ... ΔΑ” οι. Οἱ αἆ 

μας νουδιιή [ας πιδ04 οτε εισ των στρατ. κατα τον ευαγΥ. ια)γήν 

του αμγου του Φεου Λογχηή την πλευραν εγυξε, και εξηλώεν ευδυσ 

υδωρ Σ. αιμα. |. ενυξεν (Υ” -ξαν, 235. αἱ ενοιξεν): 06. 68. αἱ ηνοιξεν 

ναι ἠνυξεν. Πε Πα Ὀοηί αρεγωέ ἓα νε εγτΡ οιαῖ; οοπίχα οοπβγπλαη{ 

ενυξεν (αἱ οἱ. ΟΥ015 Εκάτη) α Π5' ΑγιΣδέΙ ρετομδεύέ, Ὁ ριρισίί ο 581 

«ορ φεη]οᾶίέ, ο ἠιδεγη, ᾳ μετειαδί εἰ ρευ/οᾶί. (επι ααἰἩ σοπ}ος 

ἰαΐιβ οἶμδ ιο «εστι Ἰαπεεα.) | εξηλό. εὐθ. που ογάἴπο 6ΠΠΙ ΝΒΙΧΥ 

98. Ὁ (ο οἵπ ευ.) 5Υνῦ Ον1)1Τ6 (ου εἰ. 1116) ΕβάΘδΙὰνννς πι ευθ. 
εξηλθ. επ ΑΡΣΙΡΡΓΛΗ αποῖ αἱ ρ]ον ο ΓΗ: σ να κα] «ορ «γτῦεἩ οἱΡ 

οἱς ΟΠγομα 1” (Ογι ΙθΤά και αιμα ευθυσ εξηλθε και υὐωρ) | ευθυσ επι 

ΝΑΠΕΗΚΙΘΧΑΠ αἱ Ρία Οι 1Τό Εαδάεια ΟΥγΥ.., αὐ’ ευθεωσ οπτη Ρ3ΗΡΡα 

ΜΟΥΓ αἱ Ρ]αςόὸ ΟποἩ | αιμα και ύδωρ: Υ ο 5αάΣΚΟΝ «ορ Εαδάθτη 

υόορ κ. αιμ. 

90. Τοπ ΝΟΓΕΙΙΗ 6 οἵη; Ρριαθίοι{ οίίαιη {ι | εώρακωσ (ΚΛ αἱ -κοσ) ουπι 
ΝΑΒΙΜΘΌΥΓΑΠ” αἱ Ρίὰ ... ΡΞΙΡΡΕΟΗΚΠΣ αἱ πηὰ εοραχ. | αληθινή: 194. 

Ον ῦ 515 (ο{απο»δςϐ) αληθησ | αυτου εστ. η µαρτ. ΟΠΗ ΝΑΒΡΣΠΡΡΕΜΧΤΗ 

αἱ ρα ΟΥ 15316 ος, πακβῦλ αἱ ρ]αβ50 απι πρ 0α ος (64116) εστ. 

αυτ. ή µαρτ., ΒΥ βἱ60 Ρο { 83: ρ νρο]ο ος ΟιδότΌ ΟΥ ΤΑ 1014 εστ. η µαρτ. 
αυτου (α εἰ {οδεπιοπιύηηι εἶμρ οοΊ πι ἐδί) | παχεινοσ ΠΙΑ ΔΑΡΞΝΡΡΗΧΥΓΛΗ 

αποῖ αἱ ρ]ογ ΟΥ 16,,, Ίμπ καν εχεινοσ ου ΒΥ 1. 959. 999. Οχ3)110 
ΟΥ τν 1οτά | οιδεν: 69. 846. αἱ ραιο ειδεν (Μ εδεν ο)... Νοπητ 184 1δμεν | 

χαι υμεισ «1Π1 ΝΑΒΡΞΗΡΡΗΚΗΌΧΛΗ α122 1 να βα] Αγη γα ο(μὲ αοἲ] 

Οτή τὸ Ογτ...ς (-- αὖ 82) οπῃ και οµΙΠ ἘάΜΘΥΓΔ αἱ Ίοηδο Ρ]α «ορ 

πιστευητε εππι κ’ ΟΥ Τό γε, ς 1η Τ{ πιστευσητε «ΔΙ ΝΒΑΡΣΗΡΡΗΧΥ 

πΠ 611 αἱ οπιηΥἰᾶ Ον 91668 ΟΥτ 4, 1014 

96, γαρ (α 84. «ορ ᾖαεο επύπι Γαεία μπέ, οἳ α αάά 1): κ 209. αὸ ο 

δε { συντριβησεται (εί. Τ]ιὰ οί ζ]θπα δτ4 οἱς, ο οοπιπζπαίαη, 4 οοπιπι παιέ- 
{αρ Ἱίειι Οχὔ 13 πληρωθεισησ τησ περι αυτου λεγουσήσ προφήτειασ' 

οστ. ου συντρ.): 541 «ορ σοπ/γίπρεπί; Ὁ ο {Η3" {ο σοη/ Γύρο (ζον Ἡ σοι η - 

(ή, 5 νο οοπιιύπμείί. Ποια Ο 1118 0 (π{ οσχίο οά Ταν 688) συντριῤήσετε 
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ο ο -- ) / 2 - λ / (ο γρ Ν 

ρωῦῇ᾽ ὁστοῦν οὐ συντριῤησέται αὐτοῦ. καὶ πάλιν ἑτέρα γραφή δ συντριῤήσετ του. Ὁτ καὶ πάλιν ἑτέρα γραφ 
9 5 α 

λέγει ὄψονται εἰσ ὃν ἐξεκέντησαν. 
ΩΩ 906. Ν Ν . / Ν -» 2 « 
95 να Μετὰ δὲ ταῦτα ἠρώτησεν τὸν ΠΠειλᾶτον Ιωσὴφ ὁ 

3 ΑΕ ’ Ἂ Ν ο ῷ ο / λ Δ λ 

ἀπὸ ριμαθαίασ, ὢν µαθητὴσ τοῦ Ἰησοῦ κεκρυμµένοσ δὲ διὰ τὸν 
- ο φ 2 - 3 -- Δ 

φόβον τῶν Ιουδαίων, ἵνα ἄρῃ τὸ σώμα τοῦ Πησοῦ καὶ ἐπέτρεψεν 
ς » αι ασ. ΩΩ 9007. σ λ λ 
ὁ Πειλἄᾶτοσ. ᾖλθον οὖν καὶ ηραν αὐτόν. 9 Ὁ ἳ ᾖλδεν δὲ καὶ 

Νικόδημοσ ὁ ελθὼν πρὺσ αὐτὸν γυκτὸσ τὸ πρῶτον, φέρων μῖγμα 
’ ορ. « / 208.1 σ ν σμύρνησ καὶ ἀλόῃησ ὧσ λίτρασ ἑκατόν. 460 5 ἔλαβον οὖν το 

Οοπίνα ο συντριψετε 4 πβθγ1ΜΙΥ ΠΛΥΙΥΩ οχ ΤΧΧ απ οκ Ν. Τ. αβίογαί, Γάστα 

συντριψετε απ αυτου οκ Ἠκος. αβοτί 160 | αυτου οππι ΑΡΡΣΗΡΡΙΧΥ 

υπς Τ6]] αἱ Ρ]α ο ᾳ οορ αγπι Τ]άοίσ]οπα ΟΥ 4166 Ον δδτδς Ἱέσπι ΟΥ 31031 

«ΝΠ 99. 69. 106. 124. 455” αἱ ρ]ιιβδῦ 18Ρ]6ς ρα] ΑΥΥΡ οί Υ (6ἱ56Ἡ πι εο) 

οί] Νοηπτ 1δῖ (οὐδὲν απ αὐτοῦ κεκριμένων µελέων τετριμμένον ὀστέον 
ἔσται, Ογι τά παρ αυτ.) απ αυτου :: Ἡκκ οστ. ου συντριψετε απ 

αυτου Ιεοίῖοποα {απίππι πον Βιοῦ 

9Τ. λεγει (Τθ6. λεγουσα): 1. 99. 9Ρ9 α ΟΠῃ 

98. ὃες, ΔΑΡΡΣΙΡΡΗΙΟΠΣ 1. 69. αἱ Ρον 1 (5εᾶ ΠΞ' επᾳο) νο εορᾶ2 ΑΥΤΡ 

(παί]Ἡ εἰ Ῥοδίεα) Οντ1οτά... 000 ΤΙ οπι ο, ΕΑΚΜΒΣΥΓΔΛΠΤοίὸ 99. 98. 

191. 151. αἱ 11569 6αἩ σορ 1 ΑΥΥΣΟΛ (ας) ανπη ΟΥ 5515 | πειλατον ο. 
ΑΒ'ΡΣΗΡΡ.,,ς Ἱωι ΤΙ πιλ. πέβαρτα | νωσηφ ο. ΝΗΡΣΠΡΡΕαΚΙΝΌΟΣΧΗ 1. 989. 

α1:5 015,59 Τ]άνείλ0δ,,, ς (4909) Ῥνασπα ο 6. ΑΗΒΥΓΔΛ ΑΙ Ρρ]α ΟΥτ ο 
απο ΟΙΠΙ ΑΣΥΓΔΑΠ πποῖ αἱ {εγο οπή θγταίτ αμ ΟΥ ΟΥν Τμάνεί... Τη 

οσα ο ομπι ΑΗΡΣΗΡΡΙ, 90. | αριμαθαιασ: Ρ5ΠΡΡΓ -μαθεασ ... Δ-μα- 
Θειασ, Ἡ -μαθιασ, Ἱίευι Πέ απι [απ Ίηρ (α]) αγπια(λία | του τὸ: Β οπι 

του | 69. (γαπς]αἰξα του τῦ ΡΥΙΠΟ αἆ του τὸ 8ες | αρη: Η αἱ ραϊο αρευ | 
το σωμα του (ΔΑ το) τυ: Μ ΡΣΟΥ Υ50Υ 49εν 49εν 150Εν α] α]]ᾳ το σωμ. 

αυτου... ο εδ | Α βομ" 19.1 ἐταπδῖ]πογο α το σωµ. του τὸ αἆ 
θαἆσπι νοτρα 4πάο βεαπαΠίαΥ | πειλατ. εππι ΑΗ ΡΣΝΡΡ..., ς ]μι Τί πι). 

οππη ΝΕ 21, πο το]] αἱ οπιπσΊά | ηλθον εἰ ηραν ου κ” α ϱ ο ο Η2' {08 

Ρα] 5ΥΤΗΣ ατπΗΖΟΕ γεν ς π ΤΙ ηλθεν οἱ ήρεν (:: οχ οπιοηάα {Ίο ΡΥο- 
ε]1ν1) οπ1ή Ν6ΑΕΡΣΙΡΡ απο τα] αἱ οπιην]ά ἔσᾳ νο »γτα ϱορ ααἲ]ι 
ΑΥΠΙΗ56 Ογγ 10Η αυτον (α εἴζωπι, Ὁ ο ο 3" {08 επι) οπή νἲ α Ὁ 6 ο 

5: {08 ΒΥΤΗΝ αγ... ς ΤΙ τοσωµα του τὸ επι ΩΞΠΡΡΥΡΑΠ πποἳ αἱ 

Ίοηρε Ρρ]α {ρα νς «ορ βγταῖ αοίΙΡρ Τ]μάναί3δ. Ίοπι Τμ το σωμα 

αυτου ΟΠΠ ΝΟΒΙΙΧΛ α)10 βαἩ αδίμτο Ογντ 

99, δεαί. Ὦ οο ἔᾳ νο ΥΤΡ (αΏὶ εξ υεηῖέ αιέεπι; ΒΥΙΣΟΝ οἱ υεπίθ): Ὦ α 2" 
6 ουν, ε7ΦΟ... Α ΔΥΠΙ ΟΠ | προσ αὐτον απ ΑΒΗΌΧΥ βαμηϊα ΟΥΥ Ἅ)10τὸ 

εκες προσ τον Ώ) απ ΝΡΞΗΠΡΡΓΑΛΠ πποῦ αἱ οπιηΥίά 16 νρ βαἩ ΟΙ ϱ0ορ 
βγταί α(μὲ γε] Τμάγαί 305 { φερων (89): νἩ εχων, Ἱέοτη «ορ (οέ ε5ε) | 
µιγµα (εί. Νε): 129. 309. 456. 4Τ9ν Ίδο σµιγµα, ΡΡΔΤἩ σµηγµα, ο 

πιαία/πιαπι ... ΑΒ ελιγµα | σµυρνησ (5Υ1ΡΤΙΕΡΙΑΕΟΕ): κ σζκυρνησ, 
Ῥ5αρρ ἔμυρνησ, 990. αἱ Ῥαπο µυρνήσ | αλοησ (αἱ. ΒΥΤΡΊΏΕΕΤ): Ἡς αἱ 
τη αλώησ | ὧσ οπΠΙ ΝΕΡΞΗΡΡΙΗΓΑΑΠ απςῦ ἱβο]” αἱ ρ]αδδὸ.... ς (Ξ αὖ 

»7) ωσει εππι ΑΌχΥ Εδομ"” αἱ ρία ΟΥτ ... ΑΙ559 Τμάναι 505 οπη. 

ΟείεγαπΙ ΒΥΥΡ ΠΙΕΡΒΙ µιγμα σμυρνησ και αλοησ. 

2ο] 19, 10 

Μι οη, 5τ--61 
Μος 15, 45 --4τ 
Ί,ο 20, 50 -- 55 



ΜΙ 28, 155 
Μο 16, 155 
Ίο 24, 1 55 
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- ὃ - 8 πο ος . , ο - υ Π 

σωμα του /1σου και ἔδισαν αυτό οὔοπίοισ µετά των αρωμάτων, 
λ » 1 Ν - 3 ο ’ 3 ... τ μα. - 

καθὼσ ἔθοσ ἐστὶν τοῖς Ιουδαίοι εταφιάζειν. 341 ᾗν δὲ ἐν τῷ 
’ α΄ ο , -- Ν - ; ω , 

τόπῳ ὅπου ἑσταυρώῦθη Κήποσ, καὶ ἐν τῷ κήπῳ ΙΗΣΟΥ κανό), 
υ σ ᾽ ἃ ’ »ς λ 3 ,ι π 42 . αἱ 9] ώ Ἀ Ν . - 

έ ῃ ι [ - άν Ἱά λαο 1) εν ᾧ ουδεέπω ουδεισ ετεῦ εκεῖ ουν δια τι πρασχευην των 
) ἃ ’ αἱ 3 λ ο} Δ -- ” Ν 2 - 

Ιουδαίων, οτι ἐγγυσ ἡν το µγηµεῖον, ἑὔηκαν τον ήσουν. 

ΧΧ. 

ους, 1 ὧ Ελ -- - ’ Ν { ν ο.” 

1 πα Τη δὲ µιᾷ των σαῤῥάτων Ἠαριαμ ἡ Ἠαγδαλιή ἔρχε- 
Δ. ’ ” ” . ι ον ν Ν , 

ται πρωῖ σκοτίασ ἔτι οὐσῃσ εισ τὸ μηημεῖον, κ. βλέπει τὸν λΦου 

40. 1 Α Φεου (μοι οοπιρεπάΙαπη δογΙρίτη ΟΥ ῥνο 1Υ), 248. κυριου 

(ΚΎ) Γ αυτο: 19. 240. 940. 608 αυτου { των: 69. οι | ο8ονιοισ βἶπο 

εν ΟΠΗ ΝΗΚΗΧΥΙ" ιδ 1. 9. 69. 206 αἲ πανιά (/αυεγιπιέ νοὶ ααίμαυ. 
σι ἰἴπέεί οἷς νο] ἰπίεαπιιιύμε α ὓο σνρ) ΟΥτ1 1015 (Έ]νάνοι 58 

εγειλησαν αυτο οὔονιοισ)... αυ -ἰ- ή Τϊ Ῥταεπι εν οππι ΑΡΣΗΡΡΡΑΛΗΣ 
πμο6 α1150 ᾳ (αἰζίφαυ, ζμπι ὑπ θὐπέἰαπιύπτθι) {ο8 (ζἱφαυ. επι ἴπι ἐἰπιέεῖς) 

ἈΝγδρτόδανεδδτς,, ο Π3 οἱ οὔογιοισ 11 απατά Ογαοςῖς ἀἱοΙ βο]εαί εδη- 

σαν εν, ροβία5 Πη]πίαπα νἰάδίαν εν απαιη δα υ]αίαση. Είανα 11, 44 βογ]- 

Ρίνπα οδί ὀεδεμενοσ - χειριαισ. | καθ. εδ. εστιν τοισ (Ρ51ΡΡ οι) του. 

ενταφιαζειν: ο δίσμέ πιοΊ/δ65 ἱπααίε δεμείῖγε ἴμβδοί | εστιν (αι. νο): 
Νγδδτεδανς 2/90 ην. ΝΥ55 οηῖπι 5ἱο: γέγραφεν ὁ ἰωάνη, ὧδέ πωσ' εδη- 

σαν αυτο εν 99. πετ. των» αφωμµ. καθωσ εῴοσ ην ιουδαιοισ ενταφιας. 

41. ην δε εν τω: Ρ5ΠΡΡ 69. οπι τω | οπου εσταυρ. (Ίπος 106. ομ) κηπ. 

και εν τῳ χηπω (1. Τ1. τοπω): Χ Η. ο (πηβΙ]ομίαες αὓ εν το χηπω 

πά εν τω κηπ.) | καινον: Ρ33ΡΡ 69. αἲτ (ας ΡΙαγο8ν1ά) κενον | ουδεπω 

(γ5οῦ αδ ουδέποτε, 4 οπι) ουδεισ: ΑΝ ΥΥΗΙ ουδεισ ουδεπ. | ετεθη οι 

ΛΗΡΗΡΡΙΙΧΡΔΑΙ αποἳ αἱ οπιηΥᾶ Ου 11159 μάνα 208... Να ΟΥ 1016 ήν 
τεθειµενοσ 1: εκ Τε 25, 5ὃ 

49. δια τ. παθασκ. τ. ιουδαιών: ΝΥΙΞΕΙ Ρ6Υ5Ρ «ωζα δαθῥαμιπι αάοεπεγαί 

των ιουδαιων: Ὁ ο 83’ οἵα (α Ἠίαϐ) | εθηκαν: ν” (ἀ6ἱοις) Υ96) Ῥταθιι 

(αἱ ες Ἰπουνίαπα) οπου | τον ϱ/ (689. αυτον τον /): Τ1. αυτον, ο δι 

ΧΧ. 1. τη δε µια τ. σαῤῥατων (ο ροδιγζΐε ἑαὐθαίῦ): Ἱία οἱ. Γ1ομα1οχ 505 

(115 ὁμοίωσ ὁ ἐφάνγησ, εν µια των σαῤῥατ., φησί, αρια η μαγθαλ. 
ηλδε πρωι εἰς) Ἐαφάθπιἁθ ϱμππατ/π 390. 398 ος. ἉγιρΙς πἀβοτρία 

ΙαΏοίβίἉθσς,,, μα] τὴ δε κυριακη. ΟΕ Οἱ 9550 τη δε κα τ. σαβῇ. 

τουτεστι τη χυθιακη. | µαθιαμ. οππη ΝΑΙ, 1. 98. (8γ1Υ π δο]οΠ{) νε. 5 

Ἱωη ΤΙ μαρια ΟΠ ΒΟΦΗΡΡΧΓΑΛΙ απο γ6]] αἱ ρ]εν Πουδ]ος Ιαβάθ1η οἱ 
ππατίη 366 (Μα1 3) ΟΥ ΟΥ 1016 { ΧηΛ αἱ µαγδαλινη (αἱ οίαιπ 60Ρ, ἨΟΠ 

Ίοπι 8Π. Τθπι α ΠΡΙ) | ερχεται: 95. ἃ Ὁ ο { ΑγΥΣΟΊ ε(ὰτ ααί] απία 
µαριαµ Ρο | πφων: ἃ Ὁ ὁ 0π1 |. σκοτιασ ετι (ΑΔ αἱ ραπό ΟΠΙ) ουσησ: 

9. 69. 946. ποίὮ ροβί ε. τ. μ)ήµειο) ροἩ. Ῥππ]ίθυ δα «ορ ερχεται 

(64. εξερχ.) εισ το µνηµ. πθων, ετι ουσησ τησ σκοτ. εξω. | ειστο: Α 
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ϱ) 910.10 2 ἠωμένον εκ τοῦ μηµείου. τρέχει οὖν καὶ ἔρχεται πρὸσ 

Νίµωνα ΙΙέτρον καὶ πρὺσ τὸν ἄλλον µαθητὴν ὃν ἐφίλει ὁ Ιησοῦς, 

καὶ λέγει αὐτοῖσ' ἤραν τὸν κύριον ἐκ τοῦ ηµείου, καὶ οὐκ οἴδα- 

μὲν που ἔθηκαν αὐτόν. ὃ ἐξ[λθεν οὖν ὁ Πέτροσ καὶ ὁ ἄλλοσ 

µαθητίσ, καὶ ἤρχοντο εἰσ τὺ μνημεῖον. 4 ἔτρεχον δὲ οἱ δύο ὁμοῦ᾽ 
καὶ ὁ ἄλλοσ µαθητὴσ προέδραµεν τάχιον τοῦ Πέτρου καὶ ἠλῦεν 

πρῶτυσ εἰσ τὸ μνμεῖον, ὃ καὶ παρακύψασ βλέπει κείµενα τὰ ὀδό- 

για, οὐ μέντοι εισηλθεν. ϐ ἔρχεται οὖν «Σίμων ΙΠέτροσ ἀκολουθ ὧν 

ε.τον | εἰ (15ομ” 69. 999. αἱ ΓἱοπβΙεΧ απο, Ἱΐοπῃ α Ἱερία νρ, εοπίτα Ά 

ϱ ζ6) του μνήµειου (αἱ. Γ1οπαΙεΧ Βιιβάεπι ΟἩν δδδυ ΟΥν οτε 1. 1933 

99. 10τ. 209. 205 ἆ Ε ΤΠΠΙ 841 60Ρ ἄΤΠΙ αθἰΠ απο τησ Όυφασ (Ν αάά 

εχ) του μνγήµειου 

9. Ἡ προσ σιµώ» | και πφοσ τον αλλον: ο (13: 4 να (αἱ. απι {ὰ ἵπς παΐ 

Πιῃ 41) οέ αἲ αἴνιπι ... αγία ο ἆ ο {ου {ο5 6 αἰδιπι | ἐέφιλει (Ττ. δ19ν 
10Ρ6 ἠηγαπα): ὑυσσαίανρ (αἱ, απ {α {ος α1) απιαδαίι; ἆ 3 οι ραΐ 

αἰιφεδαί | ο 1: ο οπι | κυριον: 6ορ 8ΥΤΣΕΙ ααίῃ αἆά ημων... ΧΑ α τη 

Παβηαν 350 015 01Η) 3589 αάά (εν πέν. 19) µου. Ἠαβιπαῦ φῖοι τὴ δε ίαθιοα 

κατα το» τω. ειπουσηῃ Οτι ηραν το) κυρ. µου εκ του κΥηκατοσ, ου 

προτερον ἐπιστευσαν εἰς; αὁ ραπ]]ο Ροβί τίνι δε επιστευσαν αλλ η τω 

τησ µαριασ λογω φησαντι' ηραν τον κυφιο µου. Οοπίτα 556 και εῴχε- 

ται - και λέγει ηραν τον κυυ. απο του µνήμκειου και ουχ οιδα οἷς. 

Οἱ Αιινίοῦ 1308 ΝοππαΙ οοἆἀᾱ, αἴἵαπι ἄταεοί Ἠαῦσπε: Τε) «ἶο- 

Ἠιζπιπι πιειπι, αποά νιάαει ἀῑσίαπι ροίοδί ρτορθηυβίογο εαν(α{ἱ5 ναι 

ῥαΙππ]α{αδ αβοσοία; 5εᾱ Ίος 1η Ρ]ατῖρας οοἀᾱ, 4ος 1π Ρτοπιρίτα ΠαλὈτιὶ- 

115 ΠΟΠ Ιπνοηίτηαδ!ν, | εκ του (ας. Ἠαδπιας 286): χ Βιςπιαι 706 απο του ͵ 

οιδαμεν: 5 15ο Ι56Υ ΥΕ" 10Ρ68 δτεν ο ΒΥΙΥΣΕἨ αὖπι αθίμα ΕτιδΏ18Γ366 
ΟΙμ8)5δ6 οιδα (:τ αἲ ν. 19) 

ὃ, ο πετουσ: Χ μδὲ οΙπ 0 | και 0 (Ρ5ΠΡΡ οπη) αλλοσ: α εἰ αἴίεν, Ὁ ο { Η3' 
νρ εἰ Ε[ε αἴδιδ, ἆ ο 6 4 εί αἴιδ | και ηρχοντο (0533ΡΡΑ” ερχοντο, πο 

θαπμί, 88 επέθαπἰ) εισ το µμνηήµειον: αἳ. κό... ΝΑ. ΟΠΙ 

ια 

4. ετφεχ. δε (αἱ Ρας ουν, 4 ἐηᾷο) οι ὅυο οµου αἵ. Νὸ: κ” και ετρεχ. ον 
ὀυο οµου ] και (Ὁ ᾳ 8α]ι οπι) ο αλλοσ: ΑὖΌ 98. 19τ. 259. 46 ἆ ο { ΛΣ" 

Γ ΑΥΥΣΟΝ 9 δε αλλοσ (ἆ αἰι αιέεπι, ΕΠ. ἴῑῖε αμέεπι αἴια, ἃ ἐῑζε αιέεη, 

ο ο δες ἴῑζε αἰζμδ). Ἐνο καν ο αλλοσ δα ταχ. του πετρον (αἱ, πθ) κἲ 

δἱο: προεὀφαμεν δε ταχιον του πετρου | προεδραµεν (ο Ρίου οπισηη- 

Μ): Ὁ προεφθασεν, 349. προελαβε, ΑΤ. 5θ. ὅδ. 350. εὗραμε, ἴοὶ οι- 

οωγὲέ | ταχιον (6. νἨ): ΝΕΛΗ" Εικ 156 αἱ ταχειον | πρωτοσ: κ Ρος 
ευστο µνημ. Ρος... 8 οπι | 69, ἀαπδΙί α νετβῖδ εισ το µνηµειον α 

εισ το μνημµειονΥ ν. 6. 

Ὁ. χειμενα Ἀπίο τα οὔογνα 6πΠΙ ΒΡΣΗΡΡΙ ΓΑΠ αποῖ αἱ Ρ]ετα Ὁ ἀα ίρναο 

ΟΥτ 21018... Ἰωπ Ρροδί τα οῦ. ομπι πε(οι”)Αχ 920. 949. 44εν γσοι ϱ β2' 
ης 5αἩ «ορ αππι ποίἩ, ία µγτν (ἈγβςτοδΙτ) Ἕν 81 4 ν. 6 βροοία!). 

Ένα ΠβΙΠΕ νἲ α νενρῖδ τα οὔονια κειµενα αἆ οαἆεπι Υνετῥρα ν. δα... Δ 

6Ρ9 ο κειµεένα | µεντοι: Ὦχ 1. 299. 209 αάά γε, ριαείθγθαφιε χ αἆά και 

6. ερχετ. ουν εππι ΑΡΡΙΡΡ (15Η) ΚΙΡΙ οἱ Ῥος; ετταί ΜΙΙ] αἀάεῃδ και) 

19, 96 
91, Ἱ 
18, 8 
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᾽ - Ν » - 3 Ν - Δ - 

αὐτῷ, καὶ εἰσηλθεν εἰσ τὸ μνημεῖον, καὶ θεωρεῖ τὰ ὀδόνια κεί- 
Ν ’ α ῃ 9 - - - 

µενα, τ μαὶ τὸ σουδάριον, ὃ ᾖν ἐπὶ τῇσ κεφαλῆσ αὐτοῦ, οὐ μετὰ 
- . Δ Δ 3 

τῶν ὀθονίων κείµενον ἀλλὰ χωρισ ἐντετυλιγμένον εἰσ ένα τόπον. 
’ π » ” 4 Δ Κολ Ν ο λ 

5 τοτὲ οὖν εἰσγλῶεν καὶ ο ἄλλοσ µαθητὴσ ὁ ἐλθὼν πρῶτοσ εἰσ 
Ν -- ας δι σι ακς 2ο Δ ῃ Δ 

τὸ μνηµεῖον, καὶ εἶδεν καὶ ἐπίστευσεν 9) οὐδέπω γὰρ ᾖδεισαν τὴν 
’ [ὴ - ν] - . - ” - 

ραφή, ὅτι δεῖ αὐτὸν ἓκ νεκρῶν ἀναστῆναι. 10 ἀπηλθον οὖν πά- 
5 ΡΕ λ - 

λιν πρὺσ αὐτοὺσ οἱ µαθηταί. 11 "'''. Μαριὰμ δὲ εἰστήκει πρὺσ τῷ 
/ ᾿ ’ « α ” ὃς 

μγημείῳ ἔξω κλαίουσα. ὧσ οὖν ἔκλαιεν, παρέκυψεν εἰσ τὸ µνηµεῖον, 
ο 9 Ην, ο λα ος ο δονες ο : ᾧ. και Ψεωρεῖ δυο ἀγγέλουσ ἐν λευκοῖσ καθεζομένουσ, ἕνα πρὺσ 

ΤΑΛΠ απο αἱ ρ]εγ Ὁσςἆ ο (2 σα νο βγνα αἰαν Ογνοτ8., (8) αγτη 

βεί1 ερχ. και (α Ιρεχα: Φεσιέις εδὲ εζιπι οἱ Γείνις εἰ ὑπίγαυϊ εἰς) ... ΝΟ 

κ 95. 66. 68. (10Ρε ϱ εἴ]οπίῖο) ερχ. ουν και, Ἰἴ6Πι 54Ἡ 60Ρ ερχ. δε καν | 
εισηλθεν: Χ αἀὰ πρωτοσ | και Φεωρ. τα οΦοΥ. κειµενα: Αἲ 01 

8. και (Ώ51ΡΡ ΟΠΙ, ΠΟΠ Ἱ{επῃ 4) ο αλλοσ: 6 ἆ ο 3’ ᾳ εἰ αἶδις, Ὁ ϱυ]ᾶ νο 

εἰ τε, Ε σαϊ παπι εἰ 1ῑΙ6 αἴδιδ; α ΠΙ] π]θὶ εἰ | ειδε) οπΠῃ ΔΑΒΓΑΛΠΣ απςῦ 

αἱ Ρ]εν (θ11πς 09. 124. ειδον) ... ΡΠΡΡΙΝΧΠ” αἱ αἱ δεν | επιστευ- 

σεν Τα εἰ. ἀ: ὮΤΣΙΡΡ οὐκ επιστευσεν ... 111815 Θ1116 69. 124. επι- 

στευσαν. 1μροαγγῖπιο (ᾳποά αἆ επιστευσα» ἱποπάαπι ποη να]ος) Έα 

114384 εισηλθον γαρ φησι και επιστευσαν, Ίἴεπι ὃ οτε γουν εισηλθου 
ουτοι εισ το μνήμα και τα οὐ. ειδον µονα, το δε σωμα ουδαμου, τοτε 

επιστευσαν 

9, ηδεισαν (εί. νέα ἆ { 13 ᾳ νβ): ν Ὁ σος ραί τηπι ήδει (εοϊεδαί, ο 

πονεγα) | εκ νεκρ. αναστήηναι: Χ ἆ ο 5 ϱ0Ρ ΒΥΥΑΠ θΙΡ αναστ. εκ νεκρ. 

10. προσ αυτουσ 6ππα κ ΒΠ....ς ΤΠ πρ. εαυτουσ ΕΠΙ ΝΕΑΡΣΙΡΡΟΧΓΑΛΠ 

απο α] οπιπστά Οµτ ὃν) 84 ΟΥν 3 1019. Ῥταείθγαα Α Ῥοδί οἱ µαθηται αὰ 

Ίπαπα ραςίπαπα αἀ ἁῑίαπα Ἠαδθεί (Β6Πο]1 ]οσο) Φαυμαζοντεσ το γεγονοσ 

(1ος Το 24, 19) 

11. µαθιαµ οππι Νο 1. 90... ς ΤΠ Τί µαθια «ΠΠ ΑΒΡΞΠΡΡΙΧ πης Το]! 

αἲ Ρίου | ειστηκει οππι ΒΡΙΡΡΕΑΚΜΒΌΓΑΠ αἱ Ρ]6Υ (4 ἠστηκει) ... ΝΑ 

ΗΊΗτος 194. 9ὔΜ. αἱ ιστηκ. | προσ τω (ΏΗΡΡΗΛ αἱ το) µνηµειω (αν” 

Φοἶνα ,,τθςίθ') 6π ΛΕΡΣΗΡΡΕΘΗΙΜΒΑΛΠ αἱ Ῥ]1560 ΟἨγπιοδς 4 ΝΥΡΡΤΟΡΗΥΗ 
3855 (πρ. τ. μνηµατι) Ρεν” ὸ (αἱ Νγββ8) ... ς προσ το µνηµειον οπι 

κοῦχτ αἱ ρεσηα ΟΥ 8 πιοπίξ ΟΥτ 4109, Ν εν τω µνηµειω (ην 118 1 
νς 84] «ορ ΑΥΤΤ τε]]) { εξω Ίος Ἰο6ο οπή δΌ (ΠΟἨ πηπία{ο εν) ΒΤΟΧΑ 1. 

98. 908 ἆ ἔρ νρ ΑΥτΗΣ αεί] Νγββτεραῦς ΟΥγν ΑπισημιιμΙς Αιμίος 12101, 
μπηϊ {αυ ΒΑ] Υοἷά «ΟΡ αὖΠι απίο πρ. τ. µνη. Ρος... ς Τϊ Ροδὲ κλαιουσα 
οσπη ΩΞΙΡΡΙΓΑΠ αποῖ αἱ Ρ]εγ ᾳ ΒΥΤΡ Φον 5 ὃ (6111)... Ἱμπ οπι 61Η 

πλ α Ὁ 6 6 ΗΣ’ αΥτ5δέἩ βαμπϊη (π κἲ οππη εν τ. αν. οο]πθταί) 

19. δυο (Βον 335 ροδί αγγ. Ρο) αγγελουσ (οί. κθ): κ” 6 οπι ὅυο | εν λευκ. 
(ίδες αἀᾷ και, 950. Τοαβηαγ 261 Ηῦθτθ ϱΊη εν λευ.) καθεζοµ.: Ν 6ορ κα- 
θες εν λευκοισ... ἘΣΗΡΡ ΟΠ (Πο Ἱέοπι 4). 11ρεχο Φαν” ὃ λευκουσ καν 

φαιδρουσ τη στολη. | πρ. τη κεφ. (εί. ΕβπιαΓ 30): κ αἱ ραιο πρ. την 

χεφαλην | το σωμ. του (α γ36ἳ αάὰ κυριου) εὐ: ἃ Πεδιδ. 
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-- » αλ. ό Ν - [ν [ Δ -- - 

τῇ κεγαλῇ καὶ ἕνα πρὺσ τοῖσ πυσήώ, ὅπου ἔκειτο τὸ σώμα του 
. / 

.] - ϱ 919.1 ) - αὖ ὃ ια 2 - 

/ησου. 19 "1" λέγουσιν αὐτῃ ἐκεῖνοι' γύναι, τί κλαίεισι λέγει αυτοῖσ 
σ αν Λ ο ιῶ σ ο ” » 
ὅτι ἤραν τὸν κύριόν µου, καὶ οὐχ οἶδα ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. 14 ταῦτα 

2 - . / ὦ ορ Λ ο - ε ” 
εἰπουσα ἑστράφη εἰσ τὰ ὀπίσω, καὶ θεωρεῖ τὸν [ησοῦν ἑστώτα, 

Ν 2 3/ [τὰ η -- .] , |-ά ΄ αι ῶ 3 ον κ / ’ 

και οὐκ ᾖδει ὅτι [ησουσ ἐστί. 195 λέγει αυτῃ Πησοῦσ" γύναι, τί 
’ / .. - ον ” ο « ’ ’ 

κλαίεισ; τίνα ζητεῖσ; ἐκείη; δοκουσα ὅτι ὁ κηπουρὀσ ἐστιν, λέγει 
.) πο] ’ . ’ . ’ .] πό ” λ / 

αὐτῳ ' κύριε, εἰ σὺ ἑβάστασασ αὐτόν, εἰπέ μοι που ἔθηκασ αυτόν, 
3 λ ΡΕΤΑ 2 - ο / ο τ] τν εδ ; / .- 

κἀγὼ αυτὸν αρω. 10 λέγει αὐτῃ /ησουσ᾽ Ἠαριαμ. στραφεῖσα 
) ΄ .) -ε .. { ιν) ή ” 

ἐκεώῃ λέγει αὐτῷ Εβοαϊστί: Ραβῥουνί, ὃ λέγεται διδάσκαλε. 1 

19. λεγουσιν 8ἵΠο οορπ]α οΙηπσα ϱά {ονοβαµ...ς Ιμπ Τἱ Ριασπι και 

οσιῃ ΑΒΡΔΦΙΡΡΤΟΣΧ τπο τα]! αἱ οπιπσ]ά ο ο ᾳ {05 60Ρ ΒΥΥΓ αΥΠΙ αο{] 

Εα51ΑΥ 30 (8οἆ 11ροαγο αῇοτί) ΟΥτ21050 τι κλαιεισ (αεί. Εαδαατ): ϱ 69, 

950. α5 ααἰμίς ϱ[1:5 αάᾶ τινα (αθί] και τινα) ζητεισ (1 ες ν. 15) | 

λεγει: Β ααί] ΡΙΔΘΠΙ και (Ρ1ο Λεγ. αυτοισ α φπαε ἄἰωίί, Ὦαβ1ηαΥ 367 η 
δε ειπεν) | τον κυο. που: ΥΣ παπα βΥτητ ΑΥΤ Ἠιογηεάίραα 5 Απιῤσιρίη 

318 α4ᾷ εκ του µνηµειου, ἄε πιοπιπεπίο | εθηκαν: Ὁ ΟΥΤΑΙΣ10 τεθεικαν, 

Χτεθηκα) 

14. ταυτα 8ἱπε οορα]α οππῃ ΝΑΕΌΕΧΠ 1. 98. 10Τ. 9Ρ8 νο α15 1 νρ δα] 

«ορ βυταῦ αγ ΟΥτ ολλ ων ς (5 αὖ Βσ) και ταυτα ΟΠΠ ΕΘΚΜΌΓΔΛ 

1 Ρ]ου ΑγτὴΤ αθί]ι Ον 9085 8ον 555: Ἱΐοπι 1, ταυτ. δε | 6 οΚΠῃ ΝΑΒΡΙΙΧΓ 
ΑΠ πηςῦ α] Ίοηρφε ρία Ειριιαγ»ότ ΟΥγν Βον ...ς (- αυ Β2) ο ἳξ ο Λ 

α] τη 

15. λεγει: 65. τὸ. 259. Κδ6Υ α4ά ουν, ἓ αι αμίεπι, ΥΤΗΙ εἰ ἀἰω. Ῥτο 
λεγ. α. ἓξ Εμβιια) 3θΤ ϱ δε 6 λεγει | τξ εππι ΝΒΙ, 199. 495. ὉδοῦΧ ...ς 

ο τξ οπῃ ΑΡΟΣΕΔΑΠ πΠς6 αἱ ρ]ον ΟΥΥ 31053 1 εκεινη 5ἶπα οορι]α οἱ. ἂό 

ΝΥ 581 εδιιτ2859 Ογγ... κ” ο Ε {08 84] 6ορ δγταῖτ α(ι; 66ν”59 αὖά ὃε | ευ 

συ εβαστασασ (οἱ. ΥΤΡΠΙΕ ΕΥ: Ῥ ηρεσ, Ὁ ο ἆ {13.5 νρ σιιβέιζ(ζ, ο ΓΟΥ 

ἑωθίδέί, α α Λογέαςίῖ) αἵ. Νὸ... ΑΣ εν σὺ εν ο ῥαστασασ | εθηκασ (» τε- 
Θεικασ) αυτο» Ἠος οχάϊπο 6ΗΠῃΠ ΝΑΒΡΑΓΜΟΌΣΓΑ αἱ ]οηραρ]ιαῦρςςαί 

5. ρνρ ΝΥΡΒΕΙΕ5α1Υ2859 Ογν Βεν ...ς (- αὐ Β7) αυτον εθηκ. (π" 
τεθεικασ) ειπα ἘΔΠ δολ” α] πια 4 

16. τ6 ευπι ΒΡΙΟ.... ς Ο 16 ΟΠΠ ΔΑΧΓΔΛΠ ας αἱ οπιηΥΙά Ογγ31055 Τ κα- ὕ ἡ 
τς ς / 

ριαµ οππη ΝΒΤΟΠ 1. 98. ννδοτ  βἩ «ορ ΝΥΡΦΤΕΣΗΡΙ 2800 Φον 355 (Νοπη”ὰ 
καὶ μαριὰμ ἰάχησε) ... 6 ΤΠ μαρια ΟΠΠ ΑΡΧΓΔΑ ππεδ αἱ ρ]ον ΟΥτ | 

στραφεισα 5ἱπο οορα]α 61η ΑΒΕΟΧΤΓΑΑΠ” πποῦ αἱ Ρ]οΥ α (ία κέείζέ εἰ) 

ορανςρογτ 1085, κπὶ α155οτ ο (αᾶ ἐἶῖα) 84] «ορ ΑΤΙΏ (εκεινη δε 

στρ.) πάά δε (Νοπη ὉΤ1 μεταστρεφθεῖσα ο’ ἐκείνη), Ὁ { 13: αγ ναί ονὲ 
αθίΙ εἰ Οπωεγδα | εβραιστι (οἱ. 0 -ἰ- Να) ουπι ΝΗΡΙΟΧΔΙΠ”Σ 989. 49. ΤΙ. 

151. 259. 495. ϐΡ9 (α 8ἵ].) Ὦ ο ο 3: {ο8 σαΐ πιπ 8811 «ορ ΒΥΤΠΙΤ οίἉΕ αγπι 

αεί 8ἱ 1:32:51... ἴωπ [εβρα.]. ς οπι οππ ΑΡΑΚΜΣΌΓΑΙ αἱ Ρρ]εγα ἔρα 
να Ρο» 516 Ογγ 51055 (που Νοπη οχρτ]) | ραββουνι (Ώ δαἩ -γει, πἲ 

ου. Με 10, 51) ο. ΝΑΛΕΒΕΑΚΗΕΜΒΌΓΑΠ αἱ Ρ] βαἩ «ορ ο{ς (5ἱο εἰ. ΒΥΤΡΊΠΕΕΒΙ, 

οἱ. Νοππ) ... ος 40. 69. 106. 124. αἱ ρ1α5”0 Βεν”ὸ ραῤουνι, Ὁ ραῤ- 
βωνει (α{ δ ἵη Μο), 1{ (εἰ. ἆ: α Πἱαθ) νσ γαὐδοπί | διδασκαλε: ἃ ἀοπιῖπε, Ὦ 

91, 4 



054 ϱ0, 1π. ΚΑΤΑ ΙΩΛΝΝΗΝ 

λέγει αὐτῃ Ιησοῦσ᾽ µή µου ἅπτου᾽ οὕπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὺσ τὸν 

πατέρα πορεύου δὲ πρὺσ τοὺσ ἀδελφούσ µου καὶ εἰπὲ αὐτοῖσ' ἀνα- 

βαίνω πρὺσ τὸν πατέρα µου καὶ πατέρα ὑμῶν καὶ ὣεόν μου καὶ 

δεὺν ὑμῶν 18 ἔρχεται Ἠαφιὰμ ἡ ἨΜαγδαληνὴ ἀγγέλλουσα τοῖς 

μαθηταῖσ ὅτι ἑώρακα τὺν κύριον, καὶ ταῦτα εἶπεν αὐτῃ. 

κυθιε ὀιδασκαλε, ο πιαφἰδίεν εἰ ἀοπιύιε, 3: πιαφἰεέεν, ἀοπιίπε. Ῥνποθίογθα 
Ἀσά (5εᾷ εὐ τγ8ις ἀ4ε]εί) 19. 946. ρ ραῖ ΙηΠΙ ΥΤΡ οτ ΟΥ 4155 πάά 
και προσεόραµεν αφασθαι αυτου 

1Τ. 1 οεαπι πριμ”... ς (409) Ρτασπι ϱ ΟΙ ΝΑΕΑΚΜΖΡΌΧΓΑΑΠ αἱ οπιην1ά 

Ον 184 μου απτου οἳ. ΙΙΙ Ἡαβροτιιοά «8 Ος 1/28 ϱ: 5339 οἱ 4,155" 
156. 199. 340 ο ἡπί 3205 αςυιατ 360 ᾳπα{οῦ ο{εάθιη 508 ο{πλαγό 113 ο(ασ] 103 Ἡρίρ]ι 

Ότ. 1016 ΟἨχ 8686 ΟΥτ4108ὲ Τά γαι τδ” Φον 334 οἵο ... Ἡ αὖπι Τθγίρι Εκ 256 
απτου µου ... 4τ9ν ἀ9 ΟΠ µου 1. πατερα ρτὶ 5ἵπο µου ΟΠΠ ΝΕΡ 
ἄλον Ὦ ο ΑγγΆς Γη πισῦ1 Ο γή 1656 ϱ(199 ἹορίρΙθΤ: 1016 Ο]Υ 5080 Μη χι Ίουν 

δδίοΓ ες αάά µου, ἵωῃ [μου] οππΙ ΑΕΟΧΓΔΑΠ πηςϐ αἱ ρ]ετα ο 15 

4 νς δα] οορ Αυτα αὖπά παἲ]ν Ον 19504 οἱ 5939 οἱ ν1οῦ ἆ Τις άθιη 505 οἱ ππςθ]] 
115 ϱ{6ς] 105 Νγββτσδα νε 5809 ο. Τά τί 49354 (ασοβοῖί οἱ. Νοπ 16) 

Ψον””” Ῥοτίριαχ {ποφευου δε ουπι κ” ΘΙΕΡΗΧΓΔΑΠ πης6 αἱ οπιηΥἷά Π1ρ]εν 
ΝΕ Μα] 60ορ 5ΥΥΥ τα]! ΟΥ 535 οἳ τὸ Εαβάεπιδος Ογν Τά τίι ΠΙ105Ι τ]πί 
951 ρεᾷ φαᾶε; Ον 9155 αλλα πορ.) ... Ν.ΔΡΤΟ ᾳ πορ. ουν... Αποφευου 
(ἴοπι Ον 35 103 διο γεγραπται" πορευου πφοστ. αὓ. µου οἵς, Βιβ85 515 

τη μαρια - ελεγε᾽ πορευου πρ.τ. αὐ. µου εἰς, ΡΙΚ ΙΙ 59 εισ τηνδε την 

λεγουσαν δεσποτικην φησιν πορεγου πρ. τ. αὐ. µου εἰς) | αὐελφουσ 

µου οΝΠΙ ΝΟΛΒΤΟΣΧ από τα] αἱ Ρρ]οι ΙΡΙ6ῦ νο κα]ι «ορ ΑΥΤ τα]. Ον 955” 
οι 4155: 356 ϱ/ 452 οὰ οµπι 2,100. 5058 Ἰοςά οσα ὅττ- 508 ϱ(ρ9915 ΠΔ 11819 Νγκα 

γοδαγγ2,540 ΟΥγν Τμάτι Ῥογίρτακ το π (ραίχ6β ΠΠουΒ: «μία εἰ ἵπ ]ιου 

ζὕμπι οδέεπιῶά ; ΠΠίο5 επἶπι αρρεζίαδδεί 1ἶ]ος οἱ, οίο) οἱο .... Ν Ὁ ο ΟΥ 1103 

σοᾷ αὐ, εἶπο µου (ιἱ 1θξΘρογαᾶΠΙ ΒΥΠΟΡΕΣ: αἲ «ο αά Μι 94, 10 αὈὶ βΙπι]- 

Πίου κ” ἴδαπθ 501115 οπΠ), 4Τ9Ν πα ήητασ µου, Πτα 551 Πἰκούρμίος (οπιῖν5ο 

μου) | αναβαννω εἰ. Ο12335 οι 115 Ει9ἆθση 508’ μ» ὅτὸ 14115 9 Νγρβατοδιτν 
8510 Ου 4, 10ο 0ἱ5 255 ασ Εςμ» 5 Ογτῖνο» το ϱ{160 (6ο ἴει αἆ Ἱ. Ι. 

αναβαιν.) ποφευοµίαι, Ίτοιι 1λβ τει δττ οἱπιος]] 9: 109 οἱοςΙ 14 ανερχομίαι | 

α ο ναμδ αμῖ α νογὈῖς ποοσ τον πατερα [που] ἂ οπάοπι νοτῦα 41ιπο 

ποπ ΕΣ | και Όεον µου κ. Φε. Ὁμων: ο ἆ αἱ αὐ (ἆ οἱπ) αοπιζμιι 

πεειίπι εἰ ααἰ (ἆ οπι) ἀοπιύπηπι εσένα ... ᾱ ΟΠ κ. Όε. μου 

18. ερχεται: 19. 9406. θΡ9 αἰ” (ο Νγδαδῦ Μον 331 εφχ. ουν, 84 «ορ ερχ. 

δε, ΥΤΟ και ερχ. | μαρια επι ΝΗ1, 1. 95. δα. {επι Χοπη Τὸ καὶ 

μαριὰμ πεπύτητο) ... 5 Ἰωπ µαφθιά ΟΝΙΙ ΑΡΧΓΔΑΠ αποῦ αἱ Ρἱ6; 60ρ 

Ογν 105 ΤΑ αἱ αῖα παγδαλινη | αγγελλουσα ουπι ΑΤΑΒΙΧ, Πίεπα 4ο 

πιηιέίαηδ ... 5 απαγγελλ. οΙπΙ ΝΟΡΚΙΜΌΓΑΙ αἱ ρίεν ΝΥ55 ΟΥ 3ου; 

ἴίοπι Εά8Δ 90. αἱ αναγγ.: Ἰίοπι ΠΡΙ6Υ νς αὔπιίαπν. Βθὰ 1 ΧΥΔΠ αἱ 

ία -γελουσα (ΧΡΠ αἱ -έλουσα) | παθηταισ: ϱ αοί πάἁ αυτου | εωρ- 

ο πΙ ΝΑΒΡΗΘΟΧΛΗΣ αἱ Ρίο... ΕΑΙΚΜΓΑΠ” αἱ εορ- | -ραμα ΕΙ ΝΗΝ 

3.5 νρ βα]ι «ορ αθίἩ; Πίειη 5 9ῦ. -ρακαμεν ... ς Ἱωπ Τί -ρακε' 6ΗΛ 

οΙΠΙ ΑΡΙΙΓΔΛΠ απςδαἱ ο ο Ε δγταῖἳ οίὰὲ αγπῃ ΟΥ ον | και ταυτα 

ενπ. αυτη (69. 41” αυτοισ) εἰ, α ἔαεἰίο... 13 6 νµ β8] οἱ Ίιαες ἀἶωίε 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20, 22, 55ο 

5 ”/ στ ’ ως ’ - -- ; 

19 395 Οὔσῃσ οὖν ὀψίασ τῃ ἡμέρα ἐκεύῃ τῇ µιᾷ σαββαάτω!, 
4 - ( - ’ α΄ ο] « έ Ν Δ Ν τν / 

και τῶν δυρῶν κεκλεισμένων ὅπου Γσαν οἱ µαθηται διὰ τὸν φόῤον 
ο” ] / τ έ ς3} - ΔΝ ” α) Ν ’ Ν 4, 

των Ιουδαίων, γλ4 εν ο Πήσουσ καὶ ἔστη εἰσ τὸ μέσον, και λέγει 
υπ η. τρ ο σα, 2λ( Ν - ᾿ Δ ” ζ Ν ος Ν 

αὐτοῖσ᾽ εἴοῄ; υμῖν. 309 καὶ τουτο ειπῶ» ἔδειξεν τασ χεῖρασ και 
911.10 Ν Δ 3 - ος στ ε { ὃν ος Ν 

την πλευραν αυτοῖσ. ἐχάνησαν ουν οἱ µαῦηται ιδυντὲσ τον 
τ ο / ΕΙ; ος Ν ον πρ 

κύριο”. ηϊ εἶπεν ουν αυτοις παλι) Σ10Ι7 υμ) χαύωῶσ απεσταλ- 

ε [ . , ολα έ ῃ - ο 2 [ 
κέν μὲ ὁ πατίο, καγὼ πέμιπω ὑμασ. 33 καὶ τουτο ειπὼν ἐνεφύση- 

πιϊ]ῖ, «ορ εξ Ίιαεο 5ιιέ «πιαε αἶαῖε πο], Ὁ εἰ Ίιαεο ἀἰωᾶ ... ἓ οί οπαιῖα 

αἰωτί εὖ... Ὁ 6 αθίµ και α ειπεν αυτη εμήνυσεν αυτοισ (ὰ εἰ φπιαε αἷωίί εἰ 

ααιὐιέζαπις ΙΙ, ο οἱ «πας οὐ εἰ πιαπιγεδἰαντέ, 6{. ααἲ]Ὦ ΟΠΠΙΒ8Ο ατοισ). 

1 του ο εξ φιζα αεο αι, εἰ πιαπίγεκἑαυτέ εἰς 

19. ουν (οί, υο (36 νρ νυν): 939. αἱδα 6 ᾳ 54Η 60Ρ ΦΥΥ5ΟΙ (οίμΙ και 

ουὐσησ) βοί] δε... αχγα 19. 69. 901. 299. αἲ ρ]ιβ νρέοᾶ (αρ 0) οἵη, 

Πίο αὐθ {τη πια αἱ. πὸ: κ” οπι τη | σαῤῥατων ΟΙΙΠΙ ΝΑΒΙΙ, 90... ς 

των σαβῥ. επΠΙ ΏΧΓΔΛΠ Πςδ αἱ οπιιΥ τά Ογτή»1090 ο, π]]αμ 503 ο{ασ 50 οι 
µαθηται: Ιλ δὺ. 946. νδεῦ θΡ9 8ρθ αἱ ραπς δαἩ αθί Ογνοῖ5 οἰασν 

ἁάᾷ αυτου. Ἀοἢ αἀαΙάίπιαδ συνήηγμίενοι ΟΝΠΙ ΝΛΗΡΙΑΣ 44" 95. 1993 

9403 Ἰκλοῦ ο56ΙΣ α ᾳ απι [α παν] σαξ ΦΥΤ5ΟΝ οἱρ ἰχί,,, ς (499) αά συν- 

ηγίεου οππι ΒΑΚΙΜΒΌΧΓΑΛ”Π αἱ Ρίου (υ ὑποζιεί) ο ο {3 5 νσε]ὸ οἱ 

σᾷὰ πα φαὶν 60Ρ ΒΥΥΊΥ (αἰν ο,” ροδὲ ησαν) αὖπι ααἲ Ογτ0Ι5 οί8οι, Ἱέοπι 
Ἀρσηοβοῖξ Εαδιλαν 580: 305. 395] ο τς ΟΠΠ ΝΑΒΤΙΧΓΑΛΠ τππςῦ αἱ οπισίά ,., 
ΤΙ ες οΏ ὮΙ | λεγει (4 [νσοῖε ἀωίθ) αυτοισ: αἳ. νὸ... Ν” ΑΥΤΗΕ οι αυτ. 

90, εδειξεν εἰ πλευραν αυτοισ ΟΠΠ ΑΕΡΙΑ... ς εδειξ. αυτοισ (61. 8µο 

οπ1) εί πλευρα» αυτου (1. 19. 9Ρ8 4 ο ΓΗΣ σνς οπι) εαπ ΒακΙμευχι 

ΔΛΠ αἱ ρ]6Υ (11Ρ]9ἳ να) Αα] «ορ ΑγτΠΙΡ οί αῦ αγπά ααἲ] ΕΒιςππατ3δή Ογν ήν 

1000 } τασ χειρασ ΟΠ ΝΡΠΙΧΓΔΑΠ αποῦ αἱ οπιηὐ]ά (19. {05 αάά καν 

τουσ ποδασ, Ιΐ6ιπ ΝΟΜΗ 90 ῥειξε ποδασ και χειρ.) {νο δα] «ορ ΣΥ 

ας αὖπι αθίμ Γαβίιαῦ ΟΥΓ .., Ἰωπ Τϊ και τασ χειρ. οΗΠΙ ΔΕΗ ΦΥΤΡ | εχαυ. 

ουν εἰ. ΥΕ «ορ 5ΥΥΡ Ειβπαῦ ΟΥ Υ 1093... 1. 208 ἆ ᾳ 84Ἡ 9ΥτΑΙ εχαυ. 
δε, α Ὁ ο Ε{ β3" [ο ΥΥΣΟΝ αθίἩ εἰ (ασίκὶ δηπέ | οι καθηται: Ὁ τι. 121. 

αθί αάά αυτου 

91. ειπεν ουν αἳ. ΠΡΙ νυ ΒΥΥΡ οιμν Εβιπαγὔθέ,,, δ8Ἡ. ΦΥΥΣΟΝ ειπ. δε, μον 

(5εᾷ εὐ γαγδ5 εἰπ. ου) Ἱοκ 6ορ αθί ΟΥΥ 3 1095 καν ειπεν... ὁ 6 ΑΤΙΗ 

ἑἐνπ. 5116 σορα]α |. παλιν 5ἶπο ο 15 6ΝΠΙ ΝΡΙΟΧασςορςαᾳ νο δα 60Ρ 

Αὖπι ρογβδ) Βιινηαἳ 394 Ογς .νς πο ις παλιν (4 οἷς' παλι) Ο1ΠΙ ΑΒΙ 

ΓΡΑΔΠ πποῦ αἱ ρ]υτ υ ϱ 5: αγτσάα (οὐ νν]άνη οπῃ παλ.) οί ΥΙΡ: Ίἴθιη 1. 
Στ. 999. Όρο ΑΥΤΗΝ πο] παλιν ο 18 | απεσταλκεν οἳ. ΕΥΑ 294: 1, θΡ9 
Ον δν 585 Ο0ΥΥ3) 1095 απεστειλεν | πεμπω ΟΠΠ ΝΕΡΑΛΒΗΣΙΥΙἀΧΓΔΑ ιποῦ αἱ 

Ρ]εν Εδπιας ΟἨ5, Πίοπι ΙΙίέο ΠΡΙ νρ οἵο ... Νοπρ"Πο ὃδ. 49. ρδὀἳ 
ν.δ ΟΥν αποστελλω ... αἲ ὁ πειψω, παπι 

932. και τουτ. ειπ. (581 ειπ. δε τουτ.) ο. { 6ορ 5γνπίΡ οί οίςο Ειβάαν σ94 

ΟΥτΆγ2Το ος: ΡΕ" ΌοεβΖ2 ρᾳνρ οπικαι... Ά οἱ κ. τ. Σιπ. | ενε- 

φυσησεν 8ίπ6 αἀἁλίαπι ος, Εα518 ΟΥ 5558 ΟΥ τοῦ ΟΥν 31090 οιαεἰδὺ Ουρ 
155 (οἱ 131) οίο-... ϱ ΑΥΙΣΟΝ ο ὲ αγπῃ πε!Ἡ αθά αυτοισ (4 ᾗι ε08), 381 60 

11ο 34, 86 

Μο 16, 14 

Ἶνς 24, 40) 

11, 15 



Μί18, 18 

050 20, 98. ΚΑΤΑ ΤΩΛΝΝΗΝ 

Ν 3 ο ; -- ο ὠ): 915. 2 

σεν καὶ λέγει αὐτοῖσ' λάβετε πνεύμα ἅγιον. 90 σι ἄν τινων 
ο Ν ε , » η 2 ο - 

ἀφῆτε τὰσ ἁμαρτίασ, ἀφέωνται αὐτοῖσ᾽ ἄν τινων κρατῆτε, κεκρά- 

τιωται. 
- 910.10 ϱ - ων 5 - να σν ς 
24 "9 Οωμᾶσ δὲ εἰσ ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενοσ «Ίίδυμοα, 

. τ » ης Νο) τ 5 ” µε Σ - 
οὐκ ἦν µετ αὐτῶν ὅτε {λθεν Ιησοῦσ. 20 ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι 

”. [4 / Ν ’ { Ν «χ. } ων 31 Ν 2! ϱ) 

µαθηταί ἑωράκαμεν τὸν κύριον. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖσ' ἐὰν μὴ ἴδω ἐν 
« λ ο ο νε μι. - ο ν 

ταῖσ χερσὶν αυτοῦ τὸν τύπον τῶν ἠλων καὶ βάλω µου τὸν δάκτυλον 

ὕπ εοταπι Γαοΐεπι. Οἱ οἴἵαπι Τά οἵε16ή 905 εμφυσων το πνευμα τοισ απο- 
στολοισ, Οτ 9255 επεφυσησε τοισ μα θηταισ. 

99. αν Ρἱ5δ απ Ἀ (5ος Ίου κό, κ” εαν) ΒΙΙΟΣΧΓΑΑΠ ποῦ αἱ ρ]ον Ον 355 ο 
81159 Ῥης 5,54 ΟΥ τΆΥ 3το Ον 5915 Ρῖς Ον 4,109 οἰπείσο,, Ίμα εαν Ὀἵδ ου πι 

(πἨ 8ος ]ος) ΑΡ 946. (9 ε5α1ὔτά οἱ Ῥ5-Α{]ι60. ο ρτῖοτα {αΠ{απι 4ῇο- 

ταθ). ΟἨΥ ὃ, δ88 ὧν ἀφῆτε τὰσ ἁμαρτίασ, ἀφέωνται, καὶ ὧν οἱς, αίτια 

εοἆσπῃ πποᾶο 354 (καὶ ὧν ἄν κρατῆτε) οἱ 1305 (018 ὧν ἂν) | τινων Ρὶ8 

ει ρσερνρ ( φπογαπι τοπιδογἶ ρεοσαία: α οἳ «ιογιήπ, Ῥοδίοα δὐ οιιιβ) 

Φα] «0Ρ ΑΥΥΡ οί αὖπι αοί Ον 1355 οἱ ὔτὸῦ Ώρας δΗ ΟΥνΣ οἱς Νονα 20 

(611 51511) εἰς... Ἠ τινοσ, οτι α (α ΟΥΡ οἱ σιζις Ῥ18) ο { (113 εἶ οι, 
έαπι οἳ οιὔις) ΟΥΡ 151. 145. 150. 195 Ον 5964 (6ἱ οιζ 18). Τίοπι Εαςοδαὶ 

ἔαν τιγοσ αφειτε οίο | αφητε (ο. Ον 9198): Ον 1355 αφιετε | αφεωνται 

(ά9’) οι «ΟΑΡΙΟΧ (1Η αφεονται) 1. 19. 1913 194. Ον 9558 ο 1369 ϱ/ 
8984 ΟΥτ 1101 οἱ ΟγΥδείδθςς, ς ΤΙ αφιενταιν οι ΕΣ (ὔ αφειονταιν) ΕΕΙΚΜΒ 

ὉΓΑΛΠ αἱ Ρ]εΥ (6093” 19Τ. αφιεται) Οἳ 1355 οἱ 5159 Ἠπρεδαί ΟΥτΏΥ3τ0 Ῥπς 

6/54 Ῥς-Α {160 ΟΥ 1 1οθσίκί, Ἱέοιι Ὁ ο Γρ νσ ορ Αγγ ΟΛ 5, 964 γοπιύέ- 

ἑωπέιν (Ον]πί αὔ.) .. νξ αφεθησεται, Ίΐοπι 4 ο απι σα{ βα) βΥ ΤΙΣ ααἰ]ν 

ΟΥΡ 191: 118: 105. 195 γοπι εμέ”. (ᾳ τοπιἑεί οἵς; οἳ. Εδ858 αἆᾶ αὐτω, 

ΟΥΡ δα Νοναί γεπιίβθα ογιέ (Νον ογπί επι.) αποᾶᾷ ρτορία5 αἆ 

αφεωνται πεοεᾶσταο ν]άείασ | αν 5ος Ίοςο 5 εαν): νἩ πα δε, Ίἴσπι 

ΒΥΤΗΥ (εἰ Ιί αιίεπι Ππογιήπ): Ὦ ο να «ορ ΟΥΡ Νοναίέ Ῥτασπι οἱ | 

κρατητε: ΕχΧ αἱ χρατειτε ... Ὦ χρατήσητε, ἵίοια Ττ νε τοὔιεγίε (Ὁ ο 

{ ἀείίπ., ἃ ᾱ ᾳ ἐειογ (9) |. κεκρατηνται (ΓΑ αἱ καἰκράτηνται, 1, κρά- 

τηνται): ἑ ἆ ᾳνς ἀείεπία (ο ἆ ραῖ, 5 νο γεἰοπία) δαπί; Ὦ ο Νοναί ἆ4ε- 

ἐεπία οιιπέ (Νον επιπὲ γεἰεπία): α 4 (Ἰέοπι δα «ορ αοί]) ΟΥΡ Ονπί 

ἐεπιεζιπιη, { αοἰίπιοδιίι) 

94. δε: 1. ουν... ἃ 6 011 | 0 λεγοµενοσ: Ὁ ΟΗΥ ΣΡΙ 1η ο | ουκ Πὴ1 Ἰ, 61 

Βα] «ορ ΑΥΥΣΕΝ ϱ{Ρ ο.” αάά εκει, 8εᾶ 61η 84Η ΟΙ µετ αυτων | οτε ηλ. 
{6 οίς (αἱ, α»): κ” οτε ουν ηλθεν τ, ελεγο» αὐτω οἱ µαθηται | εξ «πΤΏ 

κ ΤΘίΘ)ΠΏ 906 (ᾳ α]αηπ/ϊο) .... ς ο 8 ΟΙΤΗ ΑΤΙΟΧΓΑΔΑΠ αποῦ αἱ {6γο ΟΠΠ 
Ον 31591 Οψτ 1102 

ϱὔ. ελεγον ουν (αὐπι οπι ουν): νἷάο κ” αἲ ν. 24 | οι αλλοι (εἰ. κε): νἲ 

199, οοΡ ΒΥΣ3ΕΝ ο αλλοι | µαθηται: Ὁ 69. ΑΡΠΙ α4ᾷ οτι | εωρακαμεν 
οπή ΝΑΗΖΡΦΙΙΛΙΠΣ αἱ Ρρία ... Τί εορα. οππι Ἠ"ΕΑΙΚΗΜΧΓΑΠ” αἱ α]ῑα | 

τδω: κἨ τδωμεν | εν ταισχερσι: Ὁ ο ΗΙ315 644 ειστασ χειρασ (ὗι 

πιαπις) | αυτου (οί, κε): κ” οπι | τον τυπον (Ἠ ο ἆ ο {08 πιέ ΠΤΙ φυγαπε, 
σνρ πιγαπι, . υεκι[φίωπ): 2Ρ8 τουστυπουσ... ἔᾳ τ.τοπον, Ίΐοπι Υ1 

56Η ϱ{1Γ οἱ ροχ5Ρ. Ἠαυοί απίοπα ΡΥΙΣΕΝ (αεί Ροβϱ) ἰοίαπι Ἰοευη βἱ6: 



ΚΑΤΑ ΙΩΛΝΝΗΝ 20, 269. 05τ 

εἰσ τὸν τόπον τῶν ἥλων καὶ βάλω µου τὴν χεῖρα εἰσ τὴν πλευρὰν 

αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστείσω. 20 τὸ Καὶ μεθ ἡμέρασ ὀκτὼ πάλιν 

ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ Θωμᾶσ µετ αὐτῶν. ἔρχεται ὁ 

᾿Ιησοῦσ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰσ τὸ μέσον καὶ εἶπεν 

εἰρήνη ὑμῖν. 21 εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ᾽ φέρε τὸν δώµτυλόν σου ὧδε 

καὶ ἴδὲ τὰσ χεῖράσ µου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰσ τὴν 
πλευράν µου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστοσ ἀλλὰ πιστόσ. 398 ποπ ἀπε- 

ν 

δὲ υἰάεαπι ὕι πιαπῖθιι εἴιδ ἴοσα (ΡογβΡ {οσιπ) οἴαυογιπι οἱ ἰπιποέέαπι ἴτο 

ἑα (Ρ6ΥΔΡ νανδ5 ο (οσιπι εἴαυογαπι) αἰφίίος πιεο εἰ επἰεπάαπι πιαπιπι 

πιέαπι ὕι Ἰαΐις εἴι. Τίεπα ΑΥ ΤΙ πε υτῶεδο πι πιαπἰδιι εἴις Ἰοσιπι εἶα- 

ΦοΥΊ(Πὲ (οπηΙ58Ί8 και βαλω 544) οἱ πιέαπι πιαπτιπι πιεαπι ὅτι ζαΐτις εἴιδ | καν 

βαλω π8δα των ἠλων: Δ 69. 985. δεν εδεὶ ο νσἑοᾶ (αρ Τι) βαμπιΐη 
(πο Πἴεπη Ν οἱ) ΑΥΤΗΣ (νιάε απίθ) οπ1 ... Ὦ ΡΟΠ Ροβδί ειστ. πλευρ. αυ- 

του | µου τον δακτυλ. ο] ΝΡ1, ὅδ. (ἆ που οχρτί µου) ...ς Ἱωῃ ΤΙ τ. 

Φαμτ. µου οππι ΑΒΙΧΓΔΗ απεῦ αἱ ρ]εὈ | εισ τον τοπον των ηλ. ΕΠΠΠ ΑΙ 
4τ. 50. 08. οτΊα νοςσα νο (είαπι ὃ) 5Υ1Ρ (αἰδοι νῖάα απίθ) αἰὲ 

ΑΤΥΠΗ ΡοΓ8Ρ αν ΟΥ 1455 ἨΠ1 515 ο 1559 (1. ο. οοπίτα Οοπ5{θ1) Απιῤρς Ητ 

ΑαρίοἩ 1315 (ΟΥ 1. 1. δίο: ο8εν ουκ ειπε μεν εαν µη δω, ου μή πι- 

στευω" προσεθηκε δε καν το" εαν μή βαλω τὴν χειρα µου εισ τον 

τοπον των ηλων και Ψηλαφησω αυτου την πλευραν, ου µη πιστευσο) 

εως ε. τον τυπον τ. ηλ. ΕΠΙ ΝΟΕΒΡΙΙΧΓΔΠ Ἱης8 αἱ ρ]εν (1913 99. 9933 

123. ποδων Ρτο ηλων) ΒαἩ «ορ (Επ Γογαπούια οἴαυογιπι; αθἲἩ πι οἴανος 

εὔις) ΟΥτ1ν103 Νοηη Ὁ Η1.., Νξ εισ την χειραν αυτου (λαῦεί ἰβίίαν εαν 

µή βαλω µου τον δακτ. ει την χειραν αυτου) | µου απίο την χειρα 

(ΑΒ ο5ΕΥ τ. χειραν, Ὦ αθεί]Ὦ τασ χειρασ) οππῃ ΝΒΡΙ, 9δ.... ς ΡοΒί τ. χει. 

Ῥοη οΗΠΙ ΑΙΣΓΑΑΠ τιποῖ αἱ οπιπσ]ά ΟΥγτ ΠΡΙ6Ι νσ οίς... 1. ἃ ἆ οπι. Ῥήας- 
ίογεα ο µιας Τα5έ1ε5ας 5 καὶ ψηλαφᾶν αὐτὸν ἐπέτρεπεν αὐτοῖσ καὶ 

τοὺσ τύπουσ τῶν ἥλων ἐν ταῖς χερσὶν ἐπεδείχνυε. ΟΕ οἴῖππι 4παο 
Ἠππο Ιοσυπ. Ῥταοσθάαπί. Τοπ οἳ Ο1απι5ῦ» Ἱπ αἀιπιοταβοπῖθις ἴπ 

1. Το. 1, 1. Γετίη εὔφο ὕι ἐγδαὐίοπτδιις φιοπίαπι 1ο]. ἴρδιίι σοΥΌις φιιοᾷ 

εαέ εαἰγιβεοιιδ {ατι]ετι πιαπήι διαπι ὕι Ῥτγογιωιάα πιῖδίδδε εἰ εἳ ἄιιγέέίαπι 

σαγπ{8 πιιζζο πιοᾷο γεζισίαέαπι 6956, δε [οσιππι πιαπιιῖ ργαεῦιμίδδο ἀἰδοίριιζί, 

36. ο, παθητ. αυτου «η ΑΒΟΡΤΙΙΧ απο] αἱ ρ]οτ ρα νρ «ορ ΥΤΡ ααεἴ] 

Οι ν.δ ΟΥΥ 1108... Ν 1. ὔ6, 58. 69. 192. 194. οδοῖ α Ὦ ο ϱ 84Η ΒΥΗΣΟἨΒ 
ο] οπι αυτου | θωμασ: Ὁ 69. ο θωμ. | ερχεται: Ὁ 1. 1973 9933 100εν 

αάά ουν | ειπεν: ΑΣ ειπ. αυτοισ, 280. 351. ο5) 18όΤ λεγει αυτοισ. Ιέθπι 

αάά αυτοισ ἴαιν 841 ορ ΦΥΙΡΕΝ αθί]ι 

2τ. µη γινου οὐ. Οἱ 1354 Ώ1α]551 ἨριρΙδθδ Ον 9593 ΟΥν 1108 οίς, Τιουιβ 

Ρ]α]ορῖ δα: εφασχε' ῥαλετον δακτ. σου εισ τουσ τυπουσ (8ἱο Ώε]αγια 
ΒΙΠ6 ποία, ϱἳ ορίποχ οκ εἴχογο, ΊΝ{δί οπ]πῃ τυπουσ) των Ίλων και την 

χειρα σου εισ την πλευρ., και µη γιου εἴο. Αριᾶ Ερίρι Ῥοδί νετρα 

µη γινου οίὲ αἀα[ίαχ: έδειξε γαρ τυπον ηλων και τοπον λογχησ, και 
αυτασ τασ ουὐλασ ἀφήκεν επι του σωµατοσ ... Ὁ µη ισθι (1 νο 
πιοζί εδ) 

38. απεκριόθη 5ἶπο σορι]α σπα πΏο"ραιικ αἱ Ρ]α510 ΠΡΙ (αξ, πι) νρ βα]ι 
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’ . -- Δ .) ) τι « ’ ’ Ν , ΄ 

κρίθη Οωμασ καὶ εἶπεν αυτῳ' ο κυριόσ µου και ὁ Ὀεύσ µου. 
[ δι ποκο ενα ολνωςς . ᾱ ε/ ’ β /; 

29) λέγει αὐτῷ ὁ [ησοῦσ᾽ ὅτι ἑωῤακάσ µε, πεπίστευκασ᾽ μµακάριοι 
ε Τη. λ η 

οἱ μὴ; ἰδύντεσ καὶ πιστεύσαντεσ. 
ουσ. Λ Δ αγ Ν ”. ς . ’ ος] - ’ 

260. Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σιµεῖα ἐποίῃσεν ὁ Γησοῦς ἐνῶ- 
” - .. 2 ” . - 3. ’ ν 

πιον τῶν µαθητω», ἅ οὐκ ἐστιν γεγραμμµένα ἐν τῷ βιῤλίῳ τούτῳ 
ο] Ξ τση ) ΄ η ΄ . -- ο κ ε - π 
Ὁ] ταυτα δὲ γέγραπται (να πιστεύητε ὅτι /ήσουῦσ εἐστὶν ὁ Ἀριστὸσ 
ς (ν α« Ρὰ κά / Φο- Μ ” 3 ο λό ΜΒ 3 - 

ορ υώστου Ψεου, κατι πιστευο τέσ ςΩΙ/)’ ἐχητὲ ΣΥ το ορομάτι αυτοι. 

«ορΣΕΝΝ (οκά7 αἰΡρείτ) ανπι Ογν ὁ 110 ΟΥΡ... ς (5 αθ) ΡΥασπη και 

οπη ΑΟὕΓΔΑΠ πποῦ αἱ ρ]ον ᾳ 5γτα αίμῦ ααί] | Θωώμασ ΕΠΙ ΑΒΟΡΧΓΑ 

ΑΠ αἱ Ίοηςο Ρρ]α Όνν ...ς (- αυ 82) ο Θωμ. οἳπα νἲ, 98. π] νὶκ πια. | 

ειπ. αὐτω: 440. ο πῃῖ [ο] «ορ οἵπ αυτω ... ἃ 6 αάὰ {π 5 | καιο Όεοσ 

που: Ὦ 469ν οἩῃ ὁ 

99, λεγει (ο εἰ αἴθ): ν” 19. 69. 946. ειπεν δε (δε εἰ, 19. 946. αἱ νά!τ, Ι1οσι 

97 ῥγαθίογολ{), κό λεγει δε (πο. αηῖπι ἀθ]οί ὁε), 5 να (8εἆ ποἨ απι [ιι 

ππσ αἱ) απ | ο: Ἡ οπι 0 | εωρακασ ΟΠΠ ΝΑΒΟΡΝΜΒΟΧΖΑΠ” αἱ ρία.... 
ΡΒΑΠΚΙΙΧ" ΓΑΠ” αἱ Ἱπὰ εοραχ. | µε (α ο ΟΠΙ) 8ἶπο ωμά ΟΠΠ ΝΑΠΟΡ ππο 

οπηπ]ῦ αἱ ρ1α5150 Πέ (ο, πι) απ [α ΤΠς Ίπο οπι σα ξ ἴαιιν 5αἩ «ορ ΒΥτΙΙΤ 

οΏῦ αγίῃ αθε ΟΥ 595 ΟΥτ 1ο ΟΥρ70ἳτοίς...ς (Ξ αυ Β2) πάά θωμα 
οππη (ππΙηςο ραιιοίς2 πι]]5 αρ Ξοιί πες αρ ΜΠ]ποΙ) νρζ]ο [09 ΠΠ πηῖ 

(α1) νεν5ς | πεπιστευχασ (αεί. κ): κ” ϱα μαῖ αγ (εομβείἩ) καν πεπι- 

στευκ. Ῥταοίθρτοα ΤΠ πεπιστευκασ: (αἱ αἴἶαπι εκ οὐ ἆ ππΙηαδό πιιι 

ποἰκίαπι ε8ὲ) | εὀοντεσ (αἱ. κο ΟΙοπη δν ΟΥ 150) οἴπι 1 δτ οἱ0): ν 1933 

00εν [08 σαΐ δγτα) οι” αἀά µε | και πιστευσαντεσ: Α πεπιστεισαν- 

τεσ (οΠΠΙΞ5Ο και) 

90. σήµεια: Ρο ΕΙΤΟΥΕΙΗ Τ1Η111 εοπ]α{1ο (απατά οίαπη βεσπί5δ οδί 161) 

Ἡ σηµ. α. Ἰηπ Ἐ νετο Ροδῖ σήµεια πας (αἱ ναι) Πίντας οΓ88Λ8 

5ιηΐ, | ο: 010 | τ. μα δητων 5ἱ1ο πάάΠΙΛΙΗ 6Η ΝΗΕΚΡΑ (Α Ιορίο 

Ένας) π αἱ ρ]151” { επ]η η ογτρ]ϊχίε,,,ς αάᾷ αυτου 6πῃ ΝοΡαΗΙ ΝΤ 10 
χγΑ(ϱ) αἱ ΡΙ6υ ΠΡΙεῖ νο «ορ ΥΤΣΟΝ οἱ] οἱρ ο.” αὖπι ααί ΟΥ. Ογτ 

1111 οιποιόῦ. Ῥγποίοχοα ο αὐά μοδί(παπι γεδιηγεπτί α πιογέηί | ῥιῤλιω: 

Ρ βιῤλωῳ (1ο 15 ΠΟΠ ΠΙΑ 19) 

81. Οπι νεγβΗπῃ α” | πιστευητεος. ΝἩ.... ς ἴωῃ Τϊ πιστεύσητε 6. ΝΕΑΟΡΊΑ 

αἩς τ6]] αἱ οππν τὰ ΟγΥ ΜΗΗΠΙ [οτι 5 εστιν 15ᾳ πιστευοντεσ: δαΙΩΙΗ οἱ, 

Ἱέοπα 15εῦ ΟΠ1 οτι πξα τ. Όεου | οἳπΙ ΝΑΡΒΟΡΙ.ΤΊΚ ΠΕΙ] αἲ Ίοημο Ρία 

Ονν οἰποί”,,,ς (-- αὐ Β1) ο 6 επι ηίμαδςο αἰία να. (Φιοπίαι εδἰ 

Ομ, Π1ἡμς ο) οι | εστιν: κ οτι. Ῥηρα]α απίοπη δἱο ροπαη (ας Ὁ 5 

Ζ: υιοςσ εστιν του Όεου, Ὁ { πα ΠΠΓ209 Πεδιν (ιγίκήι (]πϊ πα Αρ 

Μας5 βάο οοάἱσμπα) εδέ Γης αεί, πιῖ 18. (ην. {ζς εἰ ἀε, ο Πεδ. 65. 

Πέις εί εδ, ο Περ. (Πιγ. ἐρβε ενἰ Πζι ες ρα νρ ΗΛ ΝΤ Πεμ. εδὲ 6η. 

141. αεί | και ινα (αἱ. κό ΠΠ οἱς): κἩ πι) ἴπσ οἱ καν | ζωην ἶπα πα Γίαπι 

6ππΠι ΑΒΟΞΧΓΔΑΠ το" αἱ Ρ]ες α ο πι νρ ΑΥΤΡ ἴχί οινὲ ΟγΥκοίόδνν, κο” 
ρι,τᾶ 19. 98. 69. 91. 124. 121. 9993” 999. 946. θ0εν θρεῦῬοείραραί 

8ακ ϱ0Ρ ΒΥΙΣΕΏ οἱΡ ο.” αγπψ.αθί]ι Πτι 06 Ο)ςσςὸ ΟΥ Υ 11 Νου 14 
(ζωῆς Φεσπεσίησ αἰώνιόσ ἐστιν ἁμοιβή) πα) αιώνιο, ΜΕ [μη 44 [ανω 

γιον] | εχητει ΗΓΑ αἱ εχειτε. Ἀροσίαῖ πά ης νεΥΒΙΤΗ οἵμπη Ῥετί 
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.Φ4ἱ 
5 .ὀ ’ υ ο κ» 

1. 5 Μετὰ ταυτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν /ησουσ τοῖσ µαθη- 
- απλο. α / σι Έα , ας / Αν Γή ϱ) τ 

ταῖσ ἐπὶτῆσ θαλάσσιστησ Γιβεριάδοσ' ἐφανέρωσεν δὲ οὕτωσ. 3 ἦσαν 
.ν ,  -- » ε ’ ς πι 

ὅμου «Σίμων ΠΠέτροσ καὶ Θωμᾶσ ὁ λεγόμενοσ «Ίίδυμοσ και Ναθα- 
{ - - - , Δ -. ν κ ου 

ναἡλ ὁ ἀπὺ Κανᾷ τησ ΠΓαλιλαίασ καὶ οἱ του Ζεβεδαίου καὶ ἄλλοι 
- - η -” ; , αν ’ έλος η 

ἐκ τῶν µαδητῶν αὐτου δύο. Ὁ λέγει αυτοῖσ Σίμων Π[ετροσ᾽ υπάγω 
ς / / 2 ο 3 / ( Ν ζ -»- λ / σα ι 

ἁλιεύειν. λέγουσιν αὐτῷ ερχὐμεῦθα και ημεῖσ συν σοι. εξηλθον 
ο 3 λ - νι ς) 5 ΄ ” Ας οι λα / 

καὶ ἑνέβησαν εἰσ τὸ πλοϊῖον, και ἐν ἐκείνῃ τῃ νυκτι ἐπίασαν ουδέν. 

Ριαχ 35 μῖς νενυῖδ: ,,Ἴρδα «ποιο οἰαιδιία ευαπ(εζῖ, βγορίετ φιῖά εοπ- 

βίφπιαέ Ίιαεο δοτῖρία, πὶθί αἱ οτοα{ῖδ, ἴπφιε, ἴεδιπα Ομτ]δίαπα ΒΠπτη 
ἀαῖ. . 

ΧΧΙ, 1. µετα ταυτα: 3984. α]ά νΙδί α1396Υ ο ϱ0Ρ μετ. δε ταυτ. (8ΥΤΗΤ και 

µε. ταυτ.) | παλιν Ἰοο Ίουο οµπι ΑΒΟΕΗΚΙΙΜΘΌΣΧΓΔΑΠ αἱ Ριεν Τί νρ 

βΥνΡ ΟΥι 113... Ἀ ΘΥΙΣΕΣ απίε εαυτο», Ὦ 255. 6ορ αὖπι αεί] απίθ εφα- 

νερωσεν, 19. 69. 45ὔ. Ροδί ο 5 ΡοἩ .... ᾱ 18. 42. 61. 106. α11 110 

11Ρ6 αἱ55έΓ (5απ{ Ἱῃ Πἱ5 ονρ]] ποππια]ία, απῖθαδ αοοθάππέ αἰία ρ]εγα- 

ᾳ.ς, ναι ροβῖας πί ναά(ν οπιηΙα) ΒΥΥΕΏΝ ΡογβΡ ΟΥ 55 οπι | απ ΒΟ; 

Ίτοπι ς Τμη ϱ 16 6ΝΠΙ ΔΑΗΧΓΔΑΑΠ 1Π68 αἱ Ρ]εν ΟΥτΤ; Ίίοπι ΠΡΙ" νρ «ορ 

βγταίτ οί αγπι αθίὮ ... ΤΙ οπι 6ΠΠ ΡΜ 61. 9660. ο Ρ65Ρ Οὐτ οπι :: 

Π]]άΠΠ οπβΒαΠ Γπἱ5ςο Ἡ. ]. ΠοπΙιΘη Ίεβα αιι[ογοπάΙ ραίαεί:; Ἠϊΐπο γυἱχ 

ουγαί οί Ὦ δὲ 6 ΓΘΟίΠΠΗ ἴεπογα νἰἀθαπίασγ | τοις μαθηταισ: ο πι {α 

οιπ ας ἴπςσ {ο5 ἔααχ (Πΐπο Ἠίαι οπιἱφίβ8α οθτίαπη 656) οσα :: αἱ 5 Τα 

τοισ µαθηταισ 5ι5ρΡθ6οίΠῃ ο8ί. Β0πΙρβίπΙΒ τ. παῦ. 8ἶπο αυτου οππῃ 

ΝΑΒΟ"ΕΚΙΙΘΔΑΠ αἱ Ίοησε ῥρ]α νοεἰὲ ϱγτρ Ον ΟΥτ ... οὕραημύστ 19. 

69. 194. 191. 250. 9589. 944. αθ αὖ ο [5 α βαμηᾶπ ϱ0Ρ ΑΥτ56Ν οί 
ΑΤΤη αθίἩ αάά αυτου. Ῥταείθγεαφια 1 19. 69. 106. 194. αἱ ρ]αςὸ αάὰ 

εγερύεισ εκ γεκρων | εφανερ. δε ουτωσ: 6Ρ8 α ααἲῃ ΟΠΙ 

3. 0 απο κανα (α ᾳ α οαπα, 6 ἆ εἰαπα]λα) ... Ὦ 0οσ η» απο, Ἰίεπ Ῥοίς 

νσ φιί εναΐ α.σαπα | ον του ζεβεδαιου οἳπι ΑΒΕΡΧΓΔΑΠ ππεῖ αἱ Ρε 

5ΥΙΡ αὖπη ΟΥΥ 1113. ΝΡΕ 151. Υ56Ι α5εῦ 1109 ΟἨΥ 9253 οι υιον (Β ἴοι, Ὦ 

α] πάά του) ζεβεδανου, Ιίαπι 1 νο «ορ ΒΥΤΣΟΝ α{μῖ αεἰἩ, ο οι του ζερ. 
νου 

ν 

8. αυτοισ: Ὦ τουτοισ (4 ἐλ, ο ἐί, αν ἐ[ορ: ΠΕΙ να εἶ) | λεγουσιν 
αυτω: Χ α4ᾷ εχεινοι | καν ηµεισ (ο Ἠπες Ροδί συν σου Ρο): 1. οι | 
εξηλθον (0 εξηλθαν, Ρ ηλθον) 5ἱπε οορπ]α 6ΠΙ ΠΟΡΕΗΚΜΒΘΟΓΔΛΗ ΤΟΙΣ 

αἱ Ρ]εν α 6  ΒΥΤΡΙΧί ασπι ΟΥ 113 νε ΑΡ Όὓς ἔᾳ να «ορ 5ΥΥΣΕΣ αἱΡ 

Ἐ αι αα{Ἡ ΡΥΔΕΠΙ και, Ἠἶπο Ίωμη [και] ... Ναακπὶ 10τΤ. αἱ ρ]ις”5 αάά 

ουν | ενεβησαν ΟΠΠ ΝΑΒΟΡΗΡΧΓΠ πηοῖ αἱ Ίοηρα Ρρία. .ς (- αὖ 55) 

ανεβρήησαν ΕΤΗ ΔΑ αἱ πι ΟΥΥ Γεισ το πλον. 9ἵπο ευθυσ 6ΙΠι ΝΕ Ρεχὰ 

1. 95. 69. 9068 Τε νρ βαληᾶπ ϱ0ρ ΥΥΣΕΒ δίἉὸ αγπι ααία....ς (4009. Ἑεμι 

ΜΠΟΥΙ{0ο Πηίαρ νογῦαπα Ίος Ίοσο Ἱπαορίαπα ϐ) αάά ευθιυσ απ ΑΟΥΡΓΛΠ 

πποῦ αἱ Ρ]εν ΑΥΤΡ ΟΥτ [εν (οί. (ᾳ): Ρα Όςσανς οπι | επιασαν (εί. νἩ): 

αἲ εκοπιασαν | ουδεν: οἳ ουδε εν 

ο. 
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π4 Δ ν ’ ” } - . Ν Δ : ’ ) ” ΄ 

4 πρωιάασ δε αμ) 1 0µε}/σ εστι //σουσ επι το} αΙγΙάλΟΥ ου μεν” 

κό { λ μα } - » ρε ’ - 

τοι Πδεισαν οἱ µαθηται ὅτι Ἴησουσ εστώ. Ὁ λέγει οὖν αὐτοῖσ 
2 - . ν ’ ’ ” 2 ’ 2 -. 

/ησουσ᾽ παιδία, μή τι προσφάγιον εχετε; απεκρίθησαν αυτῷ 
” ᾿ , 2 --- / ] Δ πα ’ ο ’ λ / 

οὗ. Ὁ λέγει αυτοῖσ᾽ βαλετὲ ειστὰ δεξια µέρι του πλοίου τὸ δίκτυο», 
ΔΝ « / η] ο) Ν λ ’ ολ ς / η 2 Ν - 

καὶ ευρήσετε. ἐβαλον ουν, και οὐχέτι αυτὺ ἑλκυσαι ἴσχυον απὺ του 
τ 220.10 συ ( - ” ’ ’ 1 ή Ν 3 - ι 

πληῦουσ των ιχθυων. λέγει ουν ο µαθητησ ἐκεῖνοσ ὃν 
ο), 5 -- - κ.ε , . τ 
ἠγαπα ὁ Ιησοῦσ τῷ Π{ετρῳ ' ὃ κύριόσ ἐστιν. «Σίμων οὖν Γέτρυσ, 

4. δε: α οπι | ήδη (αἳ. πε Ὁ ἕρ αι ζα 6π Ἱπρ (αγ) κ” 299, 609, 199. 194. 

2ψ9 150ὲν α]19 ας ο νρζ]θ 60ρ ΒΥΙΞΕΝ αὖπι αθίἩ οπη | γινομενησ (ΑΓ 
ειν.) «ΠΠ ΑΒΟ ΕΙ, α119 (σωπι πιαπο ἐ88εί Γιζιήπιπι 6οΡ) ... 6 ΤΠ γενΥο- 

µενησ ΕΠΙ ΝΟ ΡΡΧΡΔΑΠ ἹΠο6ῦ αἱ ρ]εν ΟΥ ΣΥ 1113. Τίοπι 1Ρὶ νε πιαα 

απίεπι [ἱαπι] Γαοἱο. αν δεᾷ οπι πιαπε Γαοέωπι εβδεί, ᾳ Ῥηίπια αιίεπι ἴισε | τς 

ΡΥ1 ΕΠΙ ΝΑΒΟΡΕΡΗΣ αἱ ρ]15δ10 Ογν..ν ς (400) ρτασιῃ ο μπι ΕΗΚΙΜμῦχ 

ΓΑΛΙ” αἱ ΡΙογ... 8 Ρ]απο οΠ1 | επι τον (α0’) ο. ΔΑΡΙιΝυχ ὃ5. αἱ Ρ]15815 

Ο1επι10ή (σταδεισ, φησιν, ο κυριοσ επι τω αιγιαλω) Όγτ...ς Τϊ εισ 
τον ΕΝΙΠΠ ΒΟΕΚΗΚΡΒΘΓΔΑΙ αἱ] Ρίου Ογτοδά ρη (ας Αη ῖτον 90, 19. 26 
εστη εισ το μεσον). ΟΕ ΠΡίεὶ νο ὕι 1ΐογε, ᾳ αἆ ζῑιδ | ηδεισαν οπση 
ΑΒΟΡΡΓΔΑΠ απςῖ αἱ Ρίο... δις 98. 19τ. 299. ΟΥΥ (8εᾷ ποπεᾶᾶ ριῇ) 

εγγωσαν, Ἰῖεπι οο ἔ5ονρ οοσπουέιώιέ (οοπίτα α ο δοεδαπί, ᾳ δοϊογιπιέ) 

11 Ἱος ππα]{ο ππαρῖ5δ παπα ηδεισαν εοττθαςίοχϊ5 νἱάοίιχ 6856 | οι µαθη- 

ται: 69. ΕβγτΙτ αἀά αυτου | 15 5ος: Α αἱ ραπο ο 15 

ῦ. λεγει ουν αυτ. 15: Ἡ αἲί ἐδἱδ | ουν (5ΥΥ5ΕΣ ααἰ]ι εἰ ἀἰωῖ: οἳῦ 95. 106. 

115 α (ν]ὰο απἴο) ο οορ{ ΑΥΠΙ ΑΥΤΗΝ ΟΥΥ112 οπι [16 οµπι ΝΕ... ΑΡΥΙ4 
(πάς αΏ ο 16 δα μή τι προσ γοδετῖρίαπη) α ΟΠΗ «εως Τί ο 1, Τη [ο 18] 

σπῖη ΑΞΟΡΙΡΣΚ τς 16]1 αἱ οπιηῦτά Ον | αγ τι(αο): κ” οπη τι | πφοσ- 
φαγιον οἵ. ΔΒΟΙΡ πο τ6]] οἵο... ΑΡ -γειον ... Ο]επι 10 οψον (παιδια, 

µη τι οψον εχετε) 

ϐ. λέγει αυὐτοισ οΙΠΙ κ οιοῦ 959. (4Τεν ειπεν αυτ.) ορ (αὐτὰ εἰ νε 

ορ ΦΥΤΣΕΝ α1ην, ΒἰπηϊΠ{6υ ΑΤΙΗ λεγει αυτοισ ο 15, αθί] αἱ αἀἰσίῖ εί... ς 
Ίωῃ Τϊ ο δε ειπεν αὐτοισ ΟΙΤΗ ΝΕΒΑΒΟΡΙΡΓΔΛΠ ποτ α] ρ]ογα ο Γα ΟΥΥ. 

Ιπη]1{ογ Χ ο δε 18 ειπ. αυτ., ΦΥΥΡ ἐφεέ αιίεηι ἀἰωίέ εἶς | βάλετε: Δ’ βαλε, 

ϱ πιδέε | το δικτυον: 69. οἱ το | ευρησετε: νε (ταχβα5 ἀο]εί «) ᾳ οπι 
ΠΠ αοίἩ Ογτ 1113 (ποπεᾶὰ Ρη, δοᾷ αριοφοῖί οὔἹαπη στη 111 αάά ον δε 
ειπον (αοἲ]ι εἰ ἀὐπεγιπέ) ' δι ολησ τησ γυχτοσ εκοπιασαµεν και ουδεν 

(Ογτ κοπιασαντεσ ουδεν) ελαβομεν" επι δετω σω ϱηµατι (ΟΥΥ ονο- 

ματι, 8εᾷ ΟΠΠ ρηµατι) ῥαλουμεν, Πωλ αἰωεγαπέ εη ο εἴ: (επι Πηπι αάά 

Ώγαεσεμἰοτγ) Άεγ ἰοίαπι ποσίέπι ζαδογαπίες πι]ῖ οερήπιβ. ὑπ οεγΦο απίεπι 

{ιο πιἰέεπιις (Ίία ΤηΠὰΣ  6πΙ ζαπαῦο) γείε:: εκ με ὃ, υ | εβαλον ουν 

(αι, 6): ϱ πιἰδεγωπέ, α- πιει ἐί, ΑΥΥ5ΟΝ ολ εἰ πικεγιπέ (8είῃ και 

βαλοντεσ) ... ΑΡ 60Ρρ οι δε εραλ. | αυτο: Ἡ 1. 121. 101. 304. 209 

μ361΄γγ56ὲ Ροβί ελκ. ΡΟΠ | ελκυσαι: κ ἵλκυσαν, Ὦ ευλκυσαι, Δ ειλικυσαι | 

ισχυον οπΠΙ ΝΒΟΡΙΑΗ 1. 21. ὃδ. 124. 3609. αἱ ρα αθο{ς νε ΑΥΤ) 

ους ΟΥΓ... ςισχυσαν 6ΙΤῃ ΑΡΧΓΑ αποῖ αἱ Ρ]εγδα ΑΥΥΣΕΗ 60 

Τ.ο : Ὦ οπ10 | ο κυριοσ εστιν: Ὦ αἲά ημων (4 ποστ ἀοπιζιιδ εδ 



ΚΑΤΑ ΤΩΑΝΝΗΝ ο 19. 901 

2 / [ὴ ς / / α Δ 3 ης -./ ) Ν 

ακουσασ ὅτι 0 κυριόσ εστιν, τὸν ἐπεγδυτην διεζώσατο, 1 γὰρ γυ- 
[ι ο) 5 λ µιύσ, καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰσ τὴν Δάλασσαν' ὃ οἱ δὲ ἄλλοι µαθηται 

- σ σ .) - - ϱ) ς 

τῷ πλοιαρίῳ ᾖλθον, οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὺ τῇσ γῆς ἀλλὰ ὧσ 
ον - , / Δ / ο ο) / 291.9 
απὺ πηχῶν διακοσίων, σύροντεσ τὸ δίκτυον τῶν ὑδύων. 9 

ς 5, 3 / 3 Λ - , Ν 

ὧσ ουν ἀπέβησαν εἰσ τὴν γην, βλεπουσιν ἀνθρακιὰν κειµένην καὶ 
3 / 3 / νι οή / 2 -- ἴ Ἠ) πρι δρχ. οκ 

οψαριον ἐπικείμενον και ἄρτον. 10 λέγει αυτοῖσ ὁ ᾿ Πησοῦσ' ἐνέγ- 
3 λ ” 2 / ᾳ 3 / -, 90090 2». ν' 

χατε ἀπὸ τῶν ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νυν. 11 ἄνερη Σιμων 
/ ΔΝ [εό Δ ο 3 ΔΝ ο) Δ ) / / 

1/έτροσ και εἰλκυσεν τὸ δίχτυον εισ την γ/Υ µεστον ιχθύων µεγᾶ- 
ας Δ / 3 

λων ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν' καὶ τοσούτων ὄντων οὐκ ἐσχίσθη 
Δ ὸ 998, - ς ο ος -- 

τὸ δίκτυον. 12 Ἔ λέγει αὐτοῖσ ὁ Ιησουσ' δεῦτε ἀριστήσατε. 
994, 10 σος ἆ τσ ” -- 3 /; ρα 4 , στ 

ουδεισ δὲ ετόλμα τῶν μαθητῶν ἐξετᾶσαι αυτόν ' σὺ τίσ εἰ; 
να; ο 9056.9 - ἃ εἰδότεσ ὅτι ὁ κὐριόσ ἐστιν. 19 Τη ἔρχεται []ησοῦσ καὶ λαμβάνει 

ποδίογ). Ἀϊπι]1ζου (1. 1. οἳ ρο5β8) ΒΥΙΣΟΒ αθίἩ Ρ6ΥβΡ. | εβαλεν εαυτον 

(, αυτον): ϱ" ήλατο, Ὦ" ἠλλατο (4 πιῖκέ 8ε εί κα[ίίί) | ειστ. Φαλασ- 

σαν: ΒΥΙΞΟΝ (956ἆ ποποᾶᾱ οτηΠ) αάᾷ μέ υεπύγεί αἆ Πεειώ (:: οἱ Μι 14, 99) 

8. πλοιαριω: Ρ πλοιω ... Ἀ ΡΙΑΕΠΙ αλλο | ηλθον: ϱ -λθαν | αλλα οτι 

ΝΑΡΟ ... ς Ίωῃ αλλ ΟΠ ΡΙΡΧΓΑΛΠ πποῖ α] οπιηνίά | πηχων: Α ΟΥτ 
4116 πηχεων | διακοσιων: α οἰφίπέί, οορὉΊ Ῥοςς (ᾳποά ποία (19 οκ- 

Ρνϊπϊέαν, ἀοθουαί « ροπὶ; τθοίο νοχο 6ΟΡΞΕΝΝ οχάᾷ Φιακοσ.) 

9. απεβησαν (αἱ. κο, Τέ νς οίο ἀεβοεπιάεγιπέ, ἆ επτά): ν΄ Ἡ 91. ΘΥΥΣΟΝ 

ανεβησαν, Α ΥΣ0Υ 4Τ6ν ΟΥ (ποπεᾶᾶ Ρ) επεβησαν | ειστην: Ν.Ν (Νοῦ 
τθβΙμα]{ εισ) τις επι την | βλεπουσιν (εἰ. α ο Η5):ΡΏ ο Γρ νο ειδαν, 

φζζενιιί | κειµενην (εἰ. εξ νθ): {ο]ἱ αγ οἱ... α Ὁ ο 7 καιοµενην 

(ὙαῬοπί οπΊπη σαγΦοπιες ὕποεπιεοβ) 

10. ο τς: Ὦ ο 9 [ απο οἳΠΙ ΔΑΒΟΡΚ απο το]] αἱ οπιηνΊᾶ.,., 51, εκ (έοπι Ὦ 
εα, 19Ρ]εΥ ἆ να ἄε) ι 

11. ανεβη ουσια ΑΒΟΡΕΣ τπο11 α] Ρρίετ... Ντ 1. 906 9Ρ6 ΟΥτ 1116 (ποπεᾶᾶ 
Ρ.1) ενεβη. Ώοαάἵππας 5ἶπο οορα]α οΠπῃ ΑΡΡΓΑΛΠἜ πποῖα] Ρίου α ὓ 6 { Π3" 
5 νο αππι ... ΒΟΙΙΧΠ: 1. 29. 98δ. 2Ρ9 15 «ορ ΑΥΤΡ αἴαὶ ΟΥΥ αἀᾶ ουν. 

πα] {αν ο πιο αβοεπά δέ, ΥΤΣΕΝ ααἲ]ι εἰ αἄροοπαί | εισ την γην ο. ΝΛΕ 

ΟΤΡΣΧΑΠ 98. 49. τ8. 259. 999. 9ρε ῥ5ΟΥ δα Ογν ... ο 1. 69. 124. 121. 

999. αἱ α]α επι την γην... σ Τϊ επι τησ γησ ου ΕΘΗΚΜΡΒΌΓΑ αἱ Ρἱ6Υ 

ΟΥτεᾶἁ ρε | ιχθύων µεγαλων οἳπι ΝΒΟΒΗΚΜΘΌΓΑΠ αἱ ρ]οΥ ο ΟΥ... ἵμῃ 
μεγαλ. ιχθυ. εππι ΑΡΑΙΧΔ 1. 9ὺ. 209 θρεα ϱ {Η3: σνρ | τοσουτων: 

τ, πι αυτων 

19. ο 16: Β οπιο | ουδεισ δε οὐπι ΝΑΏΙΙΧΓΔΑΠ πηςοἳ ϱ] οπαμσίά Ὦ ο ὁ {1' 
(ο πιοπιο αμίεπι, Ὁ ᾱ ο { 3" επιο ίαπιεπ) οορ Αγνπῖτ οίμς αὐτὸ Ογτ 1116, 

Βπη]]{οχ α 5 νρ αθίἩ εί πεπιο, ΟΙ 5554 παν ουδεισ ... ΤΙ ουδεισ βἶπα 

εορπ]α οπ Βς ἴδαχ | ειδοτεσ: Α ειδοντεσ (516) 

18. ερχεται 5ἵπο οορα]α οππι ΝΒΟΡΙΧ 1. 22. 95. 91. 209 α]1ὸ α Ὁ ο {08 βαί : 

καἩπιϊα αγπι ΟΥΤΑ1116,.. ς (5 ἄΡ) αᾶά ουν ουπΙ ΑΓΔΑΠ τιποῦ αἱ ρ]ου { 
5: «ορ ΑΥΥΡ Ογτεᾶά ρ, Τε 6 νο ααίἩ βΥτΏΣ οἱ υεπῖί, ο ἔιο οεπῖϊ, 
ΦΥΙΣΟΙ φοπίέ αμίεπι | τὸ εππι πονΙάρ.,,. ς ο τς ΕΙΠΑ ΝΑΊΙΧΓΑΛΠ ης" αἱ 
ΤΙΒΟΠΕΝΡΟΚΕ, Ν. Τ. Ρ4. 8. 61 



50, 1ο. 56 

905 21, 14. ΚΑΤΑ ΤΟΩΛΝΝΗΝ 

λ 3’ ος 2 - » ης ο ῥ ς ῤ 950.10 
τὸν ἄρτον και δίδωσι’ αὐτοισ, και τὸ οψάριον οµοίωσ. 14 

- ” ’ ” ’ 1 ” πο .. ) Ν 

τουτο 15η τρίτον εφανερωύῦη Ίησουσ τοῖσ µαθηταῖσ εγερθεισ εκ 

γεκρῶ). 
2οἹ.9 15 Ὅτε οὖν ἠρίστησαν, λέγει τῷ Σίµωνι ΠΠέτρῳ ὁ Ἰη- 

σοῦσ᾽ δίµων Ἰωάννου, ἀγαπᾷσ µε πλεον τούτων: λέγει αὐτῷ" ναὶ 

κύριε, σὺ οἶδασ ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ' βύσκε τὰ ἁρνία µου. 

10 πλ λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον" Νίμων Ιωάννου, ἀγαπᾷσ µες 
λ , μαίνε Ν / ὶ πα σ ὃς 2399.9 / ο .εγει αυτῷ ναι κυριε, συ οἴδασ οτι φιλω σε. λέγει αυτῷ 

οπΙΥΙά ΟΥΤ |. και διδωσιν αυτοισ: Ρ5" εὐχαριστησασ εδωκεν αυτοια, 

Ἱέοτῃ ἆ [5ο τηπι ΑΥΤΗΣ εί Φοποίσεης (6 παπα οἱ οποτε οί, ΑΥΤΗΝ οἱ ϱα- 

πας οί εἰ) ἀεαιί εἴς 

14. τουτο βἶπα εοριι]α ο ΑΠΟΡΤΑΛΠ πποῦ α] Ρρ]ον 1{ νο αγναίν οἵο Ογτ 

110 ος, κας 98. πηῖ «ορ ΦΥΤΗΥ αάά δε (παί] Ρ6ΥΑΡ εί λος) | εφανερωθη 
(πιαπ{/εδίαίις εδ { ΕΣ νο): κ τι. 946. ονραΡΙεῖ α Ὦ ο ο σα! εφανγε- 

ϱώσεν εαυτον | τ οιππι ἩΟΡ....ς ο 5 ΟΠΠ ΝΑΤ ΧΓΑΑΠ πιπςῦ (5ο 1, ροβί 

τ. µαθητ. Ροπ) αἱ ρ]εν ΟΥ 118, 85 994. βΤ. πιπῃ Ῥ]απα οπι | τοισ 

µαθητ. βἵπ6 αυτου οππι ΝΑΒΟΙ, 1. 29. 92. 59. 192. 151. νδοῖ α ο 2: 

απΏ [α τη ατα... ς (4009) πάά αυτου οἳπ ΏΧΤΓΑΑΠ Ἱιποῖ αἱ ρ]ον Ὁ ο Ε 

νρζ]ε σορ Αγγπίτ ο(ὲ ααί]ι ΟΥτ 

15. ἠοιστησαν: κ -σεν | ο 5: Ὦ α ο {οἱ σορ αγταίὈ οίμν ααἰἩ ΟΠΗ ΣΣΣΣ ροβί 

λεγει Ρο... 5 294. 249. 951. τρο 1109 α]1 νσοοᾶ (αρ 9) Απσίο 129,4 

οπι | τώὠαγνου (Δ4ΒΡΕΕ --ανου. Ἱα Τμ) ο πη ΝΑΒΟ ΤΡ, (91. ἐφαννᾶ) α Ὁ ἆ 

ο [5.5 νς (εκ ΙΑ7 {ο]ιαπῖα, ο Τ0ΠάΤΟΒ) ΙΙΙ «ορ ΝοΠΗ 451 (σίµων 

γνήσιον ἔρνοσ ἰωάνναο τοκΠοσ) ... 6 ιώνα ΟΤΑ ΛΟ"ΘΙΡΧΓΑΛΗΙ τποῖ αἱ 

οπιπὖΊᾶ ο (Φατγίοπα) ϱγνταῦ ο αγπι ααἰ]ι Ῥαβοία 395 Ον Ον ντ Τ]μανί 

3336... ν΄ οπι | πλεον ΟΠΠ ΝΒΟΡΙΒΧΑ ὅδ. 199. Ον ΟΥΓ...ς πλειον 
οπΠΙ ΑΕάΗΚΜΌΓΑΠ αἱ Ρίο; Ῥαβείμ, Ῥταοίογοα 1. 22. θΡ6α ο ο ΛΣ: 
(πο Ἱοπι ἔσ να) οπι πλεον τουτων | συ οιδ. οτι φιλω σε: α ο ΟΠῃ | 

λεγει αυτω: τὸ 19” σα πηπ ΦΥΤΣΕΝ ΡοΥΑΡ αά ο 15 | αρνια ΟΠΠ ΝΑΠΜΟ” 
ΤιΧ τπο11 α] ογο ΟΠΙΠ Ῥαδεία ΟΥτή, 1115. Ἱίοπι {3 6 νσ απο ... 6 Ὁ 

96εν ΟΥ 5,595 (εί ποδς ὔ) προβατα (ΕΒἱο οἳ, ποπ -ατια, αἱ Ῥογρον ἃο 

Ἀϊντογ ΙἹπνεμίβδο 5101 νῖρις οβ{), Πίο α Ὁ ο ἆ ο 065 

10. παλιν Ίου Ἰοσο οι ΑΒΙΧΓΔΛΠ αποῖ α] οπηπσΊᾶ α 2: σ νο ΑγταίὈ αθί]ι 
ΕΑΡΕΙΗΣ5Ρ ΟΥ τά Π15. Τΐαπι Πίο λεγει αὐτω 8ο Ὦ Γσορ ΑΥΤ ΦΥΤΑ (και πα- 
λιν λεγει οίς) ... Ὁ ο 601 | δευτερον (να 1. 1931" 9Ρ9 το δευτ.) εί.σς... 
κ 2490. Ὁ ΓΠ3 νο αππι οἵπι (:: ροββῖς {π]αίαπα ογοᾶΙ, αἲ α1Ιβδ Ῥγο 

παλι) βαυβΗ(αίαπα, Πα αἱ παλιν οἱ το τριτον οχοοροτ]πί ΡΤΙΠΙΑΠΙ 1186- 

5Ηοποπι. Νεο νογο παῖπας ΡρουαΡί]ο, αὐ Ἀ]{ογ]β παλι, αὖ α]{ον]ς δευτε- 
ϱον πἲ Απροτβπαπα αὈ]οσίαπι 9ϱ5ο,) Ρο5ί δεύτερον Ὁ αάᾷ ο κυριοσ | ιὠ- 

αγνου (Ίμπ --ανου ο, ἨΡΒΙ οἱ 4) ο. ΡΟ” (1, Ῥοβί ναι κυριε ν. 16 4αβοῖς) α 

(Ἰοπαππες) Ὁ ο 6 3’ σνς σορ (πας βα]190ΥΕ ἀῑῆοντο α ν. 15 5ιπἰποπζτπι 

ο5{) Νοππφ 51, 91. ἠωαννᾶ ... ςτωνα πέν. 15 | ναι κυριε (αἱ, κ): νἲ 

οπα ναι | συ οιδασ οτι φιλ. σε: α ΟΠΊ | λεγει αὐτω ({ογίῖο 1οςο): ΑΠ" 

124. 918. 919: 259. 209. 999. 4Τον 2Ρ9 ραΐ παπι βγτΙῖΣ α4ά ο 16. Ῥήαε- 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21, 18. 9605 

ἵ ας 980. - ρνπεν ποίµαινε τὰ προβάτιά µου. 1 ο λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον 
2 ; Ξ η « Γ τ τς 

Σίμων Ιωάννου, φιλεῖσ µε; ἑλυπ/θη ὁ [Πέτροσ ὅτι εἶπεν αὐτῷ 
Δ . -- Ν / ο αρ ν 

τὸ τρίτον φιλεῖσ μὲ; και λέγει αὐτῳ' κύριε, πάντα σὺ οἶδασ, σὺ 
Φ91.9 / .) ο Ωω / Ἔ Ν αι δς ΄ 

.έγει αυτῳ᾽ βύσκετα προβαἄτιά µου. ινώσκεισ ὅτι φιλώ σε. 

15 931 ἁμὴν ἁμὴν λέγω σοι, ὅτε ᾖσ πεώτεροσ, ἐζώννυεσ σε- 
αυτὸν καὶ περιεπάτεισ ὅπου ᾖθελεσ' ὅταν δὲ γηράσισ, ἐκτενεῖσ 

τὰσ χεῖράσ σου, καὶ ἄλλοσ σὲ ζώσει καὶ οἴἶσει ὅπου οὐ Φέλεια. 

{ετεαφιιε 2Ρ6 ΡΥΤΡ αἆᾶ ει αγαπασ µε και φιλεισ µε | τα προβατια οι 

βο 19. (1973 3) ενια των παλαι. αντιγο. αρ Τπευρμαποπα δ (προτερον 

αφνια, ὀευτερον προβατια, τελευταιον προβατα), ουίομίας Ὦ Τμοῖί 15ο 

οἀνοεποί (,, Ῥείγο ἄἰοίί ὀεαίο: Ῥαδζϱ ΗΡΠΟΒ Ππ6ΟΒ, εἰ εγώ: Ῥαδςρ ονἵσ]αβ 

Ἰηθας'”, 5εᾷ αρ 411 0335 ουέ5 ρτο ουἱσι[ας Ιομῖίαχ) ... ς Ἰωμα τ. προβατα 

ΟΠΗ ΝΑΡΧΓΔΑΠ ποἳ 69. (5ἱ6) αἱ ρ]οτ (1. 209. οπι λεγ. αυτω" ποιµ. τ. 

πρ. µου) ΡαδείἩ Ογν, Ιίεπι ουέ α «δα {ΓΗ σαΐ η; 5 νο αφιιοδ 

1ή. το τρντον: ὁ ΟΠ1 το | νωαννου (Ίωῃ -ανου μπι ΕΡΒΙ εἳ ἆ) ουπα ΝΒΡ α 

(απ1δ5 (ολα) Ὦ ο ΕΠΗ 5 νο «ορ (4ε δα] νῖᾷε 5αρτα) ΝοπΠφ 1ου 

69. ἰφανα, 91. (ωαννᾶ ... ς ιώνα πῖ νν. 15 οἱ 16. Αεσαάϊί ΟΥΡτον αρ 

Μαϊ 15 (αἱ ἀεεδί 1η Νοεϊία οκ οοάραίη) | ελυπηθη (εἰ. κό): κἲ ελυπ. 
δε, πα] ΑγΥδέΣ ο Απιρῤαρο] αν 603 καν ελυπ. | το τριτον (9813 οπι 
παθς, 5εᾷ 1ρ5ε” 51ΡΡΙ) φιλεισ (ΝΔ και φιλ., νἩ ἀε]εί και) µε | και απία 

λεγει οἳπῃ ΝΡΟΡ απο τε] αἱ οπιπν]ά ο ο ἔ 3: 6 πι] νο (εἰ. ἴα α1) «ορ 

ογταίτ ο(Ἡὲ οίς ... Α α Ὁ ἅπι ΟΙ, Ἠίπςο μη [και] | λεγει δεε 6µπΙ ΔΑΡΧ 

1. δὺ. 9Ρ6. Ἱίαεπι ἄῑοιέ Ὁ ἔσ απι {απ 6Ιη πηῖ αἱ, αέασαθ...ς Ιμ Τἱ ειπεν 

οππα ΒΟΓΔΑΠ αποῖ αἱ Ρίο 3: πι]ῖ νοζ]ε «ορ δΥντ ΟΥΤΟΣΗ15 Γαυτω τετ: 
Ὦ 949. οπι | παντα συ ὁ. ΝΗΟ"9 99. α ο ΗΣ πα {οἱ ἔαιν βγταῖ ΑΠΙΡΒΡΟΙ 

4αν θ03..,ςσυ παντα ο. ΔΟΌΧΓΔΑΠ αποῖ αἱ ρ]εν {νε 5γτΏῦ αοἲ Βα5ε ή” 

εως Ίθετο Ὁ «ορ έμ οί οπωμία, ΟΥ δὃ συ οιδασ παντα, Ογτ115 συ 

οιδασ κυριε παντα, ὁ β οπι συ | συ γινωσκ. οτι: ΤΙ και συ παντα 
γινώσκεισ και οτι | λεγει (ΝΑ ΡΙΔΕΠΙ και) αυτω 5116 τς ααί ο 55 6ππι ΝΕ 

1. 9ὺ. 190. 9Ρ9 1ΠΡΙεῖ νο «ορ Ρει5δ” ...ς αάᾶ οἵς οιΠὶ ΑΧΓΔΑΠ ιποἳ αἱ 

Ρεν Ῥα5δείμ 505 ογν 15. Ἱξοιη Ίμα Τϊ {5 εππη πο γ.6Υς Ἱίαπι /εδις Ε Ρα]ι 

πιῦα ογταῦ ος τε]] | προβατια εαπι ΑΡΟ. ΟΕ ΑπιῤμΙΣΣΙ  ιογείο ὑπ 

πιεγείιη αιιζήε: Ῥαδες αΡΠΙΟΙΙΟ8 ΠΠ6Ο5, Ρᾷ5έθ ΔΡΠΟΒΡ ΊΠΘΟΣ, ῥα569 ον{- 

εμ]45 παρα”)... ς Ἱπ προβατα 6ΠΠΙ ΝΡΧΓΔΗ απο 1. 9δ. αἱ οπιπΥ1ά 

ΟΥ, επι ουέδα Ὁ ο ἆ ο [3 ϱνΡΕ ... Δαρνια, 6Π1 σαΐ ΠΙΤΠ ἀὐιΟ 

18. οτε: ο” ΥΣ" οτι, ΔΤΠΙ Οτν εωσ | σεαυτον: 89. 254. 259. οὔ0. 258. αἱθ 

5ο1 εαυτ. | περιεπατεισ: ΕΚΧ αἱ πια -ατησ. δἰπηίεν αν αἱ αἰῑα εἶσ 

Ῥτο ησ, Χ εΚΤτΕΡΗσ Ῥτο εκτενεισ | τασ χειρασ (εί. κ»): νἲ 5ΥΥΗΝ την 

χειραν. Ῥτασίετεα ο ΟΥ 509 (5εὰ ἑά 4 αα μα]ομ{) οτη εκτεν. τ. χει. σου 

και | αλλος ΕΙ ΑΒΟΥΧΓΔΑ αποῖ α] Ρον 1{ νς ΥΥΣΟΝ ορ ἰχί σορ αεί] 

εως κ ποσόν 1. 19. 99. 98. 9Ρ9 αγτὴην αρ τιᾷ αγπι ΟΙ 555 (86 πο 

οιππος 44) ΟΥΥ 11120 (πο Ίέαεπι 684 ϱῇ) αιἲδτ Νομη Φ 113 αλλοι | σε απίο 
ζωσ. ΕΠΙ ΑΡΧΓΔΔΗ πο αἱ οπημ]ά τενςρ ΟΥ Ον οσο ρ.,, προ 

(πο 1, 99. το) Ογτ 1130 οἱ 1οτ ρορί ζωσ. Ρον | ζωσει (Μ αἰδ --σι)) επι 

ΑΒΟ ΧΓΔΑ απο" αἱ Ρίου 1 νν «ορ ΒΥΥΣΟΝ οἱ) ἰχί αεί Οντ11οεᾶάρη ,.. 

6 Ἡ 

16, 50 



19, 98 
18, 36 

» ρε 1, 14 

91, Ἰ 

18, 98 95 

964 91. 19. ΚΑΤΑ ΙΩΟΛΝΝΗΝ 

” οποτε ’ η « ῃ στ, Ν ιο Ν 

19 τοῦτο δὲ εἶπεν σηµαύων ποίῳ δανάτῳ δοξάσει τὸν Φεόν. καὶ 
- . Ν ’ . ώ, 2} ’ 5) 3 Ν { ΄ 

τοῦτο εἰπὼν λέγει αὐτῷ ἀκολούθει µοι. 340) ἐπιστραφεῖσ ὃ Πέτρος 
’ Δ Δ «. 2 ’ ζ } ” . - ια] Ν 

θλέπει τὸν µαθητὴν ὃν ἠγάπα ὁ Ἴησους ἀκολουθοῦπα, ὃσ και 
ι] -. ν δο Ν ” -- Ν π ς 

ἀνέπεσεν ἐν τῷ δείπνῳ ἐπὶ τὸ στ/θοσ αὐτου καὶ εἶπεν κύριε, τίσ 
ς ολ ς - τ Σο ὰ « , - 

ἐστιν ὁ παραδιδούσ σε; 31 τοῦτον οὖν ιδὼν ὁ Πέτρος λέγει τῷ 
2 ο ’ α Δ ’ Ὡς ε] - ε νε 

Ιησοῦ᾽ κύριε οὗτοσ δὲ τί; 33 λέγει αὐτῷ ὁ ᾿ Γησουσ ἐὰν αὐτὸν 

ν(οίο)ούρῃ 1, 19. 99. δὺ. 906 ΑγτΏτ ϱἱΡ της αχπ ΟΥ ΟΥι 15 οἱ 130 ζῳ- 

σουσω (0 ζωσουσει, οἳ ζωσωσιν) | οισει: απ 1. 19. 20. 909 ΟΥΥΤ5Ἱ 

οἱ 11350 αποισουσιν, ο 9. ἄνπι ΒΥΤΗΣ ορ ΟΙ] (8εᾷπιοδςΣ αξουσ)) 

οισουσι», Ὦ απαγουσιν (ἆ ἄιισεπί). Οοπβνπιαί βία Ἰασίίοποπη ΟΙιΓ 

9955 περὶ πέτρου φησὶν ὁ χε ὅτι οἴσουσί σε καὶ ἄξουσιν ὅπου οἱο ο 1055 

ὕταν γάρ φήσι γηράσηα, τότε ζώσουσί σε καὶ ἄξουσιν ὅπου ία. Ῥααο- 
ἴογεα(ιθ ΝΑΡ 1, 206 (1939993) α ο 5 επι αμα ϱορ ΒΥτν αγπι αθί] 

ΟΥ 15 οἱ 1130 μάά σε... Ἀἲ ποιησουσιν σοι | οπου ου Φελεισ (89): κἲ 

οσαου Όελεισ | ου: ν" συ (9), ρ” συ ου, αἲ (έά ποπ) ἆ Τε νο (εχο [08 

πη{). Νοπη Φ 112νᾳ εἰς; καί σε περισφἰγξυυσιν ἀφειδέεσ ἀνέρεσ ἄλλοι | 

εἴστινα χῶρον ἄγοντεσ ὃν οὐ σίο θυμὸσ ἀνώγει. 

19. τουτο (αι. Ον 1431): ρ Ον 1909 Ο]1 9600 ταυτα | δε: 69. οσα | ειπεν: 1. 
095.600 ελεγεν | τον Θεον: ο επι | και τουτο: Δ ΝΥΙΣΕΝ κ. ταυτα 

90. επιστραφεισ 5ἵπ6 εορα]α οπή ΑΠΟ” 95. νο σος νο ΑΥΠΙ Ρ6Υ88 

εΈωνς (600) αά δε οσιά ΑΡΧΓΔΔΙΗΣ αποἳ αἱ ρ]ον Γσορ 5ΥτΡ 168 195 ΟΥτ 

4013151 ΑμαςαπΠοσἩ 1ῃ οαί οχ 41ο. γη] {ου α Π5 (05 ΒΥΥΣΕΗ ο” αεί] και 

επιστρ., ΟΝΝ Ὢδῦῦ στραφεισ ουν | ο πετροσ (αι. Οἱ 131 119 γεγραπται 

ωσ επιστραφεισ ο πετροσ ῥλεπει οἴο): 1. οπι ο | ο 18 (οί. ΟΥ)15): Ὦ οπή 
ο | ακολουΘουντα οσ (εἰ. ΟΥ015) «νν κ οσα, κ 5αΡΡΙ ακολουό. ΠΟΠ 
Ίτοιη οσ, κό οιῖαπι οσ 5αΡΡΙ. Ειίαπι 13 οπι ακολουθ. | αυτου: οΥ1ᾶ α 

Γτου οὗ | και ειπεν (8ο: κ’ ΟἨΣ λεγει) 5ΐπο αἀαταπα ο ΑΕΧ απο Τ6ἱ1 

αἱ Ῥ]ου 18ΡΙες νς βγταϊ γαι! ΟΡ ΟΠς: κου 95. 3: Γο8 ΑΥΤΗΣ 6ορ ααί]ι 
ΟΥτ αἲᾷ αυτω | κυρ α και... ο” 405. οπι. Ῥταοίετεα 6 Ροδὲ επι 
το στηΏ. αυτου ρονρῖί οἱ ἀἰωῖ ἀοπιύπε ]ο αιίεπι φπῑά (ν. 31 εχειπ{ε) 

οπη]ςδῖ5 πιθά115 οπιπΙδΗ5.. Αά νεγνα οσ-αν αγεπεσεν εν τω δειπνω εἰς 

οἱ ΟΥ 1440 οὐ γαρ γεγραπται' ο6 ήν ἄνακειµενοσ εν τῷ κολπω αυτου. | 

παραδιδουσ: ϱ -διδων 

91. τουτον ουν οΠΙ ΔΒΟΡ 9δ. οο ΕΠΣ σ (α Ἠ]αί, ο νιᾶο απ) νρ εορ 

ΒΥΤΡ ο.” (αθίἩ εἰ ἴἴζωπι υἱάεπθ) Ον 191 Απαθισιι ποβέκα ΟΥχ ΡΕ νε ς 
Τ{ οπι ουν ΟΠΠ ΑΧΓΑΛΙΠ ιιποῖ 4] Ρίου 5γΥδοῖ ο(μτ αγπα,. Αριιά Ον 5ου 
αἰπιϊ]ίοτ αίᾳπε ἵπ ο Ἰαρ]ία, Ρροδί νογρα οΠΊπη επι το στηθοσ αυτου 

Ρετρῖϊ και λεγει" κυριε, ουτοσ δε τι, οπϊββίς πια». | ο πετροσ: Χ 

α4ᾷ ακολουθουντα | λεγει: κ ἔᾳ (ν]άο απίε ϱ) νρ]ε (αἱ, {ο8 δαΐ πηΠη 

81, ΠΟΠ 1ἴθΙΠ πι [ὰ 6πῃ 41) ειπεν | τω ιτ: ΡΕ" αυτω ω ... 348. 480ν 

(αἰν1ά) αὐτω | χυοιε:  οπι 

99. εαν (αἱ. Οµή 398): ο [α εἰ, 3: Αι” δὐ δἷο (1έοπι ἆ οἳ επι υοἷο 51ο ΠΙάΠΕΥΘ) 

εν Ὁ ο (8 Βϊ88) νς (να (3 1, 6, εκ θμιθμά. Υἱοιοτίϱ) Απιῤης ρδθ οὐ 

.--μμΜκ αλα 
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ι) Ἀ 2 2 ’ «} δς.- 

Θέλω µένειν ἕωσ ἔρχομαι, τί πρὸσ σέ; σύ µοι ἀκολούθει. 25 εξηλ- 
[ο τ τς « ’ Ε Δ ιν Ν σ { ο ΔΝ 3 - 

Όεν οὖν οὗτος ὁ λόγοσ εισ τουσ αδελφουσ ὅτι 9 µαῦθητησ εκεῖγοσ 
3 . Ν τς ν τν ώς - ιά .] 3 ν [ο 

οὐκ ἀποθνήσκει' καὶ οὐκ εἶπεν αὐτῷ ὁ  [ησουσ τι ουκ αποῦνῃ- 
] ος ον ων /’ ; ῤ ) 

σχει, αλλ ᾿ ἐαν αυτον Ψέλω μένει» ἕωσ ἔρχομαι. 
9) τν) 3 ς ο Ν ς ” λ / Δ 
24 Ουὐτόσ ἐστιν ο µαθητησ ο μαρτυρῶν περι τουτων και 

” ” Ν 2. 48 σ 3 [ Ολ. 2 ο. « ’ 3 ᾿ 

Ἰράψασ ταῦτα, καὶ οἴδαμὲν οτι αλ/ὂησ αυτου η μαρτυρία εστί». 

118, 1335 οΓ1 10 1411 ϱ{α19 (66ᾷ 6Χ0655 δαΐα 1114 ϱἳ -- ο) δῖο | µενειν (119Ρ19Υ 

πιαπέγα, Ὁ ΤΕΙΙάΠΕΤΕ, ὁ ῬεΓπιαπεγε): µεν. ουτωσ, ἆ 5’ νρεᾶά (νἷᾷα απίς) 

δέο Πιαπιεγο. ΟΕ εἰ. Ἠϊετ]ον αι! ϱίά αἆ {ε δὲ επι υοἷο 5ῖο 6856 | ερχοµαι: 

ΓΡ Ίδου α]δ -ωμαι | συ: 0 (5ἱνο” βἱνε7) αἀάνΙά δε, Ἰέεπι αἀά «ορ | κου 

ακολουθεν ΕΠ ΝΑΒΟΡ 1. 99. 11Ρ9 (οκ 11) Πρ]ε νο Ον ΟΥ” Η31 
ΑπαΡΙΑΠΙΟΕΗ ΙΠόδΙοχ411.., ς ακολουθ. µον ουπι ΟΧΓΔΛΠΣΙΡΡ αποῖ αἱ 
ρ]ει {ορ 

95. ουτοσ απίε ο λογοσ ΕΠΙ ΝΒΟΡ 1. 989. θΡθα σος {5 α (ἆ Μο οε- 
ὀ18) ρα ΒΥΙ5ΟΝ οδῦ νε, ς Τϊ Ροδί ο λογοσ οἵπι ΑΧΓΔΛΠΣΙΡΡ πο" αἱ 

Ρίον Ον 5601 Νοπη φ 139 Ογτεδἁ Ρη Ἱθπι 8ΕΥΠΙΟ ἰδίε 6 νΡ ΒΥΙΡ ΤΑ... 
ὃ. 200. Υδ6 41 ραις ης ΟΥ 9398 ΟΥι 121 0ππποβο ὃ οπ1 | οτε: Ὁ ΑΥΤΗ 

και εὐοξαν οτι | και ου ειπεν εσπι ΑὖὈχ υπο τε]] αἱ Ρρ]εν α Ὁ ο ΕΠ: 

ϱᾳ νΕ ΥΤΡ απ ααί]ᾗ (οορ»1 5]πα 6οριι]α) ... 880 98. 6 οορδΕΥΝ (οχά2) 
»γι»ομ αμ ΟΥ Ον ΟΥΣ ουκ ειπ. ὃε | αυτω (οί. Οτ): Ὦ 611Πβ αυτο 

(4 δι) ... 69. α νσζοά (αρ 60) ΒΥΙ5ΕΒ ρεΓδς ΟΗσ 5601815 οπι | ος 
(εί, 09): ΧΑ" οπι | οτι(εί. ο {3 ρ Ον είο): Όλα ο νς (εί. απι {1 

πο αἱ, 5864 πο ϱ4ᾷοπιπ) οπη | αποθνήησκει: Ὦ ο αποὔθνήσπχεισ (4 ο 

πιογῖεγίϐ) | αλλ: Ὁ αλλα | εαν (θέα ἴη):α Ὦ ο να (αί. απ {α σαΐ {08 61η 

1ης) δίο.... 1” οπι | εωσ ερχοµαι 8ἶπο αἀαῑίαπι οσπι κ” 1. 92. 9Ρε 08εν 
ἃ 6 ασ ΟΥ 9601 αχηΏιοβέδ.,.. ς Ίπι Τἱ αἀᾶ τι (ΡΕἵ οπι) προσ σε ΕΙΙΠι 
ΝΑΑΒΟ(Ρ)ΧΓΔΑΠΣΙΡΡ τιποῖ αἱ ρ]οεν Ὁ ἃ Γ83: ς νο βγταί οί «ορ αοί]ι 

Ον 9495 ΟΥ 961 ΠΠΟΠΙΕ ΝοΟΠΠ Φ 155 ΟΥν 1151: Πίθπι ϱ αάά φωᾷ αἆ ἐεξ έι 
πιο δεφμετε 

24. ο µαρτυρων (6. ΟΥ 393): Ἡ ΟΥν 153 0 και µαρτ. | περι τουτων (8ΥΥ5ΕΒ 
αάᾶά παντων): 08. Τὸ. 255. 440. οδΕεῖ περι τουτου ... ἃ 6 ἄε [εδι (ο 

-π) | και γθαψασ οΝΠῃ ΑΓΑΟΧΓΑΛΠΣΗΡΡ απο αἱ. ρ]ετ {ο νο (Πἱ5 εἰ 

φογέροῖέ ]ιαες) ΒΥΥΣΕΝ οἵατ ΟΥ ΟΙ 9601, Να 4, 89. 69. 19913 194, ϐΡε 
ο αγι ΥΥΡ ο.” ΟΥΥ 1133 Ρτασπη ο (Βἱ Ιρῖέαν ο και γρ.) ... Τμ ο. ΒΡ (8) 

(131) ᾳ «ορ αθί1 και ογραψ. ( α εί γι ἑργέρεήέ Ίιαεο, 15. εἰ φιέα βογτρείέ 

Ίιαεο, ο εἰ φιζ ἄε εο δογερεζ) ... ἃ εἳ φις δογζραῖί ᾖαεο δοίπαιδ (ροτοῖε 

εἴ εοὔπιμκ) | και οιδαµεν: ᾱ ο και οιδαμ. | αυτου η καρτυρ. εστιν οἱ 

Βο" (οορᾶά ή µαρτ. αυτου αληθησ εστιν), ἴἴεπι Ὦ 48ον ΟγΥν εστιν 

αυτου Ἡ µαρτυρ., 3δ. αυτου εστ. ή µαρτ. ... 5 ΤΠ εστ. η µαρτυρ. 

αυτου ΟΠΠ ΝΑΟΌὈΧΓΑΛΠΣΗΡΡ πποῖ αἱ ρ]ον 1{ νρ οορεᾶά Οµ15)6ΟΙ 

25. Νοι αἀαἰάἴππα5 Ἠππο ναυβιπα οππη κ (ρου αΥΓοΓοΠΙ οί ΜΙΙ11ο ΥΥίςί 

αρ ογεεβαπη5 απίσθα οἰ]απι «οάϊσεπῃ 69. αΌδαιο Υδρα 260. βοπρίαπι 

«886, Αί ρενῃί, αἱ Ῥοτῖν. ἀοσιπίέ, οαἴτις {ο]ῖαπι οχίγεπιαπι όππα 6οᾳ116 

Υ6Υβ15 α1Ππ5, 5ο βπρθγθοβί ΠΟΠ] ἆά οοπηπηοπ{ατ]ο απο 19 εχρ]ί- 

ἑαένσ, 4 πθπ]α ἀπιοά ΙΙ εἴ]απη Ῥοβί ή µαρτυρια αυτου, απἴρας νενγβῖς 

19, 35 
ο Το 12 



ρ00 21, 28. ΝΑΤΑ ΤΟΛΝΝΗΝ 

οχῖῖ [ο ατα ᾳποὰ ργαεσεάεὈαί πα] παπα, 6ΟΙΟ. ΠΟΠ. ραπ Ρροβίζαπα 

ο5ί.) Ῥταείετοα εοπ[ετεπάα δαπί οοπιρ]αγ πα. οοάἵσαπα βδολο]ία, τί 

απο Μαἰιαεῖας οκ 257. ρτοϊιπ]τ: ἄλλοσ δὲ πρφοσθήκην εἶναί φησι 
(19τ. αἲ πια ἄλλοι εί φασιν) τοῦτο, τεθεικότοσ μὲν αὐτὸ τυωὸσ τῶν 
φιλοπόνων ἔξωθεν (191. αἱ τη αἲὰ ἐν παρενό ἠηῇ, εἰσ παράστασιν 
τοῦ πλείονα εἶναι τον γεγραμμένων τὰ γεγενημένα παρὰ τοῦ κυρίου 

δαύματα, κατὰ µέροσ δὲ ὑφ ἑτέρου ἀγνοίᾳ τοῦ πρώτου τυχὸν ἔσωίθεν 
(19Τ. εἰς τὰ ὑπὸ τ. κυρ. γεγενηµένα Φαυμαστά" καταγέντοσ δὲ ἔσω- 
ὕεν ἀγνοίᾳ τυχὸν τοῦ πρώτου γραφέωσ, ὑπὸ τινὺσ τῶν παλαιῶν μὲν 

οὐκ ἀκριῤῶν δέ) καὶ µέροσ τῆσ τοῦ εὐαγγελίου γραφ ἦσ γενόμενον 

(51. είς γεγονότος), διὰ (19Τ. εἰε ὅπερ διὰ) πάντων τῶν εὖ ̓ αγγελίων 

ὁ χρόνοσ καὶ ἡ συνήθεια φέρεσθαι παρεσκεύασεν. Ῥτο διὰ πάντων 

τ. ευαγγ. οἴο οοᾱ. 96 δὶς: εἶτα τοῦ χ0όνου καὶ τῇῆσ συγηθείασ διὰ 

πάντων αὐτὸ τῶν εὐαγγελίων φέρεσθαι παρασκευάσαντοσ, οὕτωσ βε- 

ῥαίαν ἐσχηκότοσ τὴν δόξαν παρὰ πᾶσι τοῖς πιστοῖα, ὥστε ἀληθῶσ 
µέφοα ἓν καὶ τέλοσ τῶν παρὰ τοῦ εὐαγγελιστοῦ γραφέντων ποιήσα- 

σθαι, ἵνα μὴ δόξωμεν τοὺσ Θεοπγεύστουσ τῶν εὐαγγελιστῶν διαιρεῖν 

ἡ καὶ παραχαράσσειν λόγουσ. (Ῥνασίογθαπιας τοσα)... ς Τι Τϊ 
εἷς Παθοπί; ἔστιν δε καὶ ἄλλα πολλὰ ὅσα (Ίορο πί οἱ. Ίωη ἆ ο. ΝΕΟ” χ ο{ς) 

ἐποίησεν ὁ Πησοῦσ, ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ’ ἕν, οὐδὲ (5ετῖνο οὐδ) αί 

οἱ, Τμ ο, ΝΕΡΑ εἰς) αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρῆσαι (5οτῖοο -σειν ς. 
κπο” είς) τα γραφόμενα βιῤλία ΟΠ ΝΔΑΒΟΡΕΘΗΚΝΒΟΧΓΑΛΠΟΙΡΡ αἱ 
οηἩ 1 νρ τα] ΟΥ 2950 οἱ 1010: 316: 953 Ἱξομα αρ ΕιβΗΙ5ί 050 οΗἨΙ 9964 Ῥαπῃ- 
ΡΗΙΙ4ΡΟΙΙ5 (04114) Νας 1511 Ο]ν 9δ55 οἱ 5/60Υ Νοιαι Φ 1989 ΟΥ Α25 Απηπιζαί 

οστά 14 δον]υῖά Γειά ρίάθα Ααρίομ 1105 σαιιάδευα ὃ, Φος ἀῑβίοτιπί ρίυτα 
Ότι επίπα Ίαπῃ ΠπάΙσαίππα θ8ί α (ρτο οσα) Ἱοσοπάσπι σαπα κποῖχ ο, τή. 

1068. 440. 44.ν Ον 516 Ον ΟγΥ (ο ἔᾳ νς ιαο ο: Ἡἃ Ὁ ο Π5' οἱ αἰἷα 

απίεπι [Ὀ «Γιά σπα, α- οπα] πιωίέα /εο [εδικ) ... ς οσα ο ΑΟΡ απο 1 αἱ 

ρίεν ΒΥΤΡΠΙΕΕΤ, ΠίΕΙΩ ρτο ο 15 0 χξ 15. Αάά νοτο αἆ ο 15 Τθ. 24Τ. 

400. οδοῖ ΒΥΤΥΗΤ ενωπιον των µαθητων αυτου, 1ΐοιι Ὦ «πας που. 8η 

ογζρία ὕπ Ίου {φγπο. Τίσα Ιεσεπάμπι οδί ουδ επι ΝΕΡΑ 1. 69. Ον 53 
εως Τϊ ουὐδε 6µΠά ΔΟΧΓΛΔΙ απο" α] Ρίου ΟΥ 5950 ο. ΟΥ ΟΥν. Ίτοπι 

Ιοσεπά πα χωφησειν οππι Ρο” Ον 193169 (αἱ 5950 χωρευ)) (ο χωραισεν), 

1{οιη «ορ Ίο οα[ζήΗπι ὀ9δέ ὀαμέτό ... ς Ἰωπ Τϊ χωορήσαι οαπι ΛΟ:Ρ 

ππο 16] αἱ ου] Πε νσ(ϱ ο ο ΕΠ Ρ]Ιαπ απι {α Ίπσ σαΐ πι! σαμέγέν ἃ 

ϱ3:540 6 ᾳ νρθ]ὸ αγπι σαμόέ Άο8δε) ΒΥΣΡΠΙΒΕΙ χο] Ον 15 πορἹρι αρ 

Ειιδηήδί ΟΥ (ος, 5930) ΟΥν Νοπ (ἄεῖραι) Οτ]πῖ (οαγέτε μο[ιίνδο). 

Αά βποπα Ην] (1. ο. ροδί ῥιρλία) ς (-- αἲ Β) αάά αν οι ΠαΗΚ 

ΜΒΙΧΓΔΑΠΣΙΡΡ αἱ] ρ]οεγ ὁ { απι ΒΥΤΡ (οκ απο οά1σς) οἱ1Ώδ (ὗν ἄγαεο. εδὲ 

αμήν [αμιν]) πει Ογν 119. οπιΙβηπς ουπα Ναρον]άν 1. 191” 22. 90. 
90 2940. 944. αἱ (8εἆ ραις) α ὓο β3 σα νρθε (οεἰζᾷὰ «αγία Ρ]ο) 5η] 

πα ἴπ ϱ0ρ ΔΥΥΣΟΝ οἱρ Ἱπεαά Ρ]6ῦ (που αὖά ΒΥΤΙΣ) αγ (πος αάά ΟΥ 9310 
Ο1νε 81601: 5,955) 

Ῥπυβοτ]ροπος: ν κκ αἱ σπα πμ] δαρδοπϊρίαπα Ἰα επί (8ο αι Ν 

οἱ 4ο αΏβογ]ροπῖριις οί Ἱπςδογ]ροπΙθις ἵπ Ῥτοι. ΝΙ Τί ον Βίπ, εος. 

Ρ.ΧΧΧΙ,εαρ. Π,ὅ.... Β καταιωαρην ... ΝΒΑΟΕΡΑΛ 29. 9. α) πια ευαγγε- 

λιον κα. τωαγνην ... ΠΠΣΗΠΡΡ 4903 αἱ ππα τελοστου κατα τώάγνήν (Π5ΗΡΡ 

αἱ πάά αγιου) εὔαγγελιου... Ὁ ευαγγελιον κατα ιώαγ) ετελεσθη αρχε- 
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ται ευαγγελιον κατα λουκαν. ῬΙπηϊίον α Ὁ ἆ ο {ΕΞ ᾳ ευαπφεζάίπι (α 

ΟΠ1) θέσιπάιι (ο οαία) {ο]απποπι (13: ἱοαπποπι, ἆ ἴο]απιει) επρίιοί (3 

Ῥοη απίθ ομαηθ., 4 πάά απιεπ, Ὁ ἴπ ἄεο) ὑποῖμτί ευαπφεἴύμπι (1έα ἆ Εἴ: αν Ὁ 

ο 5. ᾳ οι) κεσιπιάπι (ο οαία) ἴποατ (5 ζπσαπππι, ΕΣ ἴπσαπιπι απιει) 

εν σαξ πηπη πας οπρζἰσῖ ουαπφεζήηπι βεστώιάπι (ραἲ πηπι σαΐα) ο]εατει 

(6αί παπα Τοαπεηη): ο επρζίοϊί ευαπιφοἴίιπι ἱο]ιαππί. Ῥταοίετος αάά ΠΡΛ 

α] ΡΙ νογβιτπη (στιχοι) ΠΙΠΙΤΙΠΙ: 5 αἱ ΡΙ ῥτ'. Α αἲ πηα ῥᾖσι, αἱ βί, 
θκδ', -ατ’, δισχιλιοι τριακοσιοι (αἳ 946.) οἱ αἰ]ίον. Τοπη Α αἱ Ῥπι κε- 
φαλαια (σλβ’, αἱ ΑΔ αἱ ΡΙ: απ εππάθπι ΠΊΠΙΘΓΙΙΗ ποίαί]ο παν σπα ]15 

εοδἵσππα οκ οἱς ργοςθα1ξς ἵπ ΑΜ τι] Εἵππας οδί σλα΄), Ίίοπι τιτλοι (αππὶ Ἰπ 

απἰΙαπῖβςδ. ο ἆ Ῥ]εν Ῥταείαυ ΝΕΡ βἴησι]]ς ονν ῥργαποροπαπίατ: πάππστο 

Βππέ «η΄ αἱ ἵη ΑΟΔ, από ο’ πέ ἵηπ ΙΜ: Ύπαςο ἀϊβεγοπίία ροπᾶεί αἩ Π]δίο- 
τῖα πια]{ογῖς αἀπ]ίογαο, ν]άο 54ρΥα), αλ]ᾳποί οἱ. ῥήµατα (βχ’ νε] ατλα΄ 

ναι ατλη’. Αι: οοσ6ς 26000). ΤΠ Ἡ παππεγαπίΙΥ οαρ]ία 80. Ῥναείαε- 

τος ππα 1 (αἲ Ίαπα 5) βπΏβογΙροπαοβ (ευαγγ. κα. τώανν. πί 5 ναι πί 

ἄ5ΠΡΡ το κα. τὠ. ευαγγ.) αποίαδ Παυοηί ΗΒ: εξεδοΘη µετα χρονουσ 

λβ’ (αἱ λ΄ νο] τριακοντα, ἄ5ΊΡΡ νοτο κ’) τησ του χὺ αναληψεωσ (451ΡΡ 
αναλυσεωσ. Οοτίο οηἵπι αγαλυ αποά Ἱπ οοᾱ. βοτ]ρίππι οδί αἀά1ῖ5 Ῥετ 

εοππροπάἵππῃ εωσ ΠΗ{ονῖ5 ροίία5 αναλυσεωσ 4παπι απαληψεωσ ργαεβαῖ, 

η]δὶ υ Ῥοι ΙἰποϊδΠΙΠΠΙ Ῥγο ή Ροδίίαπῃ 985ο δαίπαππαβ),. Νοίαῦ]]α οδί 

οίίαπη ᾳποά ἵπ 263. α1ῑδ, αἱ ἵἹαπα αργα νΙάππαδ, ποἰπίατ: εγραφη 

και αντεβληθη οµοιωσ εκ των αυτων αντιγραφων εν στιχοισ ᾖῥσι, 

κεφφ. σλβ’. Ώοπῖαπο Τη ποπη]]15 Ἠαος οἱ βΙπη]ἷη πἀποίαπίαν: εγγραφη 

ελληνιστι ευσ εφεσον µετα τριακοντα ετη (95τ. απ Ίππου αἆά οι δε 

λεγουσι’ μετα χρονουσ τρφιακοντα δυο) τησ αναληψεωσ του κυριου επι 

δοµετιανου βασιλεωσ (αἲ 160:).. πε ]τον. ΑΥΥΣΟΝ: Γηζπι εδί ευαπ(ε- 

Τῶμπι δαπιοίίπι ῥργαεασαΜοπῖς Πολαπηίς ουφἰκίαε, «ιο Ἰοσμίτς οδέ ἄταεσε 

1/ρ]ιεβῖς Ἱίατη ΑΥΤΡ ἵπ απ{]π1βδ. οοᾱ. Αβ8δοπῃ. 1.: στρ[ο κογ{ρίιγα φαπιοίῖ 

συαπιφε[ῦ; Πο]ιαπιίε; ζοσμίπς εδί απέεπι εἰ «ογ{ραῖέ Ιοπίσο ἴπι Π0ρ]ιεβο (αριὰ 

Λίο βἹπαρ]]οίας Γήπία οδἰ ἀεβοτίρίίο εφ δαπιοί Ιολ. «ιο Ἰοσιέις εδ 

6γαεσε) ... εξεδοίη µετα χρονουσ λβ' τησ του χὺ (546. πἀᾶ του Όεου 

ημων) αναληψεωσ εν πατµω τη νήσω (αἱ 246. 2539.) ... συνεγραφη 

υπο τουτον ιῴαγνήην, οτε ην εν εξορια εν πατµω τη γησω υπο 

τραΐανου του ῥασιλεωσ, και εξεδοθη εν εφεσω δια γαῖον τον ἕενο- 

δοχον των αποστολων µετα λβ᾽ χρονουσ τησ του χῦ αγαληψεωσ 

(ἷα 145.).. Δά ᾳπαο ε[ βπϊάαδ 540 (ώα7νησ, πθῖ Ἠαος Ιαραπίπχ οτι ο 

Ὁεολογοσ και ευαγγελιστησ απο τησ εν πατµω εξοριασ επανελθων 

συνταττει το ευαγγελιον ὧν ετων ϱ, διαρκεσασ εωσ αλλων ετων ϱκ’ 

ε. Άν ]πήμήπι οδί ουαπφε[ύπι Ποια ΠΠ Ζεζεζαει αφροβίοζὲ τπτ επ; 

«πιοζεσύπι. Δοτέρίτιπι {πια (ήγαεσο ρογιζο γής Πρ]ιοδί οδέ αβοσηςδίοτισηι 

«οπεηζ πιοβέγῖ ὕπ σαοζτίπι 6ΟΥΡΟΥΕ αππιο Γγζφοβίπιο γεπαπίέαο ΛΕΤΟπΕ ἵπιρεγα- 

{0γε Ἰοπιαπο. «Πζιδι απιέεπι οιπι {Πίο 1 ευυ. βαποία, οστι ιαίμο 

πια υζίας, οἱ φἰοτία τί ἄςθο. ΒΙΠΙΙΠ {αγ Ρ6ΥΓΒΡ αἆ οπηπῖα 4 ονν 1ο- 

βρΙοΙε: Γπίία δτππί «ιαἰέμοΥ ευαπρεῖία φἴογίοφθα Ἰαζέ]ιασί οἱ ἠΤαγοί εἰ Ίμισας 

αἱ [ολαππῖε. Οσίοταπα Π. Ἱ. πας Ῥταδίοτοιπάαπα νιΙάσίαν αποά Ἱπ ρτο- 

Ίορο οναπςσοα] 5οσοππά παπα ΤοΠ, αποππαάπποᾶ ατα οοᾱ. Υαΐ. ΛΙοχ. παπα, 14: 

βαοσιι]ῇ ποπ] ρτααύῦοί, Ιαρ1έτ (ο{ 11ο Πάπα πποιη : }]απι 1Η ΙΊσγι ςοΥΟ 

102. φογ/αδεί, ο. ΤΝ. 15066 ρ. 118 84): ουαπεζύηπι {ο]ιαηπ] πια{/οβία πιπι 

οἱ ἀαίηπι ορ εσο]οδήίς αὖ ᾖο]ιαπίιο αα]πιο ἵπ σοΥρογο σοοπβ(ἠβηέο, αἶσιί Ραρίας 
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πιομεῖπε λιεγαροδέαπιιις ἀἰπειριζας ἱο]ιαππῖς οαγι18 πι εποίεγίοῖς τά εδέ ἴπ ετ.- 

ἐγεπιῖς «ιίπφιιε ζογῖς γοἰζέ. ἱδογερα σέ Όεγο ευαπφεἴύπι ἀἰοίαπιίε {ο]ιαηπιθ 

γεοίε, Φαϊραδουπι οοη{ογθοηπά ας οδί ρτο]ορι5δ αριά ΟογᾷδγΙπα ῬΡή46- 

Ροβῖία ἀνεπιγοάφου ποία: ὕστατοσ γὰρ τούτων ἰωάνγησ - πάνυ γηρα- 
λέου αὐτοῦ γενομένου, ὧσ παρέδοσαν ἡμῖν ὅ τε εἰρηναῖος καὶ εὐσέ- 

βιοσ καὶ ἄλλοι - κατ ἐκείνου καιροῦ (κατ ἐκεῖνον καιρὸν ) αἱρέσεων 

ἀναφυεισῶν δεινῶν ὑπαγόρευσε (5ἱ0) τὸ εὐαγγέλιον τῷ ἑαυτοῦ μαθητῇ 

παπίᾳ εὐβιώτῳ τῷ ἱεραπολίτη, πρὸσ ἀναπλήρωσιν τῶν πρὸ αὐτοῦ 
κηρυξάντων τὸν λόγον. 

ΤΤΡΘΙΑΙ:, ΕΧΞΟΒΙΡΘΕΗΟΝΤ ἄΙΕΡΕΟΚΕ ἃ ΡΕΥΗΙΕΝΤ, 

ν- 
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